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ВСТУП 

 

 

Перехід до землеробського способу життя з новою системою 

життєзабезпечення став поворотним пунктом у світовій історії взагалі, і Європи 

зокрема, і є одним із ключових питань, навколо якого дебати ведуться вже 

більше, ніж століття. І це не випадково, оскільки формування перших 

цивілізацій та класових суспільств стало можливим лише на основі 

відтворюючого господарства. Процес переходу, механізми дії якого нелегко 

піддаються аналізу, був складним, повільним і тривалим. Перші землеробські 

спільноти, які мали цілий ряд характерних об’єднуючих ознак, жили і 

розвивалися на території Балканського півострова та Карпатського басейну 

тривалий час, однак після поширення агрикультури на інші території Європи ці 

характерні ознаки далі (за межами Південно-Східної Європи) стали втрачатися. 

Першим проявам землеробського способу життєзабезпечення, причинам, 

стимулам і умовам його виникнення, процесам розвитку, взаємодіям з 

оточенням (природним та людським), поширенню агрикультури, мотивам 

переходу до землеробства мезолітичних збирачів тощо, присвячено велику 

кількість наукових праць, ця тема розроблялася як на емпіричному, так і на 

теоретичному рівнях. Дослідженнями неолітичного переходу займалися, і 

продовжують займатися, крім археологів, фахівці з різних галузей науки – 

філософи, соціологи, біологи, географи, історики, етнографи та інші. Ключовою 

територією для досліджень по висвітленню цієї проблеми стала Південно- 

Східна Європа (ПСЄ), що добре усвідомлюють всі дослідники неоліту західних, 

північних та центральних регіонів європейського континенту, вивчаючи 

процеси на Балканах та в Карпатському басейні і застосовуючи ці дані при 

поясненні подій у своїх окремих регіонах. 

Актуальність теми. Розуміння процесів, які відбувалися під час 

неолітичного переходу на всій території ПСЄ, є актуальною темою для 

розуміння цих же процесів і на території України з цілого ряду причин. По- 

перше, неоліт південно-західної частини України є складовою частиною 
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південно-східно європейського, бо саме тут знаходяться східні околиці єдиного 

комплексу культур з мальованою керамікою, керамічними мініатюрами, 

характерними антропоморфними статуетками тощо. По-друге, розуміння 

неолітизації правобережної частини України неможливе без розуміння процесів 

розвитку на решті територій ПСЄ (так само як і без розуміння неолітичного 

переходу на лівобережній території сучасної України). По-третє, аналіз іст рії 

досліджень ПСЄ та їх здобутків зможе допомогти побачити загальну картину 

переходу до неоліту на території України (в тому числі подивитись на проблему 

«керамічного мезоліту» під іншим кутом зору). 

Неоліту України присвячені численні статті і певна кількість монографій. 

Проте ряд першочергових питань залишаються все ще не до кінця розкритими. 

Перш за все, це стосується місця і ролі неолітичних спільнот з території України 

в комплексі єдиного Балкано-Дунайсько-Карпатського регіону, що у 

вітчизняній історіографії представлено неповно. Звичайно, виділення 

територіальних особливостей та місцевої специфіки є важливим, проте за цими 

«локальними комплексами» бажано було б побачити і щось більше, тоді 

визначення походження українського неоліту (якщо, звичайно, не вважати 

український неоліт явищем унікальним, без особливих зв’язків з оточенням) є 

початком, що дозволить зрозуміти і всі інші моменти, над якими працювали і 

сьогодні продовжують працювати дослідники неоліту ПСЄ. 

Вірогідно, що зацікавленість лише місцевою тематикою і бажання 

самоідентифікації призвели до того, що загальні оглядові роботи, присвячені 

перехідному до неоліту періоду на території ПСЄ, не перекладаються і на 

українській мові відсутні. Проводяться лише поодинокі дослідження з цієї теми 

і часто вони викликають нерозуміння і неприйняття. 

 Варто зазначити, що в зарубіжній історіографії також важко знайти 

узагальнюючі праці по неолітизації ПСЄ. Історія дослідження неолітизації 

цього макрорегіону висвітлюється у невеликій кількості праць, здебільшого 

такого роду огляди торкаються лише або одного з регіонів (наприклад праці 

С.Чохаджієва, П.Рашкі, В.Ніколова, Дж.Бінтліфа, Б.Ердогу та ін.), чи історії 
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вивчення пам`ятки, або стосуються історії досліджень окремо взятої 

археологічної школи в окремому регіоні. Однак, в той або інший спосіб, цієї 

теми торкалися майже всі, хто працював над раннім неолітом ПСЄ. У працях 

українських дослідників цей макрорегіон за неолітичної доби майже не 

висвітлений, а там, де він є, представлений фрагментарно. 

Треба відмітити, що між дослідниками неолітичного переходу в ПСЄ, 

нерідко виникали непорозуміння з приводу трактовки тих чи інших гіпотез. 

Часто проблеми виникали через різні підходи, методи та завдання, що ставилися 

дослідниками. Наприклад, вивчаючи механізми неолітичного переходу, 

дослідники могли критикувати моделі для пояснення причин процесу, і 

навпаки. Чітка позиція відсутня також в розумінні базових понять теми 

(неолітичний спосіб життя, неолітичний пакет, неолітизація, і саме поняття 

«неоліт», тощо), та у баченні «меж» самої ПСЄ. В даній роботі буде приділено 

більше уваги цим моментам з тим, щоб внести ясність у смислове наповнення 

деяких термінів з метою їх більш чіткого використання. 

Однією із особливостей вивчення вказаних процесів в даному регіоні є те, 

що археологічні дослідження зосереджувалися в основному в межах державних 

кордонів (як сучасних, так і колишніх), публікації та обговорення проводилися 

здебільшого на місцевих мовах, регіони в публікаціях висвітлено нерівномірно, 

зокрема, стосовно деталей. Важко порівнювати матеріали з пам’яток, оскільки 

розкопки проводилися за різними методиками. Все це ускладнювало цілісне 

бачення неоліту ПСЄ, який був визначальним чинником у первісній історії усієї 

Європи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках наукових тем Інституту археології НАН України: 

"Актуальні проблеми кам’яної доби території України" (№ держреєстрації 

0109U008921) та "Матеріальна культура населення України в енеоліті — 

бронзовому віці" (№ держреєстрації 0112U001422) 

Метою дослідження є вивчення історіографії процесу неолітичного 

переходу в ПСЄ, виявлення основних тенденцій, закономірностей та чинників 
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розвитку археологічного пізнання. Відповідно до визначеної мети дослідження, 

поставлено низку завдань, зокрема: 

1) Визначення поняття «ПСЄ»; окреслення можливих меж регіону за 

ранньоземлеробської доби; виявлення особливостей ранньонеолітичних 

комплексів області; виділення в ПСЄ окремих регіонів. 

2) Огляд та аналіз основних гіпотез та моделей неолітизації, 

визначення факторів, які сприяли появі тих чи інших ідей стосовно 

неолітизації макрорегіону. Це одне з основних завдань роботи, оскільки 

«загальна картина» бачення неолітичного переходу в часто визначала 

дослідження проблеми на місцях, загальні синтези з приводу цього питання 

вкрай рідкісні, і в Україні практично відсутні. 

3) Розгляд історії дослідження неолітизації в деяких регіонах ПСЄ 

(Егеїда, Фессалія, Македонія, Фракія). На прикладі цих областей перевірити, як 

«працюють» загальні теорії та моделі на місцях, підтверджуються вони або 

спростовуються. Крім того, для кращого розуміння процесу пропонується більш 

детально розглянути фізико-географічні особливості цих територій. 

4) Структурування існуючих теорій, гіпотез та моделей згідно 

відповідей на запитання про передумови, причини та механізми неолітичного 

переходу. 

5) Стислий огляд історії дослідження неоліту України з виділенням 

практичних та теоретичних перепон в його вивченні; окреслення можливостей 

використання деяких моделей та гіпотез неолітизації ПСЄ для вивчення неоліту 

України. 

6) Окреслення сучасного стану теми «неолітизація ПСЄ», виділення 

ряду проблем, що ускладнювали та продовжують ускладнювати подальші 

розробки. 

7) Визначення можливих напрямків подальших наукових пошуків. 

Об`єктом дослідження є процес неолітизації Південно-Східної Європи, а 

предметом – розвиток археологічного пізнання процесу неолітизації означеного 

макрорегіону, а саме, його закономірностей, особливостей та чинників. 
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Предмет дослідження є складним, інформації дуже багато і вона є надто 

хаотично представленою для того, щоб розібратися у всіх тонкощах і деталях, 

для чого навряд чи вистачить життя. Тому важливим є розуміння загальних 

напрацювань (по всьому макрорегіону), тенденцій досліджень в минулому (які, 

як показує історія, періодично повторюються через певні проміжки часу) та 

передбачення напрямків розвитку на близьке майбутнє. Все це може бути не 

зайвим і для фахівців, які працюють над більш вузькими темами всього лише на 

одному із поселень цього макрорегіону, і може допомогти їм в організації та 

проведенні робіт, і також при інтерпретації результатів своїх досліджень, з тим, 

щоб ці результати не були ще одним додатком до хаотичного набору даних, а 

допомогли б скласти загальну картину. 

Цілісне вивчення змін в способі життя давнього населення та поширення 

відтворювальної економіки на території ПСЄ є актуальною і перспективною 

темою. Пошуки нових рішень у цьому напрямку мають розпочинатися з 

ретельного аналізу накопичених результатів, проте історіографія з цього 

питання є практично нерозробленою через вищезазначені причини. Отже, 

запропонована тема дослідження є актуальна як з точки зору історії ПСЄ, так і 

для історії нашої країни. 

В основу теоретико-методологічної бази покладені основні принципи 

історіографічного та історичного досліджень. Базовими були принципи 

об’єктивності, історизму та системності. Принцип історизму був застосований 

для розгляду гіпотез, теорій та моделей неолітичного переходу у розвитку та у 

зв’язку з факторами, що сприяли їх появі. Робиться спроба виявити та 

зрозуміти причини, що призвели до появи тих або інших пояснень виникнення 

ранньоземлеробських спільнот на території області і прослідкувати розвиток 

певних ідей у часі. Принцип цілісності (системності) використаний для того, 

щоб розглядати історію проблеми неолітизації Південно-Східної Європи, як 

систему взаємопов’язаних елементів, виявляючи взаємозв’язок різних поглядів 

(припущень), гіпотез та моделей. Вони трансформувалися, або 

перепрацьовувалися відповідно до змін та розвитку (на основі бази даних, що 
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постійно зростає), які відбувалися в одній із них. 

Щодо методів дослідження, то в роботі були застосовані історіографічні, 

історичні та міждисциплінарні методи пізнання: порівняльно-історичний, 

ретроспективний, історико-типологічний та наративний методи. 

Важливе місце в роботі зайняв проблемно-хронологічний метод. 

Оскільки тема неолітизації ПСЄ доволі складна, а територія дослідження 

велика, то розгляд історії дослідження неолітичного переходу, виходячи лише з 

чіткої хронології, видався неможливим. Протилежні погляди на хід подій та 

пояснення їх розвивалися переважно синхронно, тому розділи роботи частково 

мають проблемно-хронологічну структуру. 

Одним із базових методів при структуруванні роботи був дедуктивний 

загально логічний підхід. Справа в тому, що столітня історія досліджень 

неолітичного переходу на території Південно-Східної Європи дала значну 

кількість загальних концепцій (під «концепцією» розуміється система 

пов'язаних між собою поглядів на ті чи інші явища, що випливають один з 

одного), гіпотез (тобто, наукових припущень, що висуваються для пояснення 

певних явищ і вимагають подальших підтверджень) та моделей (термін 

«модель» використовується для позначення системи спрощених представлень 

про процес і про те, що в ньому відбувається, і служить засобом для отримання 

інформації про іншу систему) цього процесу, і без знання цієї загальної 

теоретичної бази неможливо зрозуміти регіональні дослідження, які часто були 

спрямовані на перевірку цих теоретичних побудувань. Територію області 

пропонується розглядати по окремих регіонах, які характеризувалися певною 

специфікою за доби раннього неоліту. Більш детальний розгляд історії 

досліджень появи неоліту в окремих регіонах Південно-Східної Європи 

дозволяє чіткіше та конкретніше зрозуміти процес, що відбувалися тут за часів 

ранніх землеробів. Через це пропонується спочатку викласти «загальну 

картину», а потім перейти до безпосереднього розгляду регіонів, а не навпаки, 

тобто пізнання буде йти від загального до конкретного. Через ряд причин в 

роботі використано описовий географічний метод. 
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Наукова новизна дисертації полягає у постановці та розробці актуальної 

теми, яка ще не була предметом спеціального дослідження. З використанням 

праць, присвячених проблемам неолітизації області та з урахуванням даних 

археологічних досліджень, проведених на території Південно-Східної Європи, 

здійснено дослідження розвитку наукового пізнання процесу переходу до 

відтворюючої економіки на цій території. За допомогою сукупності 

загальнонаукових та спеціальних методів історичної та археологічної 

дисциплін реконструйовано процес, характер і особливості розвитку процесу 

розуміння неолітизації макрорегіону. Здійснено критичний огляд основних 

концепцій гіпотез та моделей неолітизації та їх розвиток у часі. Здійснено поділ 

макрорегіону на географічні регіони з метою більш детального аналізу. 

Обґрунтовано необхідність урахування досліджень перехідного періоду на 

території Південно-Східної Європи при вивченні аналогічних процесів на 

території України. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від середини ХІХ 

ст., до сучасності. Перші пояснювальні концепції з неолітизації Південно-

Східної Європи з’явилися на початку ХХ ст. Археологічне дослідження 

території почалося дещо раніше, з другої половини ХІХ ст., хоча це були не 

цілеспрямовані «неолітичні» проекти, і неолітичні знахідки були часто 

випадковими. Спостерігалися також сильні регіональні відмінності, і в деяких 

частинах області активні дослідження стали проводитися лише з кінця 80-х 

років ХХ ст. Коріння деяких пояснювальних концепцій неолітизації лежать в 

міждисциплінарних працях середини ХІХ ст. Через великий обсяг літератури, 

що публікується останнім часом, по цій темі, роботи, які вийшли після 2010 

року, використано обмежено. 

Перехід до неолітичного способу життя на досліджуваній території 

відбувався, згідно сучасних даних, з 7 по 5 тис. до н.е. Саме вони і 

визначатимуть досліджуваний період. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію проживання 

неолітичного населення зі специфічними рисами а саме: Балканський півострів, 
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Середньодунайську низовину, Карпатську котловину, східні та південні схили 

Східних Карпат та Сирето-Дністровське межиріччя, також долучаються дані з 

території Західної та Північно-Західної Анатолії. 

Практичне значення отриманих в дисертації результатів полягає у 

тому, що вони розширюють знання про перебіг формування гіпотез про процеси 

прийняття нового типу економіки в ПСЄ в період неоліту, поглиблюють 

розуміння характеру перехідного етапу, взаємодії прийшлого землеробського 

населення з місцевими мисливцями та збирачами Карпато-Балканського ареалу 

та прилеглих земель. Накопичений матеріал, основні положення та висновки 

дослідження можуть бути використані при підготовці узагальнюючих праць з 

неолітизації ПСЄ і України, у викладанні відповідних нормативних та 

спеціальних навчальних курсів у вищих навчальних закладах. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження були викладені у доповідях на засіданнях відділу археології 

енеоліту – бронзової доби ІА НАНУ; «Українських зустрічах» в Інституті Пре- 

та Протоісторії археології, Університет ім. Крістіана Альбрехта (Кіль 2015); 

наукових вітчізняних та міжнародних конференціях (Київ, 2013; 2014; 2015; 

2016; Сато Маре, 2014; Піатра Нямц, 2014). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного дослідження 

відображені в 9наукових працях, з них 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, 1 стаття в іноземному фаховому виданні, та 3 в наукових збірниках та 

матеріалах конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, пяти розділів, 

висновків, додатків (103 сторінка), списку використаної літератури (75 

сторінки, 747 найменувань). Загальний обсяг рукопису становить 380 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

«ПІВДЕННО-СХІДНА ЄВРОПА»: ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛА 

 

«Неолітизація Південно-Східної Європи є однією з ключових тем у 

первісній історії Європи» - це справедливе висловлювання можна знайти в 

більшості праць, присвячених цій темі. При більш конкретному розгляді 

предмету виникають певні труднощі. Перше питання, яке постає, це, власне, що 

ж саме представляє собою регіон ПСЄ, його межі, чому його виділяють як 

окремий регіон, в чому полягає його відмінність від сусідніх територій, його 

особливості, та ін. Більш детальний розгляд ПСЄ показує, що ця велика область 

складається з окремих регіонів зі своєю специфікою, і тут важливим є принцип, 

за яким здійснюється цей поділ. Цим питанням, а також, в першу чергу, 

методиці дослідження та аналізу джерел, присвячений даний розділ. 

1. Методологія та джерельна база дослідження 

1.1. Методологія 

В роботі були використані основні принципи історіографічного та 

історичного досліджень [Риккерт, 1911; Быков, 1974; Ракитов, 1981; 

Ковальченко, 2003]. Базовими були принципи об’єктивності, історизму та 

системності. Принцип історизму був застосований, щоб розглянути гіпотези, 

теорії та моделі неолітичного переходу у розвитку та у зв’язку з факторами, що 

сприяли їх появі. Робиться спроба виявити та зрозуміти причини, що призвели 

до появи тих або інших пояснень виникнення ранньоземлеробських спільнот на 

території ПСЄ і прослідкувати розвиток певних ідей у часі. Принцип цілісності 

(системності) спонукав розглядати історію проблеми неолітизації ПСЄ, як 

систему взаємопов’язаних елементів, тобто, взаємозв’язок різних поглядів 

(припущень), гіпотез та моделей. Вони трансформувалися, або 

перепрацьовувалися відповідно до змін та розвитку (на основі бази даних, що 

постійно зростає), які відбувалися в одній із них. Наприклад, автохтонні версії 

походження агрикультури в ПСЄ виникли через причини «зовнішнього» та 
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«внутрішнього» характеру. До зовнішніх причин можна віднести загальні 

політичні та соціальні чинники, зміни в науці, а до внутрішніх – 

неспроможність попередньої (міграційної) парадигми пояснити процес 

неолітизації регіону. Так само пізніше, поява моделей другого покоління (1990- 

2000 роки) була викликана тим, що відчувалася недостатня аргументованість 

моделей першого покоління пояснити неолітизацію ПСЄ, та потребою 

проведення нових регіональних досліджень з новими поясненнями. Таким 

чином, можна спостерігати тісну систему взаємозв’язку протилежних теорій та 

моделей із зазначеної теми. 

Щодо методів дослідження, то в роботі були використані історіографічні, 

історичні та міждисциплінарні методи пізнання [Порк, 1975; Мелконян, 1981; 

Ракитов, 1981; Смоленский, 1993; Ковальченко, 2003]. 

Порівняльно-історичний метод був застосований для порівняння різних 

концепцій походження неоліту в ПСЄ з метою виявлення їх загальних рис, 

особливостей та ступеня запозичення. Завдяки цьому стало ясно, що більшість 

відомих гіпотез неолітизації засновані на більш ранніх припущеннях, які були 

висунуті переважно гіпотетично, при відсутності доказів. В подальшому такі 

ідеї підкріплювалися (або спростовувалися) на основі більш широкої доказової 

бази. Наприклад, Г. Чайлд передбачав, що причиною появи землеробських 

суспільств була зміна клімату (виходячи з популярних на той час ідей), але це 

припущення не було основане на конкретних даних. Пізніше, з розвитком 

екологічних досліджень, це припущення отримало підтримку і подальшу 

розробку цілим рядом авторів. 

Ретроспективний аналіз дозволив простежити розвиток ідей, 

запропонованих дослідниками при формулюванні тієї або іншої гіпотези і 

подивитися, які елементи були запозичені з робіт їх попередників. Це дозволяє 

прослідкувати ті ідеї, які не втратили актуальності з плином часу та були 

перевірені сучасними методами. 

Важливе місце в роботі зайняв проблемно-хронологічний метод. Оскільки 

тема неолітизації ПСЄ доволі складна, а територія дослідження велика, то 
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розгляд історії дослідження неолітичного переходу, виходячи лише з чіткої 

хронології, видався неможливим. Протилежні погляди на хід подій та 

пояснення їх розвивалися переважно синхронно, тому розділи роботи (№2 і 

частково, №3) мають проблемно-хронологічну структуру. 

Метод періодизації – тобто виділення окремих етапів в розвитку питання 

не використовувався, оскільки ця тема неодноразово обговорювалася 

представниками різних дослідницьких шкіл, в межах значної кількості країн, і 

говорити, про «чіткі» етапи в дослідженні неолітизації ПСЄ не видається 

доцільним. Десятиліття в дослідженнях виділені умовно і не несуть чіткого 

періодизаційного навантаження. 

Історико-типологічний метод був використаний для виявлення нових 

теоретичних засад, на яких були побудовані пояснення неолітичного переходу в 

ПСЄ, які б принципово відрізнялися від попередніх гіпотез. Наприклад, модель 

демографічної дифузії А. Аммермана та Л. Каваллі-Сфорца була розроблена 

завдяки суттєвим змінам в науці, зокрема «моделебудівній революції». 

Наративний метод застосовано в деяких частинах роботи з метою 

продемонструвати зміни в поглядах окремо взятого автора з плином часу. 

Одним із базових методів при структуруванні роботи був дедуктивний 

загально-логічний підхід. Столітня історія досліджень неолітичного переходу на 

території ПСЄ дала значну кількість загальних концепцій (під «концепцією» 

розуміється система пов'язаних між собою поглядів на ті чи інші явища, що 

випливають один з одного), гіпотез (тобто, наукових припущень, що 

висуваються для пояснення певних явищ і вимагають подальших підтверджень) 

та моделей (термін «модель» використовується для позначення системи 

спрощених представлень про процес і про те, що в ньому відбувається, та 

служить засобом для отримання інформації про іншу систему) цього процесу, і 

без знання цієї загальної теоретичної бази, неможливо зрозуміти регіональні 

дослідження, які часто були спрямовані на перевірку цих теоретичних 

побудувань. Територію ПСЄ пропонується розглядати по окремих регіонах, які 

характеризувалися певною специфікою за доби раннього неоліту. Більш 
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детальний розгляд історії досліджень появи неоліту в деяких окремих регіонах 

ПСЄ дозволяє чіткіше та конкретніше зрозуміти процес, що відбувалися тут за 

часів ранніх землеробів. Через це пропонується спочатку викласти «загальну 

картину», а потім перейти до безпосереднього розгляду регіонів, а не навпаки, 

тобто пізнання буде йти від загального до конкретного. 

З ряду причин в роботі використано описовий географічний метод. По- 

перше, природні чинники (рельєф, гідрографія та ін.) в певній мірі визначали 

життя ранньоземлеробських суспільств, і для кращого розуміння процесів 

переходу до агрикультури, необхідним є їх огляд. По-друге, однією із 

особливостей ПСЄ є велика кількість географічних та історичних назв (при 

цьому в переважній більшості для одного поняття використовуються різні 

назви, напр., Балканські гори фігурують однаково часто під назвами Стара- 

Планина, Гемус або просто Балкани) і всі ці різні назви активно 

використовуються дослідниками неолітичного переходу, тому для зручності та 

уникнення плутанини їх варто оговорити перед розглядом історії дослідження 

неолітизації в окремих регіонах ПСЄ. Подібні географічні довідки можуть 

полегшити сприйняття та розуміння тексту. 

1.2. Джерела 

В силу того, що дослідження носить історіографічний характер, основу 

джерельної бази склали надруковані праці по темі. Серед них можна виділити 

наступні групи: 

- Історіографічні праці по темі. 

- Роботи, в яких гіпотези або моделі неолітизації ПСЄ викладені вперше. 

- Монографії, які підсумовують дослідження 

• Окремої пам’ятки; 

• Регіону або мікрорегіону; 

• Археологічної культури; 

• Частини ПСЄ; 

• ПСЄ. 

- Спеціальні статті, присвячені проблемам неолітизації ПСЄ. 
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- Статті присвячені окремим аспектам історії (археології) неоліту ПСЄ, або її 

частин. 

- Роботи, присвячені іншим територіям та періодам, та праці із суміжних 

дисциплін, на основі яких з’явилися гіпотези та моделі для пояснення 

процесів на території ПСЄ; 

- Спеціальні роботи, де є географічна характеристика області, або її частин. 

Звичайно, виділення цих груп є доволі умовним, оскільки часто праці 

мають «змішаний» характер – багато досліджень містять певну історіографію, 

критику попередників, певні географічні викладки, та ін. 

Спеціальні історіографічні праці з теми неолітичного переходу в 

ПСЄ нечисельні. Однією з найбільш фундаментальних є робота С. Шарль 

«Неолітизація Європи. Обрані моделі та гіпотези» [Scharl, 2004]. Тут 

аналізуються різні погляди на неолітизацію всієї Європи, і окремий розділ, 

присвячений ПСЄ [Scharl, p. .91-144], поділений на частини: 1) північні 

Балкани та Карпатський басейн, 2) район Залізних воріт, 3) Греція. В праці 

детально проаналізовано внесок німецької школи у розробку питання 

неолітичного переходу, але обмежено використані розробки місцевих 

дослідників з цієї теми. В іншому розділі проаналізовані найбільш відомі праці з 

неолітизації всієї Європи та окремих її частин. З російськомовних статей можна 

назвати роботу П.Долуханова [2003], де в загальних рисах охарактеризовані 

основні гіпотези неолітизації Європи. Детальні історіографічні викладки також 

є в англомовних роботах Г.Баркера та Д.Харріса [Barker, 1985; Harris, 2003]. 

Особливу увагу приділено працям, автори яких запропонували нові 

гіпотези або моделі неолітизації ПСЄ. Подібні теорії відомі широкому 

науковому загалу, проте необхідним є звернення до першоджерела, оскільки 

часто «в переказах» гіпотези подаються не повністю, їх критика може бути 

однобокою з метою утвердження ідей автора протилежної теорії, що в 

подальшому провокує непорозуміння та дискусії. Як приклад, можна навести 

модель А. Аммермана та Л. Каваллі-Сфорца, яка неодноразово піддавалася 

критиці, в тому числі необґрунтованій, і це можна зрозуміти, якщо звернутися 
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безпосередньо до робіт авторів цієї моделі. 

Значну групу джерел складають монографії з підсумком результатів 

досліджень окремої пам’ятки, мікрорегіону, археологічної культури, частини 

ПСЄ, або всього регіону. В таких працях гіпотези неолітизації присутні в 

меншій або більшій мірі. Приміром, монографія К. Перле присвячена ранньому 

неоліту Греції, і проблема появи ранньоземлеробських суспільств тут є одним із 

основних питань [Perlés, 2001]. 

Одним із найбільш важливих джерел при написанні роботи стали 

численні статті, присвячені проблемам неолітизації ПСЄ чи її окремих частин. 

За останні десятиліття кількість таких статей значно зросла в порівнянні з 

попереднім періодом. Наприклад, в 1993 році почав видаватися щорічний 

спеціалізований журнал «Documenta Praehistorica» (ред. М. Будья) в якому 

публікуються міждисциплінарні дослідження з первісності. Через загальну 

доступність та через те, що статті публікуються англійською мовою, з’явилося 

більше можливостей для наукового обміну між різномовними дослідниками 

(одним із недоліків попередніх досліджень було те, що значна частина 

інформації була на мовах східноєвропейських країн, і, таким чином, була 

недоступною для більшості дослідників). 

Необхідними є також спеціальні роботи з географії ПСЄ або її частин, 

велику допомогу надають книги давніх авторів, географів ХVIII – XIX ст., 

широко вживаними є праці географів першої половини XX ст., зокрема М. 

Шеклтон «Europe - A Regional Geography» [Shackleton, 1964], вперше виданої у 

Лондоні в 1934, перероблене сьоме видання – в 1964. Ще одним цінним 

джерелом інформації є географічні довідники із серії Військово-морської 

розвідки Великобританії, відомі як Admiralty Handbook. Вони розроблялися і 

випускалися з 1917 по 1922 (серія продовжена в1941 – 1946) Географічним 

підрозділом військово-морської розвідки штабу ВМФ Великобританії для 

потреб армії. Призначені для використання збройними силами, охоплюючи не 

тільки прибережні райони, а й цілі країни, довідники містять детальну 

інформацію про рельєф, берегові лінії, клімат, географію населення (тенденції і 
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міграції), економічну та транспортну географії, зони рослинності і медичні 

нотатки. В подальшому, з розвитком природничих наук, з’являються все нові 

можливості для реконструкції природного середовища. Докладаються зусилля і 

для вивчення геологічної історії регіону. Ці, а також інші праці використано для 

опису ПСЄ та її регіонів. Географічний опис можна знайти також і у 

монографіях археологів, присвячених окремому регіону або культурній групі. 

Виходячи з величезного обсягу матеріалу, більший акцент в роботі 

надається 1) працям, автори яких вперше висунули одну з теорій, або моделей 

неолітизації ПСЄ, чи її частини, або переробили їх; 2) роботам, що висвітлюють 

безпосередні дослідження на місцях (археологічні, лабораторні, 

палеокліматичні, геологічні, та ін.); 3) фундаментальним дослідженням 

присвяченим ранньому неоліту на території ПСЄ або на її частині; 4) 

історіографічним працям з теми. 

Специфікою джерельної бази є те, що, по-перше, регіональні праці 

здебільшого написані на місцевих мовах, а, по-друге, ряд більш ранніх робіт є 

важкодоступними в Україні. 

2. Територіальні та хронологічні межі 

Окреслення територіальних рамок дослідження викликає труднощі, 

оскільки межі ПСЄ не є чітко визначеними. Поняття ПСЄ активно 

використовується дослідниками в роботах узагальнюючого характеру, які 

описують процес появи землеробства в Європі та в її окремих регіонах (роботи 

М.Гарашаніна, М.Гімбутас, П.М.Долуханова, Р.Еріха, Й.Мюллера, 

Дж.Нандріса, В.Ніколова, В.С.Тітова, Г.Тодорової, Р.Трінгхема, Дж.Чапмена та 

ін.). Ряд сучасних монографій, присвячених ранньоземлеробській добі, містять 

на своїх обкладинках назву регіону ПСЄ. На жаль, в цих публікаціях далеко не 

завжди подається визначення конкретної території, приблизні межі якої можна 

уявити лише із контексту. 

Не існує узгодженої позиції щодо розуміння меж ПСЄ, визначення її 

кордонів є досить проблемним та викликає непорозуміння і потребує 

уточнення. Таке уточнення дозволяє довести доцільність вивчення саме цього 
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регіону для розуміння процесів неолітизації (на території України в тому числі). 

Частково таку плутанину у вживанні поняття можна зрозуміти, якщо звернутися 

до історії самого «неологізму», який відносно недавно з’явився для позначення 

політико-географічного регіону на Європейському континенті. 

2.1. Поняття «ПСЄ» 

Термін ПСЄ почав вживатися ще з початку ХІХ ст. [Шатіло, 2013, с. 110- 

116]. Так, словенський філолог Б.Копітар (1813 р.) вказував на важливість 

румунської мови для розуміння загальної історії «народів Південно-Східної 

Європи» [Drace-Francis, 1999, р. 118]. Можна вважати, що з цього часу поняття 

починає активно використовуватися, хоча дослідник і не дає його визначення, 

то в географічних працях, то в політичних проектах. Німецький географ 

Т.Фішер [Fischer, 1893, р. 65] намагався теоретично обґрунтувати термін 

«ПСЄ», вважаючи регіон «трикутником, до розмірів якого зменшується 

Європа в південно-східному напрямку, а інше визначення (назва) цього регіону 

можуть викликати серйозні неузгодження». На початку ХХ ст. в атласі 

«Freeman's Atlas to the Historical Geography of Europe» [Edward, 1903] це 

поняття, крім власне Балканського п-ва, охоплювало території на північний схід 

від Дунаю до Дністра включно, а на північному заході – територію Карпатської 

котловини. На деяких картах до регіону був включений південь Італійського п- 

ва. Докладно історію розвитку неологізму «Південно-Східна Європа» протягом 

останніх століть виклав А.Дрейс-Франсіс [Drace-Francis, 1999, р. 117-127]. 

В ХХ ст. вся територія Європи була умовно поділена організацією ООН 

на макрогеографічні зони – Південну, Північну, Західну та Східну (United 

Nations Statistics Division). Проте такий поділ не враховував багатьох 

структурних особливостей цих регіонів і, як наслідок, ускладнив та 

унеможливив розробку численних геополітичних проектів їх розвитку. На 

відміну від дефініцій, прийнятих ООН для цих регіонів, не існує чіткого 

загальноприйнятого географічного чи політичного (історичного) визначення 

регіону ПСЄ, який був виділений пізніше під час розробки різних проектів 

[Шатіло, 2013, с. 110-116]. 
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На сьогодні найчастіше вживаються декілька основних визначень 

«Південно-Східної Європи» (Рис.2.): 

- європейські території колишньої Османської імперії [Edward, 1903]; 

- Балканський півострів на південь від річок Дунай – Сава – Купа до 

затоки Кварнер; 

- включення до регіону різних територій в залежності від цілей (політичних, 

економічних чи історичних) численних політико- економічних проектів та 

при проведенні історичних досліджень. 

Як приклад можна навести Модель Регіонального Розвитку 2007 – 2013 

(The South East Europe Transnational Cooperation Programme) яка включає 16 

країн: Албанію, Австрію, Боснію та Герцеговину, Болгарію, Хорватію, 

республіку Македонію, Грецію, Угорщину, Румунію, Республіку Молдова, 

Чорногорію, Сербію, Словакію, Словенію, частково Італію та Україну 

(Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську та Одеську області) [Шатіло, 

2013, с. 110-116]. 

Як бачимо, сьогодні є спроби окреслити межі ПСЄ, відтворивши 

цілісність регіону, як єдиного організму із спільними характеристиками та 

тенденціями розвитку, в тому числі історичного, куди невід’ємною частиною 

увійшли і західні області України. При цьому визначення меж регіону залежить 

від різних причин. 

Необхідно відзначити, що при окресленні меж незмінним залишається 

його ядро: Балканський півострів (його північна частина), а всі прилеглі 

території, як з півночі, так і з півдня, зі сходу чи заходу можуть включатися, або 

виключатися. Існують різні критерії для окреслення кордонів регіону, але 

найбільшою мірою ці критерії залежать від цілей того чи іншого дослідження – 

політичного, економічного, історичного або ж археологічного. Так, наприклад, 

в одній із останніх робіт, присвячених мезоліту ПСЄ, Д.В.Кіосак включив в 

регіон, крім власне Балкан, території Передкарпатської Румунії, Молдови та 

Північно-Західне Причорномор’я, тобто місця проживання мезолітичного 

населення зі специфічними рисами [Кіосак, 2009, с.4 ]. Отже, при окресленні 
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меж регіону беруться до уваги характеристики, які відрізняють його від інших 

територій. При цьому основним завданням є визначення спільних структур, 

характерних саме для нього. 

Таким чином, можна підійти до розуміння того, що при історико- 

археологічних дослідженнях важливим є не тільки фізико-географічна 

цілісність регіону, а також і його соціокультурне наповнення. Для кожного 

історичного пласту таке наповнення є різним, і в залежності від нього межі 

регіону, в нашому випадку ПСЄ, є ширшими або ж вужчими [Шатіло, 2013, 

с. 112-113]. 

В пошуках критеріїв для виділення ПСЄ та доцільності цього, Г.Чопфлін 

застерігає, що багато людей припускаються помилок, стикаючись із 

протилежністю між певною структурою та її змістом. Вони дивляться на одну 

складову частину цього змісту і роблять висновок, що бачать щось унікальне. 

Якоюсь мірою це таки може бути унікальна річ, але приховані структури, те 

основне, частиною чого вона є, дають можливість і підставу для порівняння її з 

іншими. Насправді, визначення структури є найважливішим. Не зробивши 

цього, «ми можемо з легкістю потрапити у полон своїх власних даних і 

закінчити тим, що накопичуємо гори цікавої, але досить тривіальної 

(звичайної) інформації, яку не можемо ввести до певного контексту (для якої 

не зможемо знайти її місце в системі і визначити її зв’язки)» [Schöpflin, 1999, 

р. 70]. Видається логічним, досліджуючи окремо взяту культуру (наприклад, 

Кріш в Закарпатті), розглядати її в контексті регіонального розвитку. Адже, 

якщо аналізувати її ізольовано, у відриві від інших подій (сучасних для неї та 

тих, що їй передували), можна припуститися помилок щодо походження та 

розвитку культури та її інтерпретації. Видається доцільним вивчати культурні 

явища раннього неоліту через призму загально-регіонального розвитку. 

Підсумовуючи, можна сказати, що ПСЄ є «науковим робочим терміном», 

межі регіону можуть бути різними, все залежить від специфіки дослідження. 

Однак все ж існують певні обмеження, за які поширення кордонів регіону, 

мабуть, не є доцільним. Максимальні рамки регіону можна прослідкувати, 
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виходячи з розгляду історії самого поняття. На північному заході та півночі 

регіон замикають гори, що оточують Карпатську котловину, за якими вже 

починається Центральна Європа. Найбільш чітко окреслюється південна межа 

регіону – острови Кріт та Кіпр. Менш чіткими (і більш дискусійними) є східні 

та північно-східні його границі. В залежності від поставлених завдань 

дослідники «окреслюють» тут ПСЄ по-різному, часто навіть за рахунок 

південно-західних територій Східної Європи. Це, можливо, може мати місце, 

але, звичайно, в певних рамках. 

2.2. Межі ПСЄ за доби неолітичного переходу 

Для доби неоліту при визначенні території дослідження варто керуватися 

спільними характеристиками, географічними і негеографічними, подібностями 

в способах життя та мислення, притаманних суспільствам на цих теренах, 

традиціями, культурними нормами, способами вирішення проблем, 

визначенням стратегій розвитку та спільним минулим. Має бути спільне в 

культурі (можна назвати це культурною матрицею чи капіталом), історії, 

соціально-економічна система одного типу, антропологія тощо, що об’єднувало 

б ці спільноти і відрізняло б їх від зовнішнього соціокультурного оточення. 

Вивчаючи період неолітизації Європи, дослідники ділять її територію на 

зони з відповідними відмінностями. Так, М.Гімбутас окреслила «Стару Європу» 

для позначення світу з «спільною колективною ідентичністю та досягненнями» 

[Gimbutas, 1974а, p. 17], до якої ввійшли Єгеїда, частина Адріатики, Балкани, 

Молдова та західні області України, район середнього Дунаю та Тиси 

[Gimbutas, 1974а, p. 15]. Г.Баркер поділив територію Європи на частини і в 

окрему зону включив північні Балкани, басейн середнього Дунаю та південно- 

західні частини України [Barker, 1985]. Д. Бейлі в «Балканській доісторії» 

окреслив розвиток ранньоземлеробських общин північної Греції, Болгарії, 

південної Румунії, Сербії, східної частини Угорської рівнини та північно- 

західної Анатолії [Bailey, 2000, p. 7], тобто трохи розширив власне «Балкани». 

Це лише кілька прикладів із великого числа робіт, що в той або інший спосіб 

об’єднують ранньонеолітичні спільноти, які проживали на досліджуваній 
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території. Назва ПСЄ не завжди фігурує в таких працях, однак дослідники 

здебільшого описують одні і ті самі території, які можна умовно назвати ПСЄ. 

Таким чином, можна бачити, що, незалежно від назви та деяких територіальних 

розбіжностей, існує тенденція до об’єднання археологічних пам’яток раннього 

неоліту, які цілком вписуються в визначені максимальні рамки ПСЄ. Це 

об’єднання зумовлене наявністю спільних рис життєдіяльності, що знайшло 

відображення в матеріальній культурі [Титов, 1984, с. 20-25; Тодорова, 1993; 

Todorova, 1995, p. 79–98; Титов, 1996, с. 169; Perlés, 2001, p. 10- 13; Залізняк, 

2005, с. 120-154, та ін.]. Є потреба в тому, щоб мати одну, спільну назву для 

досліджень процесів, які відбувалися в ранньоземлеробських спільнотах цієї 

частини Європи. Отже, використання поняття ПСЄ є зручним, 

аргументованим та актуальним. 

Окреслюючи межі регіону ПСЄ для даного дослідження, треба відзначити 

виключну залежність його кордонів від територіального розподілу 

археологічних пам’яток відповідного часу, а саме культурних комплексів 

раннього неоліту, відомих в літературі під різними назвами (монохромний 

неоліт, Протосескло, Пресескло, Ваштемі-Подгоріє, Гелебнік, Анзабегово, 

Караново І, Прото-Старчево, Старчево-Криш-Кереш, Ходжа Чешме та ін.). Не 

претендуючи на жорстке (та загальнообов’язкове) визначення кордонів регіону, 

все ж пропонується для доби раннього неоліту окреслити межі ПСЄ територією 

проживання неолітичного населення зі специфічними рисами а саме: 

Балканським півостровом, Середньодунайською низовиною, Карпатською 

котловиною, східними та південними схилами Східних Карпат та Сирето- 

Дністровським межиріччям. В даній роботі також будуть розглянуті острови 

Егейського моря та деякі частини Західної та Північно-західної Анатолії, 

процеси на території яких були безпосередньо пов’язані з подіями у ПСЄ. 

Необхідним є також уточнення значення терміну «неоліт». Дискусія по 

використанню цього поняття має давню традицію. На сьогодні більшість 

європейських дослідників вживають термін «неоліт» для позначення періоду, 

початок якому було покладено появою землеробських спільнот, а кінець – 



25 
 

появою бронзової металургії [Milisauskas, 2011, p. 153]. Дослідники східно- 

балтійських країн, Білорусі та Росії пов’язують цей період з появою кераміки та 

полірованих кам’яних знарядь [Gimbutas, 1956; Dolukhanov, 1979, 2005; та ін.]. 

М. Жилін [Zhilin, 2000, р. 290] зауважує, що, якби критерієм для вживання 

терміну «неоліт» була б поява землеробських спільнот, тоді взагалі не можна 

було б говорити про неоліт лісової частини Європи. В деяких країнах кінцем 

неоліту вважається поява мідної металургії, і для періоду пам’яток з мідними 

артефактами вживаються терміни «енеоліт» (Чехія, Словакія, Україна) та 

«халколіт (мідний вік)» (Угорщина, Румунія, Македонія, Сербія, Болгарія, 

Іспанія) [Makkay, 2003, p. 500]. 

Ряд дослідників вважають, що поняття «неоліт» включає в себе набагато 

більше, ніж технологічні розробки, появу землеробства і тваринництва, чи 

осілий спосіб життя [Hodder, 1990; Whittle, 1996; Zvelebil, 1998; Özdogan, 2001; 

Perles, 2001]. До перерахованих детермінантів додаються також соціальні і 

ідеологічні чинники, і все це в комплексі розглядається, як «неолітичний спосіб 

життя» [Çilingiroglu, 2005, Ozdogan, 2011]. Через певну кризу виділення 

неоліту, як епохи, керуючись сумою різних ознак, пропонується взагалі 

відмовитися від такого підходу, оскільки неможливо знайти суму ознак, яка 

«була б одночасно і суттєвою і загальною для усього неоліту» [Манько, 2010, 

с. 231]. Натомість неоліт пропонується розглядати як епоху початку процесу 

формування інформаційного поля, в межах якого поширюються інноваційні 

технології, нові методи ведення господарства, надбання духовної культури 

[Манько, 2010], або як час появи нових культурних процесів, при створенні і 

підтримці нового незвичного осілого способу життя, всередині 

спільнопроживаючих громад, у безпрецедентних масштабах, що призвело до 

появи «надрегіональних мереж взаємодій рівних політій» [Watkins, 2008, р. 139- 

140]. Останні два визначення, по суті, доповнюють одне одне, визначаючи добу 

неоліту з принципово нової точки зору, та відходячи від виділення епохи за 

формальними показниками (або за сумою ознак). Крім того, варто підкреслити, 

що розділення пізньої первісності на чіткі періоди неоліту та мезоліту є дуже 
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умовним, між ними не завжди можна провести чіткі межі, в різних, часто 

суміжних регіонах переважали різні форми життєзабезпечення. В такому 

випадку використання поняття «неолітичний спосіб життя» видається більш 

коректним. Використання ж терміну «неоліт» видається більш доцільним для 

аналітичних цілей. 

Оскільки дане дослідження спрямоване на вивчення спільнот ПСЄ з 

новим способом життя, то в ньому «неолітичний спосіб життя» ототожнюється 

з землеробським способом життєзабезпечення. Термін «неоліт» застосовується 

для позначення періоду ранньоземлеробських суспільств, в життєзабезпеченні 

яких сталися кардинальні зміни в порівнянні з попереднім періодом, і які 

носили не лише виробничий характер (землеробство, тваринництво, кераміка, 

способи обробки каменю, та ін.), а мали також глибинні ідеологічні та соціальні 

нововведення. 

2.3. Хронологічні межі 

Історія дослідження процесу неолітичного переходу в ПСЄ нараховує 

більше століття. Перші пояснювальні концепції з цього питання з’явилися на 

початку ХХ століття. Археологічне вивчення території почалося дещо раніше, з 

другої половини ХІХ століття, хоча це були не цілеспрямовані «неолітичні» 

проекти, і неолітичні знахідки були часто випадковими. Спостерігалися також 

сильні регіональні відмінності, і в деяких областях ПСЄ активні дослідження 

стали проводитися лише з кінця 80-х років ХХ ст. (напр., турецька Фракія та 

Західна Анатолія, яка територіально не входить до ПСЄ, але є принципово 

важливим регіоном для розуміння процесів). Коріння деяких пояснювальних 

концепцій неолітизації лежать в міждисциплінарних працях середини ХІХ ст. 

Тому нижньою хронологічною межею дослідження буде середина ХІХ ст., а 

верхньою – сучасність (через великий обсяг літератури, що публікується 

останнім часом, по цій темі, роботи, які вийшли після 2010 року використано 

обмежено). 

Перехід до неолітичного способу життя на території ПСЄ відбувався, 

згідно сучасних даних, з сьомого по п’яте тисячоліття (дати подані в Табл. 1). 
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Саме вони і визначатимуть досліджуваний період, тобто, час становлення та 

розвитку культурних спільнот, які одержали назви монохромний неоліт, 

Протосескло, Пресескло, Ваштемі-Подгоріє, Гелебнік, Анзабегово, Караново І, 

Прото-Старчево, Старчево-Криш-Кереш, Ходжа Чешме та ін. 

Треба зауважити, що однією з основних проблем при вивченні неоліту 

ПСЄ є існуюча хронологія та періодизація, з великою кількістю місцевих 

інтерпретацій культурних змін, при відсутності кореляції різних «культур». 

Особливості: 

1) В силу історичних обставин (роздробленість регіону по різним 

країнам) існує велика кількість періодизаційних схем неоліту різних частин 

ПСЄ. Здається, майже кожен дослідник, який займався більш загальними 

питаннями, мав власний спосіб структурування матеріалу та назви культурних 

періодів (розробляв власну періодизацію). 

2) Періодизаційні схеми існують, певним чином, самі по собі – вони 

не прив’язані до Близькосхідної періодизації, і далеко не завжди мають зв’язок 

як з Європейськими хронологіями, так і зі схемами всередині регіону (напр., на 

Балканах пізній неоліт, у нас енеоліт). 

3) Такий стан, очевидно, пояснюється відсутністю чітких загальних 

критеріїв у виділенні фаз неоліту, суттєвих характеристик кожної з них, коли, 

наприклад «ранній» неоліт часто виділяється за принципом появи перших 

поселень з загальними неолітичними характеристиками в регіоні, а «середній» 

неоліт – поселення (чи, скоріше, шари), які хронологічно ідуть за ними. 

Розроблено ряд періодизаційних схем, але вони, в основному, не носять 

загального характеру, а відображають регіональний рівень. Чіткі критерії 

відсутні через різне і неясне розуміння суті самої доби, використання терміну 

«неоліт» для опису зміни в технологіях. 

4) Останнім часом спостерігається тенденція розробки 

міждисциплінарних проектів для однієї пам’ятки або мікрорегіону, і автори 

досліджень переглядають загальноприйняті періоди, прив’язуючись, в першу 

чергу, до абсолютного датування, а не до розвитку керамічних стилей. 
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Через перераховані вище фактори існує невелика кількість праць, де є 

спроби зробити періодизацію для всієї ПСЄ [Тодорова, Вайсов, 1993; Дергачов, 

2005; Nikolova, 2007; Тасич, 2009]. Окрім цих загальних схем існує безліч 

регіональних, які часто були розроблені для однієї країни, культури чи 

пам’ятки. Більш детально історія питання подається в Додатку А. 

3. ПСЄ як історико-культурна та фізико-географічна область 

Багато дослідників, виділяючи регіон ПСЄ, вказують на особливості, що 

відрізняють його від інших регіонів. Крім того, говорячи про цю територію за 

доби неоліту, ряд авторів вважає, що тут можна спостерігати не просто процес 

поширення населення з новим способом життя з первинного центра походження 

землеробства (близькосхідного), а про формування «вторинного центру» з 

особливостями соціально-економічної системи, які відрізняли його від систем 

на Близькому Сході та в інших регіонах [Титов, 1984, с. 20-25; Todorova, 1995, 

с. 79–98; Титов, 1996, с. 169; та ін.]. 

3.1. Специфіка ранньоземлеробської ПСЄ 

Які ж є підстави виділяти регіон ПСЄ, як специфічну область для розгляду 

процесу неолітизації? Чи є передумови для об’єднання області, та завдяки чому 

це можна зробити? Для ранньонеолітичних суспільств, що населяли територію 

Південно-Східної Європи, є характерними наступні риси життєдіяльності 

[Тасиh, 2009; Титов, 1984, с. 20-25; Тодорова, 1993; Müller, 1994, p. 205-223; 

Todorova, 1995, с. 79–98; Титов, 1996, с. 169; Özdoğan, 1997, р. 3-29; Zilhão, 

2000; Perlés, 2001, с. 10-13; Залізняк, 2005, с. 120-154; Шатіло 2015а, 2015б; 

Shatilo 2014, 2015; та ін.]: 

– основа життєзабезпечення – землеробство (більшою мірою) та 

тваринництво (меншою мірою); 

– основними злаковими культурами були давні еммер та однозернянка і 

значно менше ячмінь, на відміну від Анатолії, де культивували в 

основному різні види ячменю та м’які (хлібні) пшениці; 

– при обиранні полів перевага надавалась легким делювіальним і 
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алювіальним ґрунтам (головним була не родючість землі, а легкість її 

обробки); 

– всі культури та культурні групи мають спільні характеристики: 

 високий рівнь технологічного розвитку, про що свідчить: 

- високоякісна кераміка; 

- спільні риси в домобудівництві: каркасні будівлі з 

використанням глини чи споруди із сирцевої цегли;  

- посуд переважно сферичних і напівсферичних форм, 

прикрашений розписом, відтисками чи барботином; 

 соціальна організація, яка, згідно деяких досліджень, базувалася на 

принципах «егалітарної ідеології»; 

 спільні елементи у світогляді всіх культурних груп ПСЄ, про що 

свідчать: використання глиняних «вівтариків», антропоморфна та 

зооморфна пластика, глиняні мініатюри, площинні «ігри», тощо; 

широке розповсюдження моделювання (тобто створення моделей 

об’єктів, які оточували людину – будівель, печей, крісел, посуду, 

саней, тощо), геометризації (розповсюдження певних геометричних 

рис в об’єктах матеріальної культури), яка проявилася в декорі 

будівель, орнаментах на кераміці та на інших глиняних виробах, в 

предметах пластики – при створенні моделей будівель, вівтарів, та 

інших глиняних виробів правильних геометричних форм, зведенні 

стаціонарних об’єктів – будівлі та деталі інтер’єру також мають чіткі 

геометричні обриси. Ці характеристики безпосередньо пов’язані із 

змінами, що сталися в свідомості людини в період раннього неоліту, 

коли спостерігалося перевизначення понять простору та часу. 

Створюючи навколо себе штучний життєвий простір, людина 

намагалася відокремити себе від природи, та, певним чином, 

протиставити свій «антропогенний світ» світу «дикої» природи. 

Найбільш яскраво таке «виділення з природи» прослідковується саме 

за доби ранніх землеробів в ПСЄ. 
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окрім перерахованих спільних рис життєдіяльності ранньонеолітичних спільнот 

ПСЄ, можна зазначити, ще один момент – їх життя проходило в оточенні 

мезолітичних суспільств з привласнюючою економікою, які були здебільшого 

іншого антропологічного типу. 

Спільні риси в матеріальній культурі ранніх землеробів ПСЄ 

простежуються не лише у межах цього регіону, а і з близькосхідними, які дещо 

передували їм у часі. К. Перле умовно виділяє дві групи паралелей, які можна 

спостерігати на ранньонеолітичних поселеннях ПСЄ (зокрема Греції) та 

Близького Сходу – 1) структурні та 2) стилістичні і технологічні аналогії. До 

структурних паралелей К. Перле відносить способи експлуатації та 

використання оточуючого середовища, систему соціальних відносин, 

організацію життя. Стилістичні та технологічні аналогії включають в себе 

керамічне виробництво, обробку каменю, пластику, архітектуру та інші 

елементи матеріальної культури. Дослідниця вказує на те, що, з одного боку, 

структурні подібності між Балканським півостровом та Близьким Сходом є 

доволі переконливими, так само, як очевидними є стилістичні та технологічні 

паралелі, але при цьому існують і суттєві відмінності [Perles, 2003, р. 106-107]. 

Комплекс матеріальної культури ПСЄ не є копією Близькосхідного, у населення 

ПСЄ відсутні символічні зображення, які супроводжували верхівку 

ранньоземлеробських громад на Сході; артефактові аналогії є гетерогенними та 

вибірковими. Все це спонукає ряд дослідників шукати ідеологічні та соціальні 

причини неолітизації ПСЄ [Özdoğan, 1997; Zilhão, 2000; Perlés, 2001, 2003, 

2005]. 

Так само світ ранніх землеробів ПСЄ (в рамках досліджуваних 

культурних комплексів) мав спільні характеристики та суттєві відмінності зі 

світом спільнот, які виготовляли кераміку імпрессо. Детально спільні та 

відмінні риси між культурними комплексами ПСЄ (Старчево-Кріш-Караново; 

Протосескло) та імпрессо були проаналізовані Й. Мюллером [Müller, 1994, 205-

223]. Культурні комплекси мають спільні риси – змішаний (землеробсько-

скотарський) тип господарства, поодинокі людські поховання на поселеннях, 
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аналогічна форма керамічного посуду з плоским дном [Müller, 1994, p. 211-

212]. Разом з тим спостерігаються і відмінності в матеріальній культурі цих 

спільнот – в кераміці (традиції декору, склад глиняного тіста); в кам’яній 

індустрії, в архітектурі, в домогосподарствах та ін. На пам’ятках імпрессо 

практично не зустрічаються такі вироби, як «ідоли», антропоморфна та 

зооморфна пластика; кістяні ложки-шпателі, вівтарі, посудини на ніжках (що є 

характерними для культур ПСЄ) та ін. В результаті аналізу, дослідник доводить, 

що між імпрессо та спільнотами ПСЄ є суттєва різниця, яка не може бути 

пояснена виключно різницею в географічному оточенні, і коріння цього треба 

шукати значно глибше [Muller, 1994, p. 212]. 

Нарешті, ранні землероби ПСЄ принципово відрізнялися від товариств, 

що вели переважно привласнювальний спосіб життя. В першу чергу, це 

знайшло відображення в соціальній та, частково, економічній сферах. 

Технологічні новації (кераміка, предмети з каменю, та ін.), так само, як і певні 

продукти землеробства і тваринництва, дуже швидко почали потрапляти до 

середовища мезолітичних товариств [Perles, 2005, р. 275-278]. Проте їх спосіб 

життя в основному залишався старим. Нарешті, ще однією відмінністю був 

антропологічний тип. Населення мезолітичних суспільств належало до «пост 

мезолітичних» кроманьоідів, в той час як землеробське населення було, в 

основному, середземноморського типу з домішками брахіцефального [Титов, 

1996, c. 169]. 

Отже, як показують дослідження, ранньоземлеробські спільноти ПСЄ 

мали свої особливості, відмінні від сусідніх областей. Звичайно, різні культурні 

утворення ПСЄ мали певні відмінності і між собою, але це питання буде 

розглянуто окремо. 

3.2. Географія ПСЄ 

Географія регіону багато в чому визначала життя населення ПСЄ. На 

розташування неолітичних поселень та їх функціонування впливали природні 

чинники – тогочасна топографія, водні ресурси, ґрунти, рослинний і тваринний 

світ, корисні копалини, клімат тощо, і від них залежала економіка та людські 
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переміщення. Саме тому в кожній роботі, починаючи з перших праць, 

присвячених неоліту різних регіонів ПСЄ, міститься їх характеристика з 

використання матеріалів спеціальних досліджень – геологічних, географічних 

тощо. Географія регіону багато в чому визначала життя населення ПСЄ. На 

розташування неолітичних поселень та їх функціонування впливали природні 

чинники – тогочасна топографія, водні ресурси, ґрунти, рослинний і тваринний 

світ, корисні копалини, клімат тощо, і від них залежала економіка та людські 

переміщення. Саме тому в кожній роботі, починаючи з перших праць, 

присвячених неоліту різних регіонів ПСЄ, міститься їх характеристика з 

використання матеріалів спеціальних досліджень – геологічних, географічних 

тощо. 

При роботі з літературою часто виникають труднощі в розумінні тексту, 

пов’язані з географічними назвами (в силу історичних причин існують різні 

назви для одного поняття), місцезнаходженням географічних компонентів, 

долин, котловин тощо, тому за доцільне буде розглянути їх більш детально, а 

також варто коротко окреслити топографію та гідрографію ПСЄ. 

Топографії належала винятково важлива роль в розвитку людських 

суспільств, особливо на початку історії. Рельєф впливає на клімат, від чого, в 

свою чергу, залежить рослинний і тваринний світ, ґрунти, він часто визначає 

поведінку людини, створюючи можливості чи бар’єри для переміщень та 

комунікацій Крім того, це той аспект природного середовища, який змінюється 

найповільніше. Але, незважаючи на це, визначення топографії на території ПСЄ 

на період неоліту є досить проблемним, оскільки тектонічна діяльність в цьому 

регіоні ще не завершена (продовжуються виверження вулканів, землетруси 

тощо), ще більші труднощі виникають при реконструкції рівня вод та берегової 

лінії [Morrison, 1968; Stiros et al., 1994; Ghilardi et al., 2008; та ін.]. Не слід також 

забувати про те, що з 19 ст. там проводяться роботи по зміні рельєфу – 

змінюються (часто випрямляються) русла річок, проводяться меліоративні 

роботи по осушенню боліт та озер, і одночасно по будівництву нових каналів та 

водоймищ, «зрізаються» частини гір та будуються тунелі – все це змушує при 
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дослідженнях способу життя в давнину реконструювати і топографію. 

Географію ПСЄ визначають три основні характеристики – те, що значна 

її частина є півостровом у формі трикутника, який подовжується в материк, 

конфігурація гірських масивів та особливості річкової системи. Регіон 

омивається Чорним, Мармуровим і Егейським морями на південному сході, 

Середземним на півдні, Іонічним і Адріатичним морями на заході, які 

представляли собою як бар'єри, так і способи дістатися суші (Рис.1.). 

Оточений з трьох сторін водою, півострів не був відрізаним від сусідніх 

регіонів на сході, заході чи півдні. Вузькі протоки Босфор і Дарданелли були 

природним коридором між Балканами і Анатолією, із Адріатики можна було 

дістатися Албанської низовини, і звідти – внутрішніх районів. По островах 

Егейського моря був доступ до півострова з Близького Сходу. На північ від 

півострова знаходиться Карпатський басейн, оточений з усіх сторін горами 

(Альпами, Карпатами, Дінарськими Альпами і горами Східної Сербії), і 

потрапити до нього ззовні можна було лише через ряд «коридорів». Паннонська 

(Середньодунайська) рівнина в центрі його пересікається Дунаєм з притоками 

Савою, Дравою та Тісою, і таким чином, забезпечувався вихід до Чорного моря. 

З Егейським морем ці долини сполучені через басейни рр. Вардар, Струма та 

Мариця. Не дивно, що регіон ПСЄ був перехрестям, де спостерігались 

переміщення в усіх напрямках. 

ПСЄ має складний рельєф, переважно гористий, де рівнини і низовини, 

особливо в його південній частині, займають невелику площу. Гірські системи 

об’єднують в одне ціле два досить різних регіони: Балкани і середню частину 

басейну Дунаю (Середньодунайську / Угорську рівнину) на північ від них, яка 

знаходиться всередині кільця Карпатських гір. Наявність гірських масивів та їх 

характер мають особливе значення для розуміння процесів в неоліті, оскільки 

саме вони безпосередньо впливають на клімат та лімітували і направляли 

переміщення людських потоків.  

Умовно в регіоні можна виділити три основні гірські системи: 

• Карпатсько-Балканська гірська система. Ці гори у вигляді 
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перевернутої літери S простягаються на схід від Альп, повертають на південний 

схід, потім на захід до Залізних Воріт на Дунаї, утворюючи опуклу дугу, що 

замикає Середньодунайську рівнину. Продовжуються за Дунаєм на схід під 

назвою Балканських гір і сягають берегів Чорного моря. Вони представляють 

собою систему хребтів середньої висоти (при ширині в 50 км) з плоскими 

вершинами, з чим і пов’язана ще одна їх назва – Стара Планина. На південь від 

цієї гірської системи тягнеться із заходу на схід до Чорного моря ряд котловин, 

які відокремлюють Балканські гори від іншого гірського масиву, відомого як 

Середньогір’я. В порівнянні з Альпами, висота гір Карпато-Балканського 

масиву є меншою, але проходи через них значно складніші. Перевали 

знаходяться на висоті 800 – 1300 м, найбільш відомі з них ідуть через Стару 

Планину – Шипка і Троянський [Лавринович, 2003]. Через Карпати ідуть такі 

відомі перевали, як Ужокський, Верецький та Яблонецький, які 

використовувалися вже в неоліті [Титов, 1980, с. 11]. 

• Динарсько-Піндуська система тягнеться від Юлійських Альп 

на півночі кількома паралельними пасмами, що їх порівнюють з намистом, 

уздовж Адріатичного узбережжя в південно-східному напрямку до р. Дрин, 

далі на південь ця гірська система продовжується вже під назвою Пінди 

(відома як «спинний хребет» Греції,) розділяючи її на долини Фессалії та 

Ілірії, і гористу область Епір. Далі гори йдуть по дну Середземного моря до 

о. Кріт, де повертають на північний схід до гірського масиву Західний Тавр в 

Малій Азії. Для Динарсько-Піндуських гір характерними є круті схили, 

велика кількість глибоких ущелин, вершини нерідко мають форму плато, 

плоскогір’я чергуються з котловинами, хребтами та річковими долинами, які 

іноді є досить широкими, а іноді мають вигляд каньйону. Дуже розповсюджені 

карстові форми рельєфу та печери. До окраїнних районів прилягають рівнини, 

найбільшими з яких є Салоникська, Фессалійська Албанська, та південні 

частини Нижньодунайської і Середньодунайської рівнин [Ерамов, 1973]. 

Через ці гори проходить невелика кількість (до 10) гірських перевалів. 

Південна частина материкової Греції і острови Егейського моря були влучно 
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охарактеризовані М.Шеклтон, як «гори, що затонули, вершинами яких 

виходять з моря» [Shackleton, 1964, p. 121]. 

• Внутрішньо-Балканська гірська система представлена 

найбільш високими утвореннями – горами Ріла, Родопи, Пірин, Осоговська та 

Шар- Планини, Олімп. Всі ці гори розділені між собою тектонічними 

котловинами і зонами розломів. Найбільші розломи йдуть в меридіональному 

напрямку і зайняті долинами річок Вардар, Струма і Морава. 

Як наслідок, гори, по-перше, розділяють регіон на невеликі області, де 

були сконцентровані поселення, по-друге, створюють фізичні перешкоди для 

переміщень, і, по-третє, розділяють райони на екологічні зони у вертикальному 

відношенні, від більш цінних для землеробства низинних до менш цінних 

лісових нагір'їв. Ця різноманітність екологічних ніш сприяла тому, що в 

безпосередній близькості підтримувалися різні види діяльності: землеробство, 

відгінне скотарство, і, ймовірно, інші заняття. У цілому, чим вище зона, тим 

менш продуктивними були землі, і тому верхні райони були місцем притулку 

для тих, кого витісняли з більш бажаних земель на узбережжях і в долинах 

[Sowards, 1996, р. 3-4]. 

Як вже відмічалося, між гірських хребтів і вершин знаходяться 

різноманітні за формою і розмірами западини (котловини), дно яких покрите 

різними типами ґрунтів – від безплідних до родючих червоних ґрунтів і 

чорноземів. Саме ця наявність численних гірських котловин, є ще однією 

характерною особливістю рельєфу ПСЄ. 

Ці гірські котловини представляють собою чашоподібні западини з досить 

пологими днищами, з кожного місця яких добре видно гори, які їх оточують. 

Завдяки тому, що котловини захищені горами з усіх сторін, вони мають 

сприятливі кліматичні умови для землеробства. Раніше всередині більшості 

котловин були давні озера. Часто їх перетинали річки. Завдяки цим 

особливостям, саме в цих місцях здавна селились люди, незважаючи на те, що 

сполучення між ними є доволі складним, і навіть сьогодні там спостерігається 

найбільша щільність населення. 
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Ці плоскі однорідні алювіальні котловини, закриті з усіх сторін 

важкопрохідними горами, частково вкриті болотами та озерами, були найбільш 

привабливими для перших землеробів [Perlés, 2001, p. 11]. 

Контраст між котловинами і горами є ще однією із об'єднуючих ознак 

рельєфу – стик між ними часто дуже різкий, в результаті спостерігаються значні 

топографічні зміни на коротких відстанях, наслідком чого є різкі кліматичні 

відмінності [Barker, 1985, p. 55]. Крім цих «великих» топографічних одиниць, 

земна поверхня структурується також долинами річок, переважна більшість з 

яких на Балканах невеликі. Багато з них витікають з гір і впадають в море, 

прорізаючи гори і утворюючи ущелини на своєму шляху. Ці річки, які 

неможливо було використовувати для пересувань по них, створювали 

перешкоди і для переміщень вздовж морських узбереж. Що стосується 

великих річок (Дунаю, Вардару, Струми, Мести, Мариці, Морави та ін.), які, 

як припускається, були шляхами, по яких здійснювалися комунікації, то і 

вони представляли досить труднощів з непрохідними ущелинами, 

заболоченістю берегів тощо. 

Гориста місцевість на південному заході Балкан розділена на частини 

двома вододілами. Один відокремлює води басейну Дунаю від річок, що 

впадають в Адріатичне й Егейське моря, а другий розділяє води, які течуть до 

Адріатики від тих, що течуть в Егейське море. Ці два вододіли сходяться в 

одному місці, на Шар Планині, з піками 2764 м і 2 702 м [Hammond, 1982, 

p. 619]. 

Рельєф Карпатського басейну дещо відрізняється від рельєфу Балкан – 

як наповненістю горами і їх висотою, так і розміром міжгірських западин. 

Частина гірської гряди, відокремлюючи його від Балкан, з півдня закриває 

Трансільванське плато, яке представляє собою регіон з нагір’ями і широкими 

долинами. Величезна Середньодунайська рівнина насправді представляє собою 

досить складну область, що складається з нагір’їв і низовин, а не є 

нескінченною рівниною. Одна група нагір’їв перетинає Дунай біля Будапешта, 

простягнувшись у напрямку з південного заходу на північний схід; є й інші 
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хребти між рр. Сава і Дунай, а також між рр. Сава і Драва, а Великий 

Алфельд/Угорська, основна рівнина між Дунаєм і передгір'ями Карпат, також 

ділиться на пересічену пагорбами місцевість між рр. Дунай і Тиса і низинні 

болотисті місцевості на схід від Тиси. Ці великі річки звиваються через широкі 

затоплювані низини, причому більша частина прилеглих земель тільки на 5-10 

метрів вище середнього рівня води. Раніше (до проведення меліоративних 

робіт) в кінці весни великі площі сильно потерпали від повеней: води Сави, 

Драви і Тиси під час паводків могли навіть стримувати потік Дунаю, і підйом 

води на 4м в Дунаї змушував Тису текти в зворотному напрямку, затоплював 

величезні райони прилеглих сільськогосподарських угідь на 100 кілометрів його 

довжини [Nandris, 1970, p. 60]. Питання, наскільки цей фактор мав місце в 

неолітичну добу, є дискусійним. 

Саме завдяки своїм геоморфологічним особливостям територія ПСЄ в 

географічному відношенні природним чином розділяється на окремі регіони 

високими і часто неприступними горами і річковими долинами, які водночас 

використовувалися і в якості каналів зв'язку між ними, що мало вирішальний 

вплив на культурний розвиток різних регіонів у доісторичні часи івизначило їх 

роль в історії. 

3.3. Виділення окремих регіонів в рамках ПСЄ 

ПСЄ займає значну територію, на якій розвивалися різні культурні 

утворення протягом ранньонеолітичної доби, які, втім, були дуже схожі між 

собою. Для детального аналізу процесу неолітизації регіону, видається 

необхідним окремо розглянути його по частинам. 

В літературі використовуються різні критерії для поділу території ПСЄ. 

Неолітична доба на території ПСЄ часто вивчається в межах сучасних 

політичних кордонів. Як наслідок, маємо мозаїчну картину з численними 

археологічними культурами. У багатьох випадках останні, по суті, є штучно 

нарізаними по державним кордонам частинами єдиного культурного явища 

[Demoule, Perlés, 1993; Bailey, 2000, p. 13]. Інші дослідження розглядають 

культурні комплекси або «археологічні культури», не беручи до уваги державні 
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кордони [Barker, 1985]. 

В даному дослідженні пропонується розглядати проблеми на території 

ПСЄ по регіонах (Фессалія, Македонія, Фракія та ін.), виділених за історико-

географічними ознаками. Кожен із цих регіонів має свою специфіку, в першу 

чергу географічну, деякі з них є доволі компактними та замкненими. Ця 

особливість була одним із факторів, що вплинув на появу культурної 

різноманітності в цих областях (в межах ПСЄ) і пояснює її. Високі гори у 

більшості випадків були серйозним бар’єром для поширення 

ранньонеолітичних груп. Так, Динариди, відділяючи вузьку полосу 

Адріатичного узбережжя від основної території Балкан, створювали значну 

перешкоду для комунікацій (існувало всього лише кілька проходів до 

внутрішніх районів). Ці гори представляли собою кліматичний і топографічний 

бар'єр під час раннього неоліту, в результаті чого розвиток на західному 

узбережжі йшов по-іншому (відомий, як «імпрессо», в даній роботі не 

розглядається). 

В кільці високих гір знаходиться центральна частина Балканського 

півострова, розчленована річками Вардар та Струма і їх притоками. Саме через 

цей регіон (відомий під історичною назвою Македонія), як припускає 

переважна більшість дослідників, пролягали основні міграційні та 

комунікаційні шляхи. На заході, Македонія відділяється від Іллірії та Епіру 

ланцюгом Албанських гір і Шар-Дагом. 

На сході гори Пірин і Родопи з р. Места відокремлюють Македонію від 

іншої географічної одиниці – Фракії, що межує через протоки Босфор і 

Дарданелли з Анатолією. Тут природними шляхами для комунікацій були 

долини рр. Мариця та Tунджа. 

З півдня Олімп та Камбунські гори разом з долиною р. Аліакмон 

відділяють Македонію від Фессалії, ще одного замкненого географічного 

регіону з обмеженим доступом до нього (Рис.4.). 

На півночі Шар Планина та гірське пасмо Стара-Планина (Балканські 

гори) відокремлюють Македонію і Фракію від Дунайського і Карпатського 
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регіонів (і одночасно є кліматичним «вододілом» – з середземним на південь та 

континентальним кліматом на північ від них), що неминуче призвело до 

відмінностей в культурному розвитку. Як відмічав М.Гарашанін [Garasanin, 

1982, p. 77], межі культурного розвитку на Балканах не збігаються з 

природними межами Балканського півострова, коли низовини на південь від 

Дунаю культурно були тісно пов'язані з зоною на північ від нього, яка 

простягалася аж до Карпатських гір, Олтенії та рівнин Валахії. 

В західній частині Балканського півострова особливе значення має район 

сьогоднішнього Белграда. Тут дві великі річки, Морава і Сава з півдня, а Тиса з 

півночі впадають в Дунай. По долинах цих річок був доступ і до альпійського 

регіону, і до північної частини Карпатського басейну. Тож не дивно, що з 

найдавніших часів тут зустрічалися і змішувалися різні культурні впливи і течії 

[Garasanin, 1982, p. 77]. 

Ці великі культурні регіони, що їх можна виділити в межах географічних 

рамок, в свою чергу поділяються на менші області та мікрорайони, в рамках 

яких розвивалися цілий ряд взаємодоповнюючих культурних угруповань. 

Для розуміння загальних тенденцій та локальної специфіки необхідно 

ближче розглянути ці регіони, які (будучи політично розірваними в складі 

різних країн) досліджувалися досить нерівномірно з використанням різних 

методик. Це також дасть можливість більш вірно оцінити моделі та гіпотези 

щодо неолітизації всієї території ПСЄ. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЗАГАЛЬНІ ГІПОТЕЗИ ТА МОДЕЛІ НЕОЛІТИЗАЦІЇ ПСЄ 

 

 

На сьогодні існує значна кількість гіпотез та моделей, які пояснюють 

походження землеробства на території ПСЄ. Більшість із них є загальними, 

вони намагаються дати пояснення процесу для всього регіону, часто для всієї 

Європи. Перш, ніж розглядати перехід до неолітичного способу життя в 

окремих регіонах ПСЄ, доцільним буде зупинитися на аналізі цієї теоретичної 

бази, адже напрямки досліджень на місцях часто визначаються саме загальною 

теоретичною направленістю. Окрім того пропонується розглянути декілька 

базових понять, пов’язаних з цією темою (неолітичний перехід, неолітичний 

пакет, та ін.), що виникли в процесі розвитку досліджень по неолітизації ПСЄ. 

Враховуючи специфіку питання, розділ буде поділено на хронологічно- 

проблемні частини – оскільки ряд теорій з протилежними поглядами 

розвивалися синхронно. 

Питання, яким чином (коли, за яких умов, на якій основі, в тому числі, 

демографічній) неолітичний спосіб життя утвердився в Європі, сильно 

дебатувалося, починаючи з першої половини ХХ ст., оскільки мова йшла про 

розуміння основ європейської цивілізації. Перші заняття землеробством у 

Європі були зафіксовані на території ПСЄ, і тому було логічним в перші роки 

досліджень, що ключовим напрямком у вирішенні цієї проблеми стали Егеїда і 

Балкани. Але, якщо пояснення процесу неолітизації для західних частин Європи 

було менш проблематичним, бо дискусії велись на основі вагомих доказів 

[Rowley-Conwy, 2011], то для ПСЄ, існували різні, часто археологічно 

упереджені ідеї, що відображали тогочасні політичні міркування і виникали 

через різні погляди на походження землеробства [Özdogan, 2011, р. 418]. Окрім 

того, інтерес до походження землеробства в ПСЄ часто територіально 

обмежувався західними відрогами Карпат, оскільки, подальший рух на схід (в 
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тому числі на територію України), мав менше значення для Європи, хоча 

поширення в східному напрямку суспільств з мальованою керамікою та 

відповідним способом життя мало там свої чіткі територіальні та хронологічні 

межі. 

В дослідженнях неолітизації ПСЄ спостерігалися певні періоди зростання 

інтересу до цієї теми та часи, коли більше уваги приділялось іншим питанням 

(напр., 1930-1940-і), і неолітичний перехід досліджувався менш інтенсивно. 

Часто теоретичні розробки передували масштабним археологічним 

дослідженням або будувалися на результатах старих робіт, чи на дослідженнях, 

проведених на суміжних територіях, як в рамках ПСЄ (напр., для Республіки 

Македонія), так і більш віддалених регіонів (близькосхідних або 

західноєвропейських). В розмаїтті численних гіпотез про походження 

землеробського способу життя все ж можна виділити загальні тенденції 

розвитку. 

1. Перші пояснення походження землеробства в ПСЄ 

Одна з перших гіпотез походження неоліту в Європі, згідно якої 

землеробство було принесено до Європи неолітичними колоністами з Близького 

Сходу (спочатку через міграцію надлишкового населення в південно-східну 

Європу, звідти по морю або по суші до Дунаю, і, в кінці, досягло далеких 

регіонів помірної Європи), була сформульована Г. Чайлдом в 1920-і та 1930-і 

роки [Childe, 1928, 1934, 1936], і саме вона на багато років вперед визначила хід 

дискусій. 

Витоки цієї пояснювальної гіпотези слід шукати в ХІХ ст. – поч.ХХ ст., 

зокрема у: 

1) Виділенні періодів палеоліт і неоліт Дж.Лаббоком [Lubbock, 

1865, 1869] із застосуванням Дарвінівської теорії еволюції, де він, в тому 

числі, запропонував розглядати окремі групи людей, як такі, що виникли в 

результаті природного добору, і стали відрізнятися одна від одної не тільки в 

культурному відношенні, але і в їх біологічних можливостях по використанню 

культури. 
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2) Виділенні мезоліту як перехідного періоду [Westropp, 1872], 

який пізніше Г. Чайлд вважав насправді необхідною ланкою між палеолітом 

і неолітом, коли кінець мезоліту розглядався в якості «вододілу» між 

різними способами життя. З’явилася концепція великого соціального поділу, 

що підтверджувався різницею в археологічних даних, між мисливцями і 

фермерами по позначці «початок неоліту». В центрі наукових досліджень 

опинилася різниця «між непевним життям кочових мисливців і надійним 

життям осілих фермерів» (які не дуже пов'язані між собою), і де, з однієї 

сторони, основним напрямком і свідоцтвом діяльності були кам'яні знаряддя, у 

той час, як по іншу сторону – більш широкий набір артефактів, де 

домінувала кераміка [Barker, 1985, p. 3]. 

3) Появі концепції «культура» (що включала також біологічні 

чинники) в книгах німецького археолога Г.Коссінни. 

4) Формування гіпотези Ex Оriente lux шведським вченим 

О.Монтеліусом (Montelius 1903), згідно якої розвиток суспільств іде через 

запозичення з Близького Сходу [Thissen, 2005, p. 29]. Згідно вікторіанської 

концепції, був абсолютний розрив між «первісною дикістю» доісторичних 

мисливців і «грубим варварством» доісторичних землеробів, образ життя 

останніх являв собою ключову ступінь на шляху до цивілізації. Такі 

землеробські громади були знайдені на території Родючого Півмісяця на 

Близькому Сході, і вони були визнані предками древніх цивілізацій. 

5) Обґрунтуванні ідеї первинних осередків землеробства на основі 

гіпотези Н.І.Вавілова про центри походження культурних рослин і географічний 

розподіл їх генів [Вавилов, 1924, 1926, 1932]. 

         Важливою складовою гіпотези Г. Чайлда стала концепція про (неолітичні) 

культури, які він запропонував виділяти на основі регіональних відмінностей 

«ми знаходимо певні типи залишків - горщики, знаряддя, прикраси, похоронні 

обряди, форми жител, які постійно трапляються разом. Такий комплекс 

регулярно повторюваних елементів ми називатимемо "культурною групою" або 

просто "культура". Ми припускаємо, що такий комплекс є матеріальним 
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вираженням того, що сьогодні ми назвали б "народ"» [Childe, 1929, V]. При 

цьому Г. Чайлд наголошував, що археологічні культури представляли не 

біологічні раси, а були лише соціально-культурними угрупуваннями. 

Книга Г. Чайлда «Світанок європейської цивілізації» [Childe, 1925] 

поклала початок культурній археології, коли основним напрямком 

неолітичних досліджень (і пізніших, і більш ранніх періодів європейської 

передісторії) стало дослідження хронологічних і просторових відносин 

доісторичних культур. Хронологія була майже повністю відносною в той час, 

вся схема прив'язувалася до кількох абсолютним дат і територіально до 

цивілізацій східного Середземномор'я. 

Одним із наслідків цього було створення відносних хронологічних систем 

методом використання типологічних порівнянь між різними регіонами. 

Послідовність синхронних культурних стадій була представлена «горизонтами» 

з певним культурним набором, які характеризували тип суспільства і спосіб 

життя. По-друге, типологічний метод вимушено зосереджувався на 

міжрегіональних аналогіях археологічних артефактів (якими б ізольованим вони 

іноді не були в порівнянні з іншими артефактами), і тому, коли археологи 

шукали пояснення для змін від одного горизонту до іншого, відповіді незмінно 

були вже надані самим хронологічним підходом з точки зору культурних 

зв'язків: це був або результат розповсюдження (дифузії) ідей або (як найчастіше 

передбачалося) міграції людей, які впроваджували нові ідеї чи то мирним 

способом чи примусово [Barker, 1985, p. 4]. 

Ще однією складовою стало поняття «неолітична революція», яке 

вводить Г. Чайлд на основі досліджень на Близькому Сході, вважаючи перехід 

до землеробства і скотарства кардинальним поворотом не тільки в історії 

розвитку господарства, але й в історії людства в цілому. Указуючи на її 

значення, він писав, що це була «перша революція, що трансформувала людську 

економіку, дала людині контроль над його власним запасом їжі» [Childе, 1936, 

р. 67]. Суть її він бачив у переході від привласнюючого до виробляючого 

господарства: «Впродовж кількох сотень тисячоліть … людські суспільства 
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залишалися паразитарними, повністю покладаючись на те, що давала природа. 

Неолітичні суспільства почали свідомо співпрацювати з природою, щоб 

збільшити продуктивність їстівних рослин і заохочувати розмноження 

тварин» [Childе, 1958, p. 34], з наслідками революції, які проявилися в 

соціально-економічній, демографічній і ідеологічній сферах. Сам Г. Чайлд 

усвідомлював складність і тривалість цього переходу і наполягав на твердженні, 

що ця революція була повільним безперервним процесом, чия кульмінація 

могла бути визначена тільки довільно [Childе, 1957]. 

В якості основної причини неолітичної революції на Близькому Сході та 

для пояснення її подальшої дифузії Г. Чайлд, застосовував екологічний підхід, 

вважаючи, що кліматичні зміни (післяльодовикова посуха на Близькому Сході) 

призвели до того, що людям, рослинам і тваринам довелося зосередитися разом 

в оазисах [Childе, 1934, 1954], які і стали «центрами одомашнення», тому центр 

уваги робіт по витокам землеробства був пізніше сконцентрований там. Г. 

Чайлд не пояснював конкретно, як знання екології та поведінки ранніх зернових 

культур і домашніх тварин може допомогти зрозуміти процес доместикації 

[Harris, 2003, p. 44], хоча в той час вже почали розроблятися екологічні 

концепції, напр., про розвиток рослинності і екосистем британським ботаніком 

А. Танслей [Tansley, 1920, 1935]. 

Щодо шляхів неолітизації, Г.Чайлд зазначав, що: "немає чітких 

археологічних даних, які відзначали б давній маршрут зі Сходу через Анатолію в 

Європу" [Childе, 1957, р. 36], так як на той час жодного неолітичного поселення 

не було виявлено в Анатолії, через територію якої шлях цієї колонізації міг би 

бути простежений [Price, 2000, p. 7], і тому первісним центром вважався Левант, 

а Анатолія в такій якості не розглядалася. 

Таким чином, до 1950-х років загальноприйнятою точкою зору було 

пояснення неолітизації ПСЄ колоністами з Близького Сходу на основі робіт 

Г.Чайлда [Childe, 1929; 1936, та ін.; Kotsakis, 1991, p. 65-90]. Ці процеси 

розглядалися, як очевидні, і не було необхідності аналізувати, яким чином 

сталися ці зміни. Вважалося, що землеробство, виникнувши на Близькому 
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Сході, закономірно поширилося в Європу, як більш прогресивний, вищий 

спосіб життя [Harris, 2003, p. 46], пояснення, яке було засноване на припущенні, 

що ранньонеолітичні фермери, маючи демографічні та економічні переваги над 

місцевими мезолітичними мисливцями-збирачами, витісняли останніх з їх 

земель [Dennell, 1992, p. 90]. Науковий загал того часу все ще був під сильним 

впливом землеробської колонізації Північної Америки та Австралії 

європейцями в ХІХ ст., і формулювання цієї гіпотези співпало з періодом 

поширення європейської культури в Північну і Південну Америки, Австралію, 

Африку та Азію, а інтерес до дифузійних пояснень почав падати лише в кінці 

сучасної епохи масових міграцій [Dennell, 1992, p. 90; Runnels, 2003, p. 121]. 

2. Відхід від ідей «колонізації» (1950 – 1970-і рр.) 

Вже в кінці 1940-х виявилися недоліки «колонізаційної» гіпотези, її 

неспроможність пояснити процеси, і з 1950-х років ХХ ст. наукова парадигма 

починає кардинально змінюватися. 

У 1952 р. Г. Кларк опублікував працю «Доісторична Європа: економічний 

базис», в якій представив реконструкції економіки первісного суспільства, 

проаналізувавши використовувані матеріали і фауну [Clark, 1952]. Він 

спробував прорватися через хронологічні та культурні рамки тогочасних 

досліджень і показати, що неможливо розділити доісторичну Європу на серії 

акуратних етапів на основі запропонованих систем життєзабезпечення (до-

неолітичне полювання, рибальство і збиральництво; примітивне землеробство 

раннього неоліту, пасторалізм пізнього неоліту і ранньої бронзи; сільське 

господарство пізньої бронзи і залізного віку), так як свідчення ясно вказували 

на набагато більш складний розвиток систем життєзабезпечення, як в 

хронологічному, так і в географічному плані, ніж до цього уявлялося. 

Г.Кларк стверджував, що економіка суспільства є результатом адаптації 

культури і технологій до навколишнього середовища. Труднощі дослідження 

археологічної культури він вбачав в тому, що причини її змін завжди лежать 

поза межами самої культури. Погляди Г.Кларка сильно вплинули на дослідників 

доісторичної Європи. Серед його послідовників у Кембриджі були, зокрема, Е. 
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Хіггс і М. Джарман, Г.Баркер. 

В тому ж 1952 році у США вийшла книга географа К.Зауера «Походження 

і дисперсії землеробства» [Sauer, 1952], що стала теоретичною інтерпретацію 

загальноприйнятих положень про початок землеробства у всьому світі і про 

доместикацію рослин і тварин, і яка, як він сам відмічав, ще не була підкріплена 

доказами. Цей досить провокаційний синтез був розкритикований, як 

бездоказовий, Гарвардським ботаніком П.Мангельсдорфом [Mangelsdorf, 1953, 

89], який підкреслив відсутність доказів для побудови теорій про витоки і 

поширення землеробства, що їх постулював К.Зауер, і скептично віднісся до 

суперечки між «дифузією і незалежним винаходом», як до марної по своїй суті, 

оскільки він не мав ніяких сумнівів, що обидва ці процеси зіграли роль у 

культурній історії людства1. Публікація в 1952 році цих двох дуже різних 

книг відзначила початок екологічного (енвайронментального) підходу до 

дослідження теми (Harris, 2003, р. 46). 

1950-і та 1960-і рр. стали часом, коли проводилися інтенсивні 

дослідження на так званих "гірських схилах родючого півмісяця", які 

розглядалися в якості основного місця походження диких предків одомашнених 

злаків, овець і кози [Helbaek, 1959]. Ці дослідження, узагальнені Г.Кларком 

[Clark, 1978], показали, що тут практикувався змішаний тип господарства, і, 

хоча механізм переходу від полювання/збирання до землеробських систем був 

не дуже зрозумілим, складність матеріалу зруйнувала уявлення про різкий 

контраст між двома наборами технологій, економік і типів суспільства 

(палеолітичних і мезолітичних мисливців з кам'яними знаряддями з одного 

боку, та неолітичних фермерів з керамікою, полірованими і шліфувальних 

кам’яними знаряддями і зернотерками з іншого).  
 

1Більш детально про теорію К.Зауера – див. Шатіло 2007, с 92. 
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Дослідження з цього ж періоду в Центральній Америці та Перу показали 

досить схожий сценарій переходу від збирання до землеробства, який також 

припадав на початок голоцену (бл. 10 000 ВС), хоча експлуатовані ресурси 

дуже відрізнялися від Старого Світу – інший набір рослин (кукурудза, 

кабачки, квасоля, перець і т. д.) і незначна роль домашніх тварин [Mac Neish, 

1965]. Ясно, що ці події були пояснені, як незалежні процеси, і цілий ряд 

культурних, екологічних і демографічних гіпотез про походження землеробства 

в Старому і Новому Світі були висунуті в 1960-і [Шатіло, 2007], зокрема, 

Л.Бінфорда [Binford, 1968], Р.Бредвуда [Braidwood, 1960], К.Фленнері 

[Flannery, 1969], МакНеша [Mac Neish, 1965], і Патерсона [Patterson, 1971] та 

ін. 

Ще одним відкриттям, яке також завдало удар по колонізаційній гіпотезі, 

стало виділення т. зв. «докерамічного неоліту». В ході розкопок 1950 – 1955 рр. 

на Близькому Сході були відкриті поселення Єрихон (К.Кеньон), Джармо та 

Карім Шахір, (Р.Брейдвудом), жителі яких вирощували окультурені рослини та 

випасали худобу, але ще не мали глиняного посуду (при цьому в цих 

найраніших шарах зустрічалися інші випалені вироби із вапна та глини). К. 

Кеньон продатувала ці знахідки періодом між Натуфом і Раннім Керамічним 

Неолітом, та ввела поняття «Pre-Pottery» Неоліт – PPN.2 

В цей же період В. Мілойчич по даним пилкового аналізу припустив 

можливість існування певних мезолітичних культур, які могли вживати зернові, 

і для ПСЕ і всієї Центральної Європи [Milojcic, 1952]. Нові відкриття на 

Близькому Сході і розкопки в Аргіссі (де виявлені шари без кераміки були 

названі «preceramic») дозволили В. Мілойчичу підкріпити своє припущення про 

існування подібного етапу в ПСЄ. 

Ще одним нововведенням, яке змінило підхід до розуміння європейської 

передісторії, стала розробка в 1950-і роки радіовуглецевого методу датування. 

По-перше, радіовуглецеві дати подовжили хронології (початок 

європейського неоліту було приурочено до бл. 6000 до н.е. в ПСЄ та до 4 500 до 

н.е. в Центральній Європі, замість бл. 3000 р.до н.е., як спочатку стверджував 
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Г.Чайлд), що дозволило поставити абсолютно новий акцент на тривалому 

періоді стабільного розвитку, а не на раптовій зміні в археологічних даних, і 

було знайдено багато вузьких "горизонтів", які, як виявилося, охоплювали 

значні періоди часу. По-друге, з’явилася можливість розглядати регіональні 

хронології незалежно від «сусідніх» хронологій, і в ряді випадків виявилося, що 

синхронізовані раніше на основі типологічних досліджень горизонти насправді 

були ілюзорними. Типовим прикладом нового дослідження під впливом 

радіовуглецевих хронологій став підхід Г.Кларка до британської передісторії, 

який підкреслював безперервну культурну спадкоємність (continuity) і відкидав 

переміщення людей, якими ці зміни пояснювалися раніше [Clark, 1966, р. 172-

189]. Хоча деякі археологи і продовжували вважати переміщення населення в 

якості основного пояснення змін в матеріальній культурі [напр., Gimbutas, 1956; 

Hawkes, 1968], все більш зростаючий консенсус був у тому, що нові регіональні 

передісторії погано вкладалися в такі моделі. 

Великий вплив на роботи по витокам землеробства мали дослідження 

сучасних суспільств мисливців і збирачів, зокрема книга Man the Hunter [Lee, 

De Vore, 1968]. Вони зруйнували упередженість серед археологів щодо 

мисливського способу життя, який раніше вважався відчайдушним, 

невизначеним і трудомістким, з постійними пошуками їжі, в порівнянні з 

впорядкованим простим життям фермера. Дослідження показали, що 

мисливські суспільства насправді характеризуються систематичною 

експлуатацією цілого ряду ресурсів на сезонній основі, регулярними 

пересуваннями від одного ресурсу до іншого, з доступними вторинними 

продуктами. 
 

 

2Варто уточнити, що в англомовній літературі використовуються 3 терміни: «aceramic», 

«рreceramic» і «рre-рottery», між якими є невелика, але суттєва відмінність. Термін «aceramic» 

(безкерамічний) є нейтральним, не має хронологічного значення, означає відсутність 

кераміки з якоїсь причини (напр., в тимчасовому таборі) на певній неолітичній стоянці, хоча 

вона вже є на інших поселеннях. «Preceramic» (докерамічний) використовується для 

позначення стратиграфії, що хронологічно передує шарам з керамікою. Терміном «Pre- 

Pottery» (до глиняного посуду) позначаються шари, що містять невеликі випалені глиняні 

артефакти, але ще немає горщиків. 
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Крім того, енергетичні затрати (витрати часу і сил) для добування їжі 

були явно низькими в порівнянні з вимогами примітивного землеробства. 

Більше того, як стверджувала Є.Босерюп у тематичному дослідженні сучасного 

сільського господарства в Африці, більш продуктивні методи в землеробському 

господарстві вимагали більше часу і зусиль від фермера, і використовувалися 

тільки у відповідь на демографічний тиск [Boserup, 1965, р. 11]. Її робота мала 

великий вплив на археологічне мислення. Ще раз виявилися деякі незручні 

підтексти в традиційних археологічних гіпотезах про дикість доземлеробського 

населення з одного боку і неолітичний «райський сад» з іншого, які раніше 

використовувалися для пояснення зміни у способі життя [Barker, 1985, p. 9]. 

Проте, припущення про більш прогресивні (неолітичні) та консервативні 

суспільства (європейське мезолітичне населення) продовжували існувати. 

Великий внесок у критику попередніх гіпотез про витоки землеробства 

був зроблений науковим проектом британської академії при Кембриджському 

університеті по дослідженню раннього землеробства на Близькому Сході і в 

Європі під керівництвом Е.Хіггса (1967 - 1976), результати якого були 

узагальнені в двох оглядових статтях Е.Хіггса і М.Джармана [Higgs, Jarman, 

1969, 1972]. По-перше, одержані зоологічні та ботанічні дані вказали на 

можливість раннього післяльодовикового господарства в Старому Світі за 

межами традиційно передбачуваного основного центру походження. По-друге, 

отримані дати по одомашненню рослин і тварин у всьому світі 

продемонстрували процес, що постійно розвивається з початку голоцену і 

донині, і який не був однією раптовою подією. По-третє, витоки землеробства, 

на їх думку, треба було шукати набагато далі назад у часі, ніж це досі 

пропонувалося, і якщо одомашнення мало місце, то цілком ймовірно, що воно 

було свого роду процесом природного відбору людиною, а не, як це часто 

стверджували в минулому, результатом «культурного опортунізму» (з 

інноваційним «придумуванням» його в середовищі мисливців шляхом пізнання 

і навчання, як використовувати рослини або тварин). 

Були виявлені також неадекватності ботанічних і зоологічних критеріїв, 
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запропонованих в 1950 –поч. 1960-х, для виявлення одомашнення. Крім того, 

дослідження вказували на інтенсивну експлуатацію цілого ряду видів тварин 

під час останнього зледеніння, які в даний час вважаються дикими: напр., газелі 

на Близькому Сході [Legge, 1972, р. 119-124], благородного оленя в південній 

Європі [Barker, 1973, 1975; Jarman 1972], і оленя в Північній Європі [Sturdy, 

1975, р. 55-95]. Точна природа цієї експлуатації була неясною, пропонувалися 

різні форми вибіркового полювання, «вільного» скотарства або випасу, і також 

маніпуляцій, тобто, був запропонований більш широкий спектр відносин між 

людиною і тваринами, ніж передбачалося раніше. Цей проект викликав 

переоцінку в розумінні палеолітичної системи життєзабезпечення, і показав, що 

системи мисливців-збирачів в кінці останнього зледеніння були набагато 

складнішими, ніж вважалося раніше. Все вищезазначене показало 

неспроможність гіпотези колонізації пояснити неолітизацію (виявились 

неможливість поділити історичний розвиток на чіткі періоди, наявність 

поступового розвитку, в тому числі і систем життєзабезпечення, проявилась 

здатність суспільств адаптуватися до навколишнього середовища та ін.) Все 

це поклало початок пошукам нових пояснень, які докорінно б відрізнялися від 

попередніх. 

На зміну міграціонізму приходить кардинально нове, автохтонне 

пояснення походження неоліту, як на території ПСЄ, так і в усій Європі, що 

могло б свідчити на користь незалежного (еволюційного) місцевого розвитку 

агрикультури. Починаються нові дослідження, висуваються нові гіпотези. 

Змінилася і політична ситуація, на карті Європи з’явилися нові держави. На 

фоні всього вищесказаного, в 1950-і роки в культурній та соціальній 

антропології в Європі все більш популярним стає автохтонний підхід, 

пов’язаний з пошуком самобутності окремо взятого народу, особливо такого, 

що незадовго до цього став незалежним. Європейська археологія, яка в 

основному розвивалася в межах державних кордонів, спрямувала зусилля на те, 

щоб виявити унікальну культуру окремо взятої нації [Ammerman, 2003, p. 13- 

14]. 



51 
 

Так, Д.Теохаріс стверджував, що немає свідоцтв прямої дифузії ні з якого 

напрямку для періоду докерамічної фази неоліту Греції [Theocharis, 1973, p. 34- 

35] і вважав, що нові неолітичні елементи засвоювалися шляхом непрямої 

дифузії, тобто, потрапили до Греції шляхом обміну ідеями та через соціальні 

контакти [Theocharis, 1973]. Він не виключав, що прийняття нововведень було 

пов’язане з наявністю відповідних умов навколишнього середовища або 

обумовлене необхідністю реакції суспільства на зміни в природному 

середовищі. В якості основного пояснення змін, що призвели до перебудови 

економічної системи, Д. Теохаріс використав екологічний підхід, що став 

популярним серед первісних істориків в той час після робіт Г.Кларка [Clark, 

1952] та К.Зауера [1952]. Пізніше матеріали з розкопок В.Мілойчича та 

Д.Теохаріса та їх висновки були переглянуті (див. детальніше розділ №3). 

М. Гімбутас після розкопок в Ахіллеоні зазначила, що: «є очевидним, що в 

південно-східній Європі автономна, незалежна неолітична культура 

розвинулася синхронно з близькосхідною» [Gimbutas, 1974, p. 279]. Вона 

висунула концепцію «Старої Європи», де показала світ ранніх європейських 

землеробів, як унікальне явище з самобутньою релігією та богами, що знайшло 

відображення в матеріальній культурі. 

Нові автохтонні моделі, які допускали часткове використання рослин та 

тварин екзогенного походження і не передбачали переміщень людських мас 

[Barker, 1985, p. 71; Dennel, 1983, p. 163-8; Gimbutas, 1974, p. 279; Milojcic, 1973; 

Theocharis, 1967, p. 171, 178; Wijnen, 1981, p. 101-2], набули популярності на 

противагу чисто міграційним поглядам. Після появи цих гіпотез роль міграції 

стала недооцінюватися, або від неї відмовлялися в якості головного пояснення 

витоків землеробства, хоча культурна / стимулююча дифузія іноді 

використовувалася, щоб пояснити очевидне поширення деяких обмежених рис 

близькосхідної аграрної економіки до Західної Європи [Dennell, 1983]. 

Висувалася теза про різні незалежні епізоди виникнення землеробства, які 

спостерігалися в різний час в різних географічних регіонах [Dennell, 1983; 

Gimbutas et al., 1989; Theocharis, 1973; Zvelebil, 1986]. 
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На думку А.Аммермана, були кілька факторів, що, прямо або побічно 

сприяли появі ідей автохтонного розвитку в другій половині ХХ ст. 

[Ammerman, 2003, p. 13]: 

1) Захоплення структуралізмом, як методом більшості досліджень в 

культурній та соціальній антропології з часів Другої світової війни, з піком в 

1960-і. Суспільства розглядалися як структури з відносно стабільними 

відносинами між їх елементами. Основний акцент робився на культурних 

відмінностях і необхідності поважати їх. Причини змін, які спостерігалися в 

суспільстві, мали витоки в самому суспільстві. Таким чином, структуралізм 

розглядав кожну культуру, як автономну. 

2) Розвиток націоналізму у післявоєнній час, з поширеною у 1960- 1970-

х ідеєю, що «кожна нація в Європі могла мати – по праву шовінізму – свої 

власні витоки землеробства» (напр., ряд заяв про місцеву доместикацію в 

Румунії, Італії, Франції та ін.) [Ammerman, 2003, p. 13]. Оскільки в Європі 

археологія була організована в основному в межах національних кордонів, то 

це призвело до тенденції прокладати відмінний незалежний курс розвитку своєї 

власної країни протягом довгого часу, акцентуючи увагу на автономності, 

автохтонності та на культурній відмінності. 

3) Насильницьке переміщення людей (голокост єврейського населення 

на окупованих Німеччиною територіях та інші міграції, пов’язані з війною) 

наклало відбиток негативного сприйняття самої ідеї переміщення людських 

мас. 

4) Найбільш яскраво автохтонізм проявився в нових незалежних 

країнах, які з’явилися на мапі після війни і мали довгий колоніальний досвід. 

Для адаптації до світу, такі країни часто прагнули відкрити і «переписати 

власну історію» з метою засвідчити свою етнічну ідентичність та отримати 

природне право на самовизначення, що А.Аммерман визначив, як «пост-

колоніальна інволюція» [Ammerman, 2003, p. 13]. 

На думку А.Аммермана, ці чотири пункти у поєднанні породили цілий 

комплекс цінностей і відносин, завдяки чому твердо тримали свої позиції. 
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Тому, коли мова йшла про неолітичний перехід в Європі, то на карту ставилося 

набагато більше, ніж просто розуміння, яким чином землеробство розпочалося 

в цій частині світу. Якщо цей важливий період в передісторії можна було 

пояснити в якийсь інший спосіб, то сама парадигма ризикувала зруйнуватися. І 

за цих обставин міграційні моделі були певним викликом. Слід зазначити, 

однак, що далеко не всі дослідники дотримувалися «автохтонних» поглядів. 

Одним із перших, хто проводив паралелі з Близьким Сходом, був С.Вайнберг 

[Weinberg, 1965, p. 1-68], який описав докерамічні колекції Греції, як можливо 

створені в результаті імпорту знань, навичок і населення зі Сходу в результаті 

першого із цілого ряду переміщень в Егеїду. 

Одним із небагатьох, хто виступив проти перенесення близькосхідної 

моделі зародження землеробства до Егеїді, був Дж.Нандріс [Nandris, 1970, p. 

192-213], аргументуючи це, що там цей процес складався із кількох 

еволюційних стадій, які тривали кілька (від 4 до 5) тисячоліть. 

3. Моделебудівна революція. «Wave of Advance» 

На початок 1960-х стало очевидним, що традиційна наративна 

передісторія виявилася неспроможною відповідати на більш складні, ніж 

походження окремо взятої місцевої культури, запитання, а саме про 

функціонування доісторичних суспільств, як соціально-економічних систем. 

Назріла необхідність в побудові пояснювальних теорій з точки зору системного 

аналізу. Пов’язано це було зі змінами, що сталися в суспільствознавстві, коли 

цілі суспільства стали розглядатися, як системи. З’явилися нові захоплюючі 

перспективи для пояснення культурних змін, і системний підхід швидко 

привернув до себе увагу археологів, антропологів та географів [Harris, 2003, 

p. 46]. «Культурна історія», яка до цього вважалася самодостатньою, і такою, 

що містила пояснення сама по собі, стала поступатися місцем у пошуках 

пояснювальних теорій, сформульованих в термінах системного аналізу. 

З’являються роботи Л.Бінфорда [Binford, 1962, 1964, 1965, 1968] та К.Фленнері 

[Flannery, 1968] в США і Д.Кларка [Clark, 1968, 1972] та К.Ренфрю [Renfrew, 

1973] в Британії, які дали початок новому напрямку – «новій» (чи 
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«процесуальній») археології [Шатіло, 2007]. В «Аналітичній археології» 

Д.Кларк вказав на доцільність використання в археології статистичного аналізу, 

моделювання, досягнень порівняльної антропології, теорії систем та ін. Крім 

цього, Д.Кларк вважав, що археологія, крім простого збору інформації, повинна 

намагатися відповісти на фундаментальні питання про ті чи інші зміни в 

суспільстві. По суті, відстоювалося наукове мислення, а також методи 

системного аналізу, з метою розвитку точної теорії для археологічних 

досліджень. 

Таким чином, в 1960-ті рр. на фоні розквіту автохтонних теорій з’явився 

новий теоретичний підхід – виникла концепція побудови пояснювальних 

тестових моделей та їх застосування для дослідження тієї чи іншої теми. 

Розпочалася «моделебудівна» революція. З’явилася надія, що через 

моделювання вдасться відтворити умови виникнення землеробської економіки. 

Почалося створення евристичних моделей, які мали на меті визначити напрямки 

досліджень та підняти археологічну науку на новий щабель розвитку. Були 

сподівання, що "процесуальні" моделі, побудовані для пояснення економічних і 

соціальних змін, згодом можна було б протестувати "реальними" даними. Були 

також надії сформулювати універсальну загальну пояснювальну модель, яку 

можна було б застосувати для пояснення походження землеробства в первинних 

центрах [Harris, 2003, p. 46]. Організовуються семінари з моделювання, на 

одному з них (Лондон, 1968) К.Фленнері запропонував модель демографічного 

тиску і порушення рівноваги по відношенню до потенційної ємності 

екосистеми, щоб пояснити походження і ранній розвиток землеробства в 

Південно-Західній Азії [Flannery, 1969, p. 73-100], використавши етнографічні 

дані про групи мисливців-збирачів та застосувавши модель рівноваги адаптацій 

пост-плейстоценової людини, яка була висунута Л.Бінфордом [Binford, 1968, 

p. 313-341]. Через кілька років у Шеффілді (1971) була представлена перша 

версія моделі Хвильового Дифузійного Просування Населення (Diffusional 

Population Wave of Advance), яка з’явилася в результаті десятилітнього 

співробітництва А. Аммермана (археолога) та Л. Каваллі-Сфорца (спеціаліста з 
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популяційної генетики).3 

Модель була створена на основі археологічних даних по ранньому неоліту 

Європи, з урахуванням генетичних, біологічних, екологічних чинників та з 

використанням математичного підходу. Автори ввели в обіг термін 

«неолітичний перехід/Neolithic Transition» [Ammerman, Cavalli-Sforza, 1984, 3] 

тобто «перехідний до неоліту період» замість «неолітичної революції», 

оскільки період, за який раннє землеробство розповсюдилось від Греції до 

Скандинавії, тривав більше 2 500 років, тобто, приблизно, 100 поколінь. Це був 

тривалий, повільний процес, а не революція в нормальному сенсі цього 

терміну.4 

Модель А.Аммермана/ Л.Каваллі-Сфорца включила 3 основних елементи 

[Ammerman, Cavalli-Sforza, 1971, p. 679-688]: 

1) Було запропоновано вживати поняття «демографічна дифузія» для 

позначення поширення раннього землеробства шляхом часткового переміщення 

землеробських поселень на нові території. Терміни «колонізація», тобто, 

цілеспрямоване навмисне заселення групою людей віддалених земель, та 

«міграція», коли група людей переміщується за межі своєї місцевості на якусь 

відстань в нове середовище, яке відрізняється від початкового (в соціальному 

контексті включно), були відхилені авторами, як непідходящі. Фактично,  

 

3Спочатку А. Аммерман і Л. Каваллі-Сфорца опублікували статтю «Вимірювання швидкості 

поширення раннього землеробства в Європу» [Ammerman, Cavalli-Sforza, 1971, p. 679-688]. 

Потім вони запропонували нове формулювання проблеми «Демографічна модель дифузії 

раннього землеробства в Європу» [Ammerman, 1973]. Підсумковою стала робота 1984 року 

«Перехід до неоліту і генетика населення в Європі» [Ammerman, 1984]. 
 
4В 1965 р. Г.Кларкзвернув увагу на картину з постійно трансгресивними періодами 

радіовуглецевих дат для початку землеробства в Європі, на основі чого дійшов висновку, що 

період від появи землеробства в Леванті до його появи в Великобританії тривав близько 5 000 

років. Але А. Аммерман і Л. Каваллі-Сфорца були першими, хто запропонував пояснення 

того, як цей процес міг би відбуватися, а також пов'язали його з радіовуглецевою 

хронологією в своїй моделі «хвильового просування», розробленій на основі поширення 

біологічних популяцій [Harris, 2003, p. 48]. 
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хвильове просування та колонізація знаходяться на протилежних кінцях шкали з 

цілого ряду різних моделей, що належать до загального класу демографічного 

способу дифузії [Ammerman, 2003, p. 6]. Дифузія сама по собі може бути 

«демографічною» та «культурною», при цьому перша означає зростання 

населення і переміщення, і нагадує те, що антропологи раніше називали 

«первинною» дифузією, а друга означає передачу культурних особливостей без 

істотного переміщення населення ("вторинна" і "стимулюючого впливу" 

дифузія). Заслугою А. Аммермана і Л. Каваллі-Сфорца було те, що вони ввели в 

археологічну літературу по ранньому землеробству важливе концептуальне 

розмежування [Harris, 2003, p. 49]. Тим не менш, продемонструвати ці дві 

моделі дифузії археологічними даними в окремо взятій ситуації, залишалося 

складним і важким завданням. 

2) Модель Хвильового Дифузійного Просування Населенняє 

формальною моделлю повільного безперервного поширення населення в 

просторі (за умови демографічного росту при досягненні певної 

концентрації) зі стійкою радіальною швидкістю [Ammerman, 2003, p. 6-7]. 

Вона була розроблена за основі робіт Р.Фішера по генетиці [Fisher, 1937], 

Дж.Скеллама по екології [Skellam, 1951], та М. Едмонсона Темпи Неолітичної 

дифузії[Edmonson, 1961].5 

 
 

5А.Аммерман розглянув картину першої появи землеробства в різних частинах Європи, яка 

була представлена на основі радіовуглецевих дат з ранніх неолітичних поселень. На початок 

1970-х, було вже досить багато 14С дат, доступних для Європи, так що стало можливим 

спробувати простежити схему поширення. Дати були нанесені на карту, виявилася тенденція 

пересування з південного сходу на північний захід по всьому континенту. Новим був 

кількісний підхід, який тепер застосували для аналізу проблеми. Незабаром була зроблена 

перша спроба в підрахунку середньої швидкості поширення раннього землеробства по Європі 
– близько 1 км на рік. Повільність швидкості була разючою. Вона вказувала на те, що рух 

спостерігався на відстань всього близько 25 км за покоління (25 років на той час). 

Початковий аналіз також показав, що регіональні показники для Західного Середземномор'я 

та Центральної Європи могли бути в два рази вищими за середнє значення для Європи в 

цілому [Ammerman, Cavalli-Sforza, 1971, p. 683-4]. Після цього, у свою чергу, постало 

питання про те, як пояснити це поширення. Л.Каваллі-Сфорца використав модель Дж. 

Скеллама [Ammerman, Cavalli-Sforza, 1984, p. 69-70], яку той висунув в екології для 

пояснення поширення популяцій (через процес дифузії, проілюстрований поширенням 

ондатри в Центральній Європі). Розробка основних компонентів моделі проводилася 
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3) Взаємодія ранніх фермерів та пізніх мисливців/збирачів (якщо 

така мала місце), могла відбуватися в різній формі: 

 Мутуалізму (співіснування, від якого вони отримували взаємну 

користь); 

 Акультурації (взаємовпливу культур, коли одне населення 

сприймало культуру іншого повністю або частково); 

 Конкуренції (боротьби) за ресурси; 

 Передачі захворювань. 

Автори зазначали, що в різних регіонах могли переважати різні сценарії, в 

одних могла домінувати культурна, а в інших – демографічна дифузії. 

А.Аммерман та Л.Каваллі-Сфорца зауважили також, що в літературі з 

перехідного до неоліту періоду часто виникають непорозуміння через 

плутанину таких понять, як «модель», «гіпотеза» та «statement (твердження, 

свідчення)», тому вирішили за доцільне уточнити їх. «Модель» є знаряддям для 

роздумів, щось на зразок каркасу для роботи над проблемою. Цінність моделі, 

за словами історика-економіста Д.Лендиса [Landes, 1969, p. 540], полягає в її 

евристичності, вона не повідомляє про те, що сталося в минулому, а лише 

допомагає виявити і зрозуміти те, що, ймовірно, могло б мати місце. Поняття 

«модель» (в даному випадку «хвильового просування») не слід плутати з 

гіпотезою «демографічної дифузії». Гіпотеза демографічної дифузії залишає 

відкритим питання про те, яким чином ранні землероби пересувалися, і 

дозволяє застосовувати для пояснення цього різні можливі форми моделей (від  

 

прискіпливо – вимірювалась швидкість поширення, застосовувалося моделювання, 

зосереджене на схемах розташування поселень та генетичних даних поширення, 

використовувалися різні методи підрахунку темпів зростання населення на основі 

археологічних свідчень, потім розглядалися більш формальні аспекти (в тому числі 

географічні бар'єри) і моделювалося зростання місцевого населення та передислокація 

поселень в контексті схеми їх розташування [Ammerman, Cavalli-Sforza, 1979]. При розробці 

моделі для вирішення археологічної проблеми виникла необхідність ввести концепцію 

демографічної дифузії і застосувати модель хвильового просування з області популяційної 

біології. 
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передислокації поселень на короткі відстані до морської колонізації на далекі 

відстані). 

Підсумкова праця А.Аммермана та Л.Каваллі-Сфорца побачила світ у 

1984. Сприйняття її було змішаним. Загалом, книга була зустрінута позитивно 

спеціалістами з біології людини і генетики. Але серед спеціалістів з неолітичних 

досліджень виникло непорозуміння, що ця модель була чимось на зразок 

історичного твердження, що вона вказувала на постійний, рівномірний і 

безперервний рух перших фермерів (те, що не передбачала навіть оригінальна 

модель поширення ондатри в Центральній Європі Дж. Скеллама). Були й інші 

непорозуміння, напр., твердження деяких археологів, що модель передбачала 

високі темпи зростання населення, як необхідні для того, щоб відбувалося його 

поширення. Модель, навпаки, передбачала скромний рівень зростання 

населення в прикордонній зоні (1% на рік) достатнім, щоб викликати 

поширення [Ammerman, Cavalli-Sforza, 1984, p. 80-82]. Але головний аргумент 

критики був в тому, що модель була чітко направлена проти автохтонізму 

[Ammerman, 2003]. 

Д. Харріс відмітив, що у ретроспективі «… іронія була в тому, що перша 

спроба А.Аммермана і Л.Каваллі-Сфорца змоделювати, як доісторичне 

землеробство могло б бути поширеним, збіглася в часі з широкою відмовою 

археологів від дифузії на користь "незалежного походження.", коли хід думок в 

1970-і і 1980-і був сильно анти-діфузіоністскім» [Harris, 2003, p. 49]. Стало 

популярним при проведенні будь-яких досліджень переходу від мезоліту до 

неоліту, шукати докази незалежного і, бажано, дуже раннього, одомашнення та 

землеробства, або, принаймні, інтерпретувати докази в такому руслі 

[Ammerman, 2003, p. 11]. 

Європа стала розглядатися, як особливий випадок дифузії, хоча навіть і 

там приводилися вагомі аргументи на користь дуже раннього приручення 

тварин і виробництва продуктів харчування корінним населенням [напр., 

Dennell, 1983, p. 155-68]. З іншої сторони, на це були причини - використання і 

зловживання дифузіонізмом, як універсальним способом пояснення, 
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дискредитували його і виставили цей вид пояснення в негативному світлі 

[Anthony, 1997, p. 21-32]. Навіть прибічники міграційних пояснень вказували на 

їх недоліки, вважаючи їх надто спрощеними, умоглядними і такими, що 

потребували підкріплення конкретними даними. 

4. Автохтонні гіпотези (1980-і рр.). Радянська школа 

1980-і роки стали часом своєрідного «підбиття підсумків». Починаючи з 

1950-х, одночасно з «революцією» в датуванні (яка лежала в основі моделі 

хвильового просування), спостерігався і розвиток по інших напрямках. 

Впродовж кількох десятиліть в археологічних дослідженнях соціально- 

економічних процесів в передісторії сталися серйозні зміни – поліпшилися 

методи проведення польових розвідок і досліджень поселень на регіональному 

рівні, одержанні і відборі проб на розкопках (з особливою увагою до 

фрагментів кісток тварин, ботанічних залишків, копролітів і харчових відходів), 

методи проведення фізико-хімічних аналізів (в т. ч. пилку, молюсків, 

мікрофауни, осадових порід). Значна увага стала приділятися розвитку 

екологічної археології з метою відтворення екології поселень, 

землекористування тощо, для реконструкції навколишнього середовища з 

метою кращого розуміння технологій, комунікацій і обміну. Пропонувалися 

також соціальні реконструкції на основі досліджень поселень і поховань. Став 

застосовуватися математичний підхід в дослідженнях. 

Особлива увага при проведенні досліджень пам’яток стала приділятися 

реконструкціям систем життєзабезпечення (що у великій мірі могло б 

допомогти відтворити спосіб життя), які неминуче повинні були бути 

адаптовані до можливостей зовнішнього середовища, в якій вони 

практикувалися. Для цього необхідно було правильно інтерпретувати залишки 

фауни і ботанічний матеріал з місця археологічних розкопок, і тут великий крок 

вперед зробили архео-ботаніка і архео-зоологія (S.Bökönyi, M. R.Jarman та ін.). 

Так як на систему життєзабезпечення також впливають взаємодії з оточуючими 

групами, в ці роки проводяться дослідження мережі соціальних та економічних 

відносин [Earle, Ericson, 1977]. 
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Дослідження загальної екологічної обстановки поселення або групи 

поселень в археології мало довгу історію, прикладом чого є дослідження 

С.Фокса [Fox, 1932]. В 1970-і роки для виявлення просторової схеми 

розміщення археологічних пам'яток і для їх ієрархічногосхеми були успішно 

застосовані методи регіонального аналізу, запозичені з географії [Hodder, Orton, 

1976], що дало важливу інформацію про організацію землеробських 

господарств. 

Але виникли певні труднощі при використанні регіонального підходу для 

детальної реконструкції системи життєзабезпечення на конкретному поселенні, 

тому що безпосереднє оточення (енвайронмент) пам’ятки цілком могло бути 

нетиповим з точки зору регіонального енвайронменту. Тому С.Віта-Фінці і 

Е.Хігс [Vita-Finzi, Higgs, 1970, p. 1-37] розробили і успішно застосовували 

аналіз «сайт-кетчмент» (site catchment analysis), як метод реконструкції 

економіки поселення шляхом вивчення ресурсів, доступних на території, яка 

використовувалася жителями для ведення господарства (отримання сировини, 

виготовлення інструментів, добування їжі, тощо) в межах розумної відстані (як 

правило, в радіусі 5 – 10 км, або в 1-2 год. ходьби). Вивчення експлуатаційної 

території археологічної пам’ятки, з якої були отримані всі тварини, рослини і 

артефакти, залишки яких збереглися, для оцінки продуктивності природних 

ресурсів, взаємозв'язку між ними і технологіями проводилося шляхом розвідки, 

розкопок, картографування і складання графіків окремо взятої площі. При 

розрахунках пропорцій таких ресурсів, як поля або пасовища (для висновків 

про природу і функції поселення), враховувалися середні цифри, отримані при 

етнографічних спостереженнях. Цей метод виявився досить об'єктивним для 

аналізу відносин між розташуванням пам’ятки, технологіями та наявними 

ресурсами. 

Аналіз «сайт-кетчмент» широко застосовувався в 1970-і при 

дослідженнях ранньоземлеробських господарств [напр., Dennell, Webley, 1975]. 

Інтерпретація експлуатаційної території залежала, в свою чергу, від результатів 

детальних геоморфологічних польових робіт по визначенню ландшафтних 
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змін та екології від початку проживання на поселенні. 

Реконструкції початку землеробства в Європі, зроблені в 1980-і [Dennell, 

1983; Jarman та ін., 1982; Barker, 1985; Zvelebil, 1985; Zvelebil, Rowley-Conwy, 

1986], з поясненням переходу шляхом поєднання місцевого та привнесеного 

розвитку, при незначній ролі мігрантів-колоністів, спиралися вже на 30-річні 

результати цієї «революції», яка відбулася в хронології, теорії та методології. 

Однією з таких робіт стала книга прихильника місцевого (автохтонного) 

розвитку Г.Баркера [Barker, 1985], в якій він узагальнив дані, отримані за цей 

період по вищезазначених напрямках, детально проаналізував інформацію по 

регіонах та пам’ятках, висловив свої зауваження щодо міграційних гіпотез і 

запропонував власний погляд на перехідний до землеробства період. Цей синтез 

є показовим, відображаючи в усій повноті точку зору прихильників місцевого 

розвитку. 

Г. Баркер вказав на деякі недоліки колонізаційних гіпотез, одним із яких 

була нечисельність переконливих доказів будь-якого колонізаційного руху, 

крім самого загального напрямку поширення землеробства з південного сходу 

на північний захід по всій Європі, на що спочатку звернув увагу Г.Д. Кларк, а 

потім А. Аммерман і Л. Каваллі-Сфорца. Зокрема, не було підтверджень 

існування ні у Європі, ні поза її межами «вируючого котла» населення, 

прогнозованого цією моделлю, для того, щоб забезпечити колоністами 

землеробські терени. Насправді, щільності поселень ранніх землеробів були 

нижчими в порівнянні з потенційною місткістю конкретних регіонів, чи то в 

Європі, чи то в прилеглих районах Близького Сходу [напр, Cherry, 1981; French, 

1970; Kruk, 1980; Levine, McDonald, 1976]. 

Ще одним недоліком була ситуація, коли, за відсутності дебатів, колекції 

артефактів автоматично пов'язувалися із способом життєзабезпечення на 

пам’ятці (часто за припущенням, а не згідно з прямими даними), напр., "всі 

колекції мікролітів повинні бути мезолітичними, а так, як мезоліт означає 

мисливство/збиральництво, то і мікролітичні колекції є свідченням про 

мезолітичних мисливців/збирачів" або "доказом прибуття в регіон перших 
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фермерів є три полірованих сокири і мегаліти" [Barker, 1985, р. 251]. 

Г. Баркер приділяв велику увагу екологічним чинникам і не погодився з 

твердженням А. Аммермана і Л. Каваллі-Сфорца у їх висновку, що дослідження 

«мало підтримує традиційну точку зору, що екологічні фактори (клімат, 

ґрунти, лісовий покрив і т. д.) відігравали важливу роль у визначенні швидкості 

поширення раннього землеробства по Європі» [Ammerman, Cavalli-Sforza, 1971, 

p. 686]. 

Навпаки, він вважав наступ Атлантичного клімату в сер. 6 тис. до н.е., що 

приніс більш теплі і вологі зими і більш прохолодні і вологі літа і відповідні 

зміни в рослинності, однією із основних причин змін. В цей період вторгнення 

середземноморських видів рослин досягло Угорщини [Zölyomi, 1964, p. 144- 

151]. За наявними на той час датами, Г. Баркер припустив, що ці кліматичні 

зміни збігаютьсяв часі з першими широкими свідоцтвами появи землеробства, з 

впровадженням нових технологій і форм поселень на території ПСЄ [Barker, 

1985, p. 90]. Після першої появи господарства змішаного типу в Греції 

спостерігалася пауза тривалістю близько 500 років, а потім є свідоцтва дуже 

швидкого виникнення землеробських систем на великій території від Родоп до 

Карпат, і ця подія припадає на початок Атлантичного клімату. Потім, у 

південній частині Балканського півострова практикувалося господарство 

середземноморського типу, а далі на північ використовувалися системи 

землеробства, які відрізнялися між собою, і були також системи змішаного 

типу, де поєднувалося землеробство і мисливство/збиральництво [Barker, 1985, 

p. 95]. 

Одним з основних аргументів на користь колоністів вважалися ботанічні і 

зоологічні докази того, що більшість основних культур і тварин перших 

європейських землеробів були немісцевого походження і що, крім великої 

рогатої худоби, собак і свиней, інша частина «неолітичного пакету» (полба, 

однозернянка, хлібна або м'яка пшениця, ячмінь, бобові, вівці і кози) були 

вперше одомашнені на Близькому Сході. Найпростішим поясненням їх 

розповсюдження по Європі був колонізаційний рух фермерів [Barker, 1985, p. 
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252]. 

Г. Баркер припустив, що деякі із зернових росли в дикому виді на 

території ПСЄ в ранньому голоцені, спираючись на дослідження 1960 – 1970-х 

років, зокрема Д. Зохарі [Zohary, 1969]. Йому видається дуже малоймовірним, 

що область поширення диких прототипів доместикованих зернових, бобових, 

овець і кіз залишалася незмінною з початку голоцену, що на неї не вплинули 

зміни клімату та землекористування протягом 10 000 років. Він приводить 

докази, що деякі з цих зон поширення в той час простягалися значно ширше їх 

нинішнього діапазону.6 

Спираючись на дослідження систем життєзабезпечення періоду початку 

голоцену по різним регіонам Європи, Г. Баркер вказує, що, розглянуті в 

комплексі, вони продемонстрували економічну складність на досліджуваній 

території. Враховуючи свідоцтва про наявність істотного населення 

мисливців/збирачів7 в цьому регіоні раніше 5500 до н.е., та диких прототипів 

доместикантів, Г.Баркер вважає, що гіпотеза про місцеве походження 

землеробства, яке було доповнено шляхом запозичення новими ресурсами, 

такими як полба і м'яка пшениця, є більш ймовірною, ніж традиційний погляд 

на просування перших фермерів, які «змітали» на своєму шляху мисливців- 

збирачів [Barker, 1985, p. 95]. 

 
 

6Наприклад, на Балканах були знайдені дика однозернянка [Zohary, 1969], дикий ячмінь був 

знайдений в ранньо-мезолітичних рівнях в печері Франхті в Греції [Hansen, Renfrew, 1978] і, 

ймовірно, також в таких же рівнях в печері Уззо на Сицилії (Piperno); в тих же самих рівнях 

на обох памятках, і також в сучасному їм контексті на півдні Франції, були знайдені бобові 

[Courtin, Erroux, 1974]; пилок зернових був виявлений в північній Греції в контекстах кінця 

льодовикового / початку післяльодовикового періоду, що було раніше, ніж з’явилися 

свідчення про землеробство [Bottema, 1974], також на Дунаї біля Залізних Воріт на двох 

бореальних рибальських поселеннях [Carciumaru, 1973], і навіть в Паризькому басейні 

(Північно-французькій низовині) [Planchais, 1970]; і показана наявність овець в 

скам'янілостях кінця льодовикового / початку післяльодовикового періоду в Європі - хоча й з 

досить невизначених контекстів в деяких випадках. Вівці могли поширитися на Балкани в 

бореальний період, згідно доказам з печери Ла Адама в Румунії [Radulescu, Samson, 1962]. 

Всі разом ці свідоцтва, на думку Г.Баркера, являють собою дуже вагомі доводи, що вівці 

населяли деякі частини Європи, як до, так і під час останнього зледеніння, і збереглися як 
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Особливістю перших землеробських систем в різних частинах Європи 

була успішна адаптація до можливостей конкретного регіону, що, за 

Г.Баркером, могло скоріше вказувати на знання місцевості, а не на 

експерименти перших прибульців (тобто на початковий «піонерський» чи 

ознайомчий етап колонізації), який був тоді не відкритий, але який в сучасну 

епоху характеризує початкове європейське землеробство в Північній Америці, 

Південній Африці та Австралії [Barker, 1985, p. 251]. 

Так, для прикладу, у Середземномор'ї система життєзабезпечення початку 

голоцену була заснована на полюванні на широкій основі на великих і малих 

тварин, овець включно, риболовстві, збиральництві молюсків і рослин, 

ймовірно, з зернобобовими включно. Злакові – однозернянка і ячмінь – були 

морфологічно дикими, з дрібними зернами і тендітним стеблом, 

непередбачуваністю їх одержання і складні в приготування [Harlan, 1967, p. 197-

200; Zohary, 1969, p. 47-66], тому, вони могли бути не більше, ніж додатковим 

ресурсом. Природа експлуатації овець в той час також була неясною, 

можливо, представлена якоюсь формою скотарства [Geddes, 1983, 51-66].  
 

розсіяні популяції в голоцені в деяких регіонах, таких як середземноморське і чорноморське 

узбережжя (і, можливо, також у Середньодунайську басейні), де менше поширилися ліси. 

"Розвиток морфологічно доместикованих ячменю, однозернянки, бобових і овець міг 

відбутися поза «центром», який тягнувся від Середземноморського басейну до південно- 

східної Європи та Близького Сходу (і, можливо, на схід у Центральну Азію і Китай)" 

[Dennell, 1983, p. 163]. Єдиними двома основними компонентами європейського 

землеробства, для яких поки що не було ніяких доказів про їх наявність в ранньому голоцені 

до використання їх фермерами, були еммер (полба або пшениця-двозернянка) і хлібна (м'яка) 

пшениця [Barker, 1985, p. 252]. 
 
7одночасно застерігаючи, що демографічні дані по до-землеробському і першому 

землеробському населенню Європи мінімальні і в даний час неможливо оцінити 

співвідношення місцевого населення і ємність навколишнього середовища (carrying 

capacities), і також масштаб демографічного тиску [Barker, 1985, p. 252]. 
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Перед 6 000 ВС з'явилися постійні поселення в Греції (як і в інших місцях 

східної частині Середземномор'я), де практикувався змішаний тип 

господарства з використанням різних тварин, бобових й зернових, але вже 

значною була частка нових «екзотичних» зернових – полби (еммеру) і м'якої 

пшениці, які були набагато більше продуктивними і надійними, ніж раніше 

доступні дикі злаки, бо вони мали великі зерна і міцне стебло, що підвищувало 

ефективність збирання врожаю [Barker, 1985, p. 253]. 

Дані по життєзабезпеченню з перших неолітичних поселень у Греції 

показують, що ці землеробські системи були багато в чому ідентичні 

традиційному середземноморському фермерству: вирощування озимих, при 

опорі в скотарстві на невеликих тварин (особливо овець) з, можливо, 

організованим відгінним тваринництвом. Подібні системи господарювання, 

ймовірно, незабаром з'явилися і в обмежених районах північної частини 

Середземномор'я, що могло бути викликано, як і в Греції, змінами рівня моря з 

негативними наслідками для існуючих там мисливсько-збиральницьких систем. 

В інших місцях, збиральництво або змішані землеробсько- мисливсько- 

збиральницькі господарства збереглися до четвертого тисячоліття. На північ від 

Греції, поширення землеробства співпадає (і може бути пов'язано) зі 

збільшенням опадів і настанням більш теплих зим Атлантичного клімату в 

середині 6 тис. ВС, що дозволило практикувати землеробство (з іншим набором 

видів рослин і тварин) на території північних Балкан і в басейні середньої 

Дунаю [Barker, 1985, p. 252]. Вказуючи на свідоцтва того, що мезолітичне 

населення Європи було більш чисельним, ніж вважалося ще зовсім донедавна, 

Г. Баркер аналізує в розділах по регіонах їх внесок в початкове фермерство, 

акцентуючи увагу на тому, що він був в більшості випадків набагато більш 

очевидний, ніж прибульців-колоністів [Barker, 1985, p. 251]. 

В той же час в областях, прилеглих до переважно землеробських 

поселень, полювання, рибальство і збиральництво залишалися основним 

засобом до існування, як один із прикладів, в степах на схід від Карпатської 

котловини,8 де степові товариства контактували з землеробськими громадами 
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на захід від них, при цьому не переймаючи новий спосіб життєзабезпечення 

[Barker, 1985, p. 98]. 

Г. Баркер припускає, що саме місцеве, а не прийшле населення розробило 

різні системи початкового фермерського господарства, про що свідчать дані з 

стоянок по різним областям, в контексті якогось тиску або поєднання кількох 

різних тисків (поки ще погано визначених) на їх усталені режими 

життєзабезпечення, змушуючи корінне населення приймати нові ресурси (разом 

з пов'язаними з ними технологічними та соціальними змінами) або як більш 

підходящі, або як неминучі. Проводячи загальні кореляції між початком 

землеробства і змінами клімату / екології, Г. Баркер зауважує, що для перевірки 

правильності цієї гіпотези необхідно мати точні дані про навколишнє 

середовище (які були дуже рідкими, якщо вони взагалі були). Ще менше відомо 

про демографічний стан корінного населення Європи на період переходу до 

землеробства, хоча демографічний тиск на існуючі системи життєзабезпечення 

зазвичай розглядається як основна спонукальна причина для прийняття 

землеробства, де б то не було [напр., Binford, 1968, p. 313-341; Cohen, 1977]. 

Суть гіпотези Г.Баркера: 

 Перехідний до землеробства період був складним процесом. 

Багато з компонентів нового господарства, зокрема, в південній частині 

Європи, були не дуже екзотичними. В різних регіонах спостерігалися внутрішні 

зміни і перехід до землеробства місцевого мезолітичного населення в усе 

більшому масштабі. 

 
 

8«Дані, отримані з групи памяток біля м.Сороки на Середньому Дністрі та з долин Бугу на 

захід від Дністра, показують, що заняття жителів в цілому були аналогічні заняттям інших 

груп збирачів, що проживали на кордонах з ранніми землеробськими громадами (напр., 

Ертебелле). Але при тому, що жителі цих поселень вже виготовляли кераміку, (і 

трапляються також черепки кераміки Кріш і Лінійно-стрічкової кераміки), кістки 

великої рогатої худоби і свиней (проте занадто малі для реальної оцінки– дикого або 

домашнього – їх статусу), але є мало свідоцтв про вирощування зернових – більшість 

степових поселень не мають землеробських інструментів: мотик, дробарок і серпів, і лише 

кілька зерен були знайдені в імпортованій кераміці. Якщо і було вирощування зернових у 

збирачів Бугу-Дністра, то, як і скотарство, в дуже обмеженому масштабі» [Barker, 1985, 

p. 98]. 
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 Доступна радіовуглецева хронологія свідчила про те, що 

поширення землеробства представляло процес stop-and-start (зупинки з 

подальшим продовженням руху), коли після поширення наступала істотна 

пауза, і це зовсім не було поступовим "хвилеподібним просуванням". Ці 

розширення (експансії) землеробського способу життєзабезпечення могли бути 

сильно пов'язані з великими кліматичними змінами. Землеробські системи, 

які мали свої відмінності, характеризують кожне з цих розширень по великим 

регіонам Європи, що можна пояснити з огляду регіональних ландшафтів, які 

виникали в результаті кліматичних змін. Досить ймовірно, ці ландшафтні зміни 

часто могли були несприятливими для систем мисливців/збирачів. Історія 

первісного землеробства, реконструйована Г. Баркером, таким чином, повністю 

суперечила висновку А. Аммермана і Л. Каваллі-Сфорца [Ammerman, Cavalli- 

Sforza, 1971, p. 686], зокрема, і про роль екологічних чинників [Barker, 1985, 

p. 252]. 

 Нові види зернових цілком могли поширюватися від місць їх 

природного походження на сході шляхом таких же процесів обміну, що і 

обсидіан, який перевозився на сотні кілометрів від джерел в центральній і 

східній Туреччині [Renfrew et al., 1968], і впроваджуватися в навколишнє 

середовище і систему життєзабезпечення, які попередньо вже були готові їх 

сприйняти [Barker, 1985, p. 254]. Однак, тут необхідно враховувати глибокі 

наслідки цього процесу для економічної та соціальної організації збирачів, про 

що зазначав Р.Деннель [Dennell, 1983, p. 167]. 

Більш детально взаємодії між мисливцями/збирачами і землеробським 

населенням були проаналізовані М.Звелебілем [Zvelebil, 1985; Zvelebil, Rowley- 

Conwy, 1986], Т.Д. Прайсом [Price, Brown, 1985] та Р. Деннелем [Dennell, 1992, 

p. 92, fig.5-5]. Для розуміння процесу, при якому мисливці/збирачі приймали 

або не приймали землеробство, були долучені також і сучасні етнографічні 

дані9, і свідоцтва недавнього минулого. І в 1980-і роки були спроби, наприклад, 

М.Звелебіля, Д.Прайсата Р.Деннеля [1984, 1986], розробити моделі такої 

взаємодії і перевірити їх відносно багатими археологічними даними. Була 
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розроблена теорія злиття різних культур в результаті довгої взаємодії на межі 

просунення поселенців чи «землеробського прикордоння» (інша її назва – 

модель «експлуатаційної готовності»). Тут акцентуються умови, за яких 

мисливці-збирачі могли переходили до землеробства. Прийняття землеробства 

останніми розглядалося не як примусова необхідність, а як добровільний, 

свідомий вибір. Сам процес переходу до землеробства був не однорідним і 

складався з трьох послідовних етапів – 1) потенційної готовності до змін, 2) 

переходу до нових форм господарювання (заміщення) та 3) утвердження нової 

системи [Zvelebil, Conwy, 1986; Kozlowski, Kozlowski, 1986]. При цьому зони 

«землеробів» та «мисливців» не мали чітких кордонів, і остаточний вибір 

залежав від вибору місцевого населення. 

Таким чином, у 1980-і роки були запропоновані різні пояснення початку 

землеробства для ПСЄ, різними були їх основи і підходи, автори спиралися на 

дані різних наукових дисциплін і акцентували різні моменти, що 

підтверджували протилежні висновки. 

В цей же час в радянській історіографії також значна увага приділялася 

механізмам поширення агрикультури в ПСЄ. Значну підтримку отримала 

міграційна парадигма розвитку неолітичних суспільств. Вона була викладена в 

працях В.Тітова, який послідовно досліджував початок і розвиток 

землеробського періоду на території Греції, Балкан та у Карпатському басейні. 

Він стверджував, що «перші землероби-скотарі з’явилися в материковій Греції з 

Передньої Азії, та принесли сюди вже готову економічну систему, яка в 

подальшому могла модифікуватися шляхом використання нових видів рослин 

та тварин», на що вказували  

1) плівчаста пшениця-еммер, що не має диких форм в Європі, та 
 

9При розробці гіпотез використовувалися такожскладні соціально-економічні моделі (де 

розглядався соціальний, екологічний та демографічний тиск), розроблені для Нової Гвінеї, 

щоб пояснити, чому їх лісові мисливці/збирачі поступово перейшли на системи змішаного 

землеробства між бл. 5000 і 3000 ВС без участі колоністів [Golson, 1976; White, O'Connell, 

1982], а також складність взаємовідносин між традиційними африканськими товариствами 

землеробів і мисливців/збирачів [Jones, 1984]. 
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2) дрібна рогата худоба, що з’явилась тут вже в одомашненому вигляді 

[Титов, 1996, c. 104]. Проте, як вже було засвідчено, така позиція відносно 

генетики доместикантів (культурних злаків та тварин) стала переглядатися 

рядом дослідників вже з 1960-х.Треба зауважити, що В.Тітов допускав 

теоретичну можливість незалежної культивації пшениці-однозернянки у Фракії. 

Досліджуючи міграції в епоху неоліту та енеоліту, М.Мерперт, який 

кілька десятиліть очолював археологічні експедиції в Болгарії та Месопотамії, 

включаючи дослідження пам’яток докерамічного неоліту (телі Магзалия, Сотто 

і Куллітепе), пропонує три теоретичні моделі міграцій населення [Мерперт, 

1978]. Перша була обумовлена суто екологічними факторами (за автором, 

характерна для суспільств з привласнювальною економікою). Такі міграції 

викликаються зміною природних умов і включають в себе кліматичні коливання 

(що ведуть до ландшафтних перебудов, зміни флори та фауни), зміни 

природного середовища (включаючи трансгресії та регресії), стихійні лиха 

тощо. Але в світлі нових даних [Дергачов, 2004], така модель може бути цілком 

можлива і для неолітичних суспільств. Екологічні фактори тоді розглядаються 

як певний "фон", на якому (а часто і по причині якого) проходили міграції. 

Друга модель включала міграції, обумовлені економічними факторами, 

передусім, появою відтворювальної економіки. Причини криються в 

економічній та демографічній нерівнозначності різних районів. Характер 

міграцій – в основному через розселення. Відтік населення на території з 

низькою щільністю населення, в результаті демографічного вибуху, був цілком 

природнім. Повільне розселення, таким чином, не було пов’язано з військовими 

діями, хоча окремі винятки могли мати місце (Караново II). Взаємовідношення 

прийшлого з місцевим населенням могли складалися по різному. Аборигени або 

приймали нову систему (якщо були до цього внутрішньо готові), або 

витіснялися. В асиміляції, безумовно, домінували прийшлі групи. 

Подальший рух населення з Балканського регіону також пов’язується 

дослідником з демографічними вибухами. Проте тут взаємовідносини сильно 

ускладнюються (що обумовлено боротьбою за кращі території), відповідно 
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ускладнюється і соціальна система. Такі фактори обумовлюють третю модель 

міграцій (що притаманна наступному періоду). Така модель обумовлена 

економічними і соціальними факторами. Теоретичні моделі М.Мерперта 

враховують різні фактори та є доволі широкими і відкритими. 

Удосконалюючи свою модель в подальшому, М.Мерперт відмічав, що для 

Балкан вирішальними були впливи близькосхідних центрів [Мерперт, 1978], 

коли розглядав зв’язки населення на територіях навколо Чорного моря (які 

активізувалися в неоліті через виникнення та поширення землеробства). Але 

складання Балканського неоліту він став пов’язувати не з тотальною міграцією 

зі Сходу, а з інфільтрацією окремих невеликих анатолійських груп. Останні 

сприяли становленню тут землеробства, але не визначали етнокультурну 

ситуацію в регіоні. Такий висновок робиться тому, що близькосхідні впливи 

фіксуються передусім не стільки археологічними даними, скільки 

палеобіологічними - відсутністю деяких видів тварин та рослин, які з’явилися 

тут вже в доместикованому вигляді. Власне ж археологічні ознаки видаються 

досить невиразними та загальними (виникнення землеробських поселень, сам 

факт появи кераміки), і прямих показників дослідник не бачить [Мерперт, 1978, 

c. 20-21]. Таким чином, Балканський центр був, згідно М.Мерперта, самобутнім 

(хоча і вторинним). 

Таким чином, розробки 80-х років представляли собою широкий спектр 

пояснень неолітичного переходу, і, якщо в західній археології домінували 

автохтонні моделі та гіпотези культурної дифузії, то в СРСР більшу підтримку 

отримала міграційна парадигма переходу. 

5. 1990-і – 2000 роки - регіональні дослідження, моделі другого 

покоління 

З середини 1970-х було очевидним, і на початок 1990-х стало вже 

абсолютно ясно, що перехід від збирання до землеробства був набагато 

складнішим, ніж це передбачалося раніше, з регіональними особливостями, для 

реконструкції якого треба враховувати широкий спектр факторів, і він не міг 

бути пояснений в рамках однієї моделі, виявилася багатоваріантність, і саме з 
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цієї причини назріла необхідність перевірки гіпотез через проведення 

спеціальних регіональних досліджень. 

Основними труднощами при дослідженні неолітичного переходу в ПСЄ 

було те, що загальні моделі, які базувалися головним чином на екологічних та 

етнографічних даних, і мали безсумнівно евристичне значення, виявилися 

занадто «загальними», щоб їх можна було перевірити у всій їх цілісності 

доказами, особливо археологічними, які поступали з різних місць. Як варіант, їх 

можна було б розчленувати, і по частинах перевіряти археологічними 

свідченнями в окремо взятих районах [Harris, 2003, p. 49]. 

Однією з перешкод для підтвердження або спростування гіпотез (як 

автохтонного розвитку, так і демографічної дифузії) була відсутність належної 

інформації як про мезолітичні, так і про ранньонеолітичні поселення, та про їх 

розташування на території Балкан, в інших районах ПСЄ та на території 

Анатолії (звідки теоретично могло емігрувати населення). Заяви про істотну 

чисельність місцевого населення в період мезоліту напередодні неоліту 

[Theocharis, 1973, p. 17-58; Dennel, 1983, p. 152-168] не можна було ані 

підтвердити, ані відхилити через обмежену кількість мезолітичних стоянок 

[Runnels, 2003, p. 124-125]. Тому у 1980-90 рр. К.Раннелс разом з Т.ван Анделом 

провели інтенсивні міждисциплінарні дослідження Фессалії, північної Арголіди 

та Епіру [Runnels, 1988; Runnels, van Andel, 1993], застосувавши інтенсивні 

методики із залученням геоморфологічних даних для пошуку до-неолітичних 

поселень. 

Результати ретельних розвідок на великих площах показали відсутність 

мезолітичних стоянок у східній Фессалії. Цей висновок був актуальним і для 

деяких інших районів Балкан. Однак, мезолітичні стоянки були виявлені в 

Арголіді і в Епірі [Runnels, 1996, 2003]. З проведених досліджень автори 

зробили висновок, що місця з численними ранньонеолітичними поселеннями, 

такі, як Фессалія, знаходяться в районах, де немає ніяких доказів істотного 

корінного населення, і це сильно підтримувало гіпотезу, що неолітична 

економіка була принесена туди іммігрантами, як це могло бути і на Криті 
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[Broodbank, Strasser, 1991, p. 240]. В Епірі і Арголіді, де мезолітичне населення 

існувало, картина була інакшою [Runnels, 2003, p. 125-126]. 

Гіпотеза демографічної дифузії, як пояснення про походження неоліту на 

деяких територіях Греції, добре підтверджувалась даними, зібраними К. 

Раннелсом: «Модель хвильового просування адекватно описує процес 

поширення землеробства в поєднанні з гіпотезою демографічної дифузії. Це 

здоровий механізм, який пояснює рух землеробського населення як на місцевому 

так і на континентальному рівні» [Runnels, 2003, p. 127]. Ця теорія, на його 

думку, не стільки пояснювала феномен поширення землеробства, скільки була 

кількісним описом процесу. Щоб пояснити рух землеробського населення від 

Анатолії до Егеїди, необхідно було враховувати ряд факторів, таких, як 

індивідуальне прийняття рішень і людську волю, топографічні особливості 

(гори і водоймища), які впливали на швидкість переміщень; поширення 

землеробства в невеликих регіонах різного масштабу (в межах одного острова 

або басейну річки). Ці окремі фактори важко було врахувати в одній теорії 

поширення землеробства, хоча К. Раннелс і намагався зробити це для окремих 

територій [див. Розділ №3; Runnels, 1989; Runnels, van Andel, 1988]. 

Вдосконалюючи гіпотезу демографічної дифузії, К. Раннелс пропонує 

розглядати цей процес з виділенням в ньому двох етапів, де перша фаза була 

дослідженням території (початковий "піонерський" етап колонізації), а друга – 

"резидентною" фазою подальшою заселення з більш інтенсивним 

використанням землі, де може спостерігатися проживання на постійних 

поселеннях, але можливою є і їх відсутність [Runnels, 2003, p. 127]. Висновок 

К.Раннелса: Фессалія була неолітизована шляхом демографічної дифузії, 

наймовірніше, з території південного узбережжя сучасної Туреччини. Мігранти 

принесли із собою новий повний землеробський пакет з доместикованими 

рослинами, тваринами, матеріальну культуру і розселилися одночасно на 

території центральної та південної Греції, а також на великих островах 

Егейського моря (Криті, Корфу, Кікладах). Це, на думку автора, в загальних 

рисах підтверджувало гіпотезу демографічної дифузії [Runnels, 2003, p. 122- 
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123]. 

Детальні регіональні дослідження показали високий потенціал для 

розуміння неолітичного переходу в ПСЄ. З’являється цілий ряд конкретних 

регіональних пояснень з урахуванням місцевих особливостей. Так Г.Тодорова 

по результатах широкомасштабних розкопок визначила дуже важливий для 

неоліту Балкан період «монохромного неоліту», який передував раннім 

поселенням з мальованою керамікою. Вона запропонувала своє пояснення 

неолітизації регіону північно-східних Балкан, згідно якого неолітичне 

населення досить швидко прибуло до центральних Балкан з центральної 

Анатолії. Заселення регіону, що йшло долинами річок, пов’язувалося з 

кліматичними змінами. Модель неолітизації для Добруджі та долини Дунаю 

відрізнялася від решти території Балканського півострова. На цих 

територіях, за Г.Тодоровою, процес відбувався на основі місцевого 

мезолітичного населення, яке підтримувало широкі зв’язки з іншими 

культурами на схід та на захід від нього [Тодорова, 1993, с. 50-61; Todorova, 

1995, p. 83-87; 2003, p. 280-295]. 

Для територій західного Середземномор’я Дж. Зільхао запропонував 

розроблену на матеріалах культури імпрессо «стрибкоподібну» (інші назви 

«чехардова або піонерської колонізації») модель міграційних процесів [Zilhao, 

1993, 2000, 2001]. Автор наголошував, що лише більш менш точне датування 

неолітичних пам’яток зможе показати правомірність тієї чи іншої гіпотези. Так, 

передатувавши пам’ятки культури кардіальної кераміки за системою IRS, 

Дж.Зільхао дійшов висновку, що весь «неолітичний пакет» потрапив до цього 

регіону одночасно і дуже швидко. За цією моделлю, невеликі групи 

переселенців з Леванту пересувались на човнах вздовж середземноморського 

узбережжя. Причини міграцій населення Дж.Зільхао пропонує шукати не в 

перенаселенні регіону, а в причинах «історичного характеру», оскільки 

переселення відбулося раніше, ніж була досягнута демографічна межа [Zilhao 

2000 p. 145; 2001, p. 180-185]. На відміну від «хвильової моделі» А Аммермана, 

яка передбачала пересування на малі відстані значних за розміром груп 
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населення з подальшим тривалим освоєнням нової території, модель 

«піонерської колонізації» передбачала швидке пересування на великі відстані 

малої кількості населення. Такі групи переселенців займали вільні від мисливців 

місця, які часто знаходилися далеко одне від одного, та жили в оточенні 

мезолітичного населення і були обмежені в можливості просування вглиб 

континенту. 

Комплексний синтез по неоліту Греції був запропонований К.Перле. 

Детально проаналізувавши мезолітичні пам’ятки та ситуацію в ранньому 

неоліті, вона переконливо показала, що новий спосіб господарювання був 

принесений туди в готовому вигляді ззовні, і розповсюдився без суттєвої участі 

місцевого населення. Передбачалося два варіанти цього процесу – для Фессалії 

це могла бути імміграція ранньоземлеробських груп з кількох Левантійських 

центрів, а для Арголіди можливим був варіант акультурації, коли місцеве 

населення сприйняло нові ідеї та матеріальну культуру мігрантів [Perles, 1989, 

p. 120]. Переселення йшло стрибкоподібним морським шляхом по островах з 

Середземноморського узбережжя до Греції [Demoule, Perlés 1993, p. 403]. На 

відміну, за К.Перле, північні Балкани були неолітизовані з території Анатолії чи 

з Фракії, при цьому пересування землеробського населення в регіон Балкан з 

південних територій Греції було мінімальним [Perles, 2003, p. 108-109]. Велику 

увагу в роботі було приділено соціальним аспектамрозвитку ранньонеолітичних 

суспільств. 

В дослідженні К.Перле продемонструвала нові підходи в розумінні 

глибинних особливостей початкового та раннього періоду неоліту, його 

соціально-економічної системи, та окреслила деякі відмінності від попередніх 

та наступних періодів. Слідом за Ж.Ковіним та Я.Ходдером [Cauvin, 1997; 

Hodder, 1990], вона вважає, що основною ознакою неоліту були, в першу чергу, 

психологічні зміни, нове розуміння світу, що відобразилося в усіх сферах 

діяльності. Однією із характеристик ранньонеолітичної системи К.Перле вважає 

пріоритет штучного (на противагу природному) середовища, пріоритет 

ідеологічних потреб над економічними чи технологічними потребами. Одним із 
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проявів цього стала система символів і ритуалів (поява ритуального посуду, 

моделей будівель та інших предметів, велика кількість антропоморфної та 

зооморфної пластики та ін.). Соціальні та ідеологічні вибори проявилися в сфері 

споживання, з явним ігноруванням довколишніх природних ресурсів (дичини та 

збиральництва, місцевих джерел сировини, печер) і використанням штучного, 

створеного людиною середовища (продуктів харчування, ткацтва, будівель 

тощо). Життя на великих поселеннях потребувало розвитку нових механізмів 

регулювання громадського життя при відсутності ієрархічних структур. 

Дослідниця дійшла висновку, що життя було організоване таким чином, щоб 

через діяльність (зайнятість) об’єднати членів колективу, налагодити зв’язки з 

сусідніми спільнотами з тим, щоб забезпечити стабільність. Ранньонеолітичний 

період (на прикладі Греції та деяких інших ПСЄ територій) виявився часом 

довгострокового (в десятки століть) стабільного розвитку, без свідчень 

особливих потрясінь. Закінчення РН епохи в Фессалії ознаменувалося, в тому 

числі, і тим, що люди знову почали оселятися в печерах, збільшилась частка 

полювання, активізувалися розробки місцевої сировини [Perles, 2001, p. 300- 

305]. Ці висновки К.Перле дозволяють краще зрозуміти суть РН суспільств. 

Більш детально регіональні пояснення, де велика частка належить працям 

місцевих дослідників, будуть розглянуті в Розділі 3. 

Ще однією проблемою для розуміння процесів неолітизації ПСЄ, 

особливо при розробці гіпотез демографічної дифузії, була недостатня 

інформація з території Анатолії та з контактної з ПСЄ зони. Ранньонеолітичні 

поселення в Азії досліджувалися нерівномірно, і фактично було важко 

прояснити питання, як перші землероби могли дістатися Європи. Раніше 

географічне розташування дослідницьких проектів на Близькому Сході 

вибиралися на основі таких міркувань: (а) регіони, де екологічні умови могли 

ініціювати споживання зернових; (б) зони, де в природному середовищі 

існували основні компоненти неолітичного пакету, головним чином райони, де 

були в наявності дикі злаки і дикі форми домашніх тварин; і (с) регіони, де 

політичний контекст не заважав проведенню археологічних досліджень 
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[Özdogan, 2011, p. 418]. Виходячи з цього, дослідження неоліту були 

зосереджені в Леванті, і, меншою мірою, вздовж східного краю «родючого 

півмісяця». При цьому регіони Східної Фракії та Західної Анатолії на 1980-ті 

роки залишалися майже недослідженими, так як вони знаходилися поза 

основною сферою інтересів вивчення неоліту, незважаючи на їх значення для 

вирішення принципових питань. На загальному рівні, Анатолія обговорювалася, 

в основному, як сполучна ланка між близькосхідними неолітичними культурами 

і Балканами, але навіть у цьому контексті, питання ставилося так: була Анатолія 

бар'єром чи культурним мостом між ними [French, 1986, p. 117-118; Tringham, 

2000, p. 20]. Для підтвердження різних моделей близькосхідного походження 

ранньонеолітичних груп ПСЄ явно бракувало фактичних даних. 

З кінця 1980-х в західній Анатолії розпочинаються масштабні розкопки і 

розвідки, тільки за останні роки тут було досліджено близько трьох десятків 

неолітичних поселень (більшість з них телі з неолітичними шарами 4-8 м 

завтовшки, розкопки яких проводяться на широкій площі мульти- 

дисциплінарними командами). Одержані дані допомагають скласти нове 

уявлення про поширення неолітичного способу життя і краще зрозуміти 

початкові його стадії на території ПСЄ. 

Недавні археологічні знахідки в Анатолії продемонстрували, що прихід 

неолітичного способу життя туди відбувся не одразу, а був багатогранним 

процесом, який тривав більш ніж тисячоліття. Свідоцтва показали кілька хвиль 

неолітизаційного просування, кожна з яких мала свої особливості, темпи і 

траєкторію, при чому деякі, на думку М.Оздогана, проходили одночасно. На 

ранніх етапах поширення неоліту, західні частини Анатолії розвивалися, як 

периферія. З часом, новий спосіб життя утвердився на цих територіях, і вони 

стали ядром (основною/первинною) зоною по відношенню до європейського 

неоліту, коли неолітичний спосіб життя поширився звідти в напрямку ПСЄ 

[Özdogan, 2011, p. 426-429]. З цієї причини, розуміння цих двох історичних 

ролей має важливе значення для розуміння того, що відбувалося в Європі, і 

яким чином проходив процес неолітизації. Теоретичне обґрунтування ідеї про 
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розвиток контактної/периферійної зони з поступовим формуванням на ній 

нового осередку поширення землеробства на основі фактичних матеріалів дає 

змогу по-новому осмислити і хід розвитку на окраїнах ПСЄ, зокрема, на 

території України. На основі одержаних нових даних М.Оздоган також 

обґрунтував гіпотезу «Балкано-Анатолійського культурного комплексу», 

існування якого теоретично припускав М.Гарашанін кілька десятиліть тому 

[Özdogan, 1991, p. 67-69; Garasanin, 1982, p. 86-89]. 

Роботи на Близькому Сході та в Азії в цей час орієнтувалися на 

дослідження, спрямовані на розуміння різних аспектів неолітичного процесу. 

На основі 40-річного вивчення і пошуку "витоків і поширення агрикультури", 

Д.Харріс дійшов загального висновку, що землеробство виникало незалежним 

способом дуже рідко в дуже небагатьох регіонах світу в такий період, коли 

виникали в поєднанні особливі (специфічні) екологічні, демографічні та 

соціально-економічні обставини, які призводили до поступового переходу від 

залежності від диких продуктів харчування до залежності від культивації 

рослин, і підтримували таку систему, і, навіть було ще менше місць, де 

залежали від скотарства. Також він припустив, що землеробство в кінці кінців 

розповсюдилося на більшу частину оброблюваних земель планети через 

процеси дифузії (головним чином демографічної): «Інакше кажучи, скоріше 

саме історичний збіг непередбачених обставин, а не нормативні «закони» 

людської поведінки, можуть пояснити, чому наші предки колись стали 

фермерами» [Harris, 2003, p. 52]. 

Починаючи з кінця 1980-х, анти-дифузіонізм пішов на спад, і пріоритети 

змінилися: замість пошуків місця "походження" землеробства археологи стали 

більше цікавитися процесами розвитку, поширення і прийняття нової системи 

господарювання. З другої половини 1990-х в дискусіях по процесу неолітизації 

ПСЄ стало активно використовуватися поняття «неолітичний пакет»,яке було 

введене в науковий обіг на початку 1970-х для доісторичних досліджень в 

Великобританії. Пізніше цей термін привернув увагу і дослідників ПСЄ , 

Близького Сходу та Анатолії, де його стали використовувати для позначення 
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комплексу спільних/подібних рис матеріальної культури з цих територій. Це 

поняття використовувалось для макрорівневого погляду на значні території, які 

були тісно пов’язані між собою за ранньоземлеробської доби. Проте не було 

єдиної точки зору на те, що цей термін означав, та яким було його конкретне 

наповнення. Довгий час вміст неолітичного пакету обмежувався 

доместикантами, зернотерками і керамікою, а інші елементи, такі, як престижні 

або культові предмети, архітектура, розташування поселень і спосіб життя 

ігнорувалися [Özdogan, 2010, p. 884]. Згодом до пакету були долучені постійні 

поселення з довготривалими спорудами, землеробство та тваринництво, 

прогресивна обробка кременя, шліфовані кам’яні вироби, посуд. 

Ядром неолітичного пакету по всій величезній географічній області була 

економіка виробництва продуктів харчування на основі одомашнених форм 

великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, ячменю, пшениці, гороху та чечевиці, 

які домінували в новому способі життєзабезпечення [Runnels, 2003, p. 124]. 

Предмети пропонувалося класифікувати або за сировинними ознаками або по 

функціональним категоріям [Cilingiroglu, 2005, p. 2]10. Проте, поділ артефактів 

по такому принципу іноді також виявлявся проблематичним. Так само 

проблематичним були і пошуки єдиного змісту пакету, хоча, на думку 

Ч.Чілінгіроглю, в цьому і не було сенсу, пропонуючи розглядати цю концепцію 

як «більш гнучку гіпотезу», в якій все ж таки є суттєва потреба [Cilingiroglu, 

2005, p. 2-3]. 

Через певні недоліки та недостатню розробку значення (змісту цього 

поняття), термін неолітичний пакет часто піддавався критиці. Так, 

А.Райнгрубер вважала, що немає сенсу говорити про пакет або пакети взагалі, 

оскільки незрозуміло, «хто пакував ці пакети» [Reingruber, 2011 p. 294], при 

тому, що різні артефакти з цього пакета мали регіональні та часові відмінності. 

 
 

10Сировинна класифікація включала в себе предмети 1) з глини – антропоморфна та 

зооморфна пластика, кераміка з червоною поверхнею, та ін; 2) камяні артефакти – М-видні 

амулети, мармурові та камяні браслети, буси, долота, камяні чаші, та ін.; 3) вироби з кістки. 

За функціональною класифікацією виділялися такі категорії: технологічні, престижні, 

престижно-технологічні та символічні предмети. 
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З іншої сторони, наявність повторювальних елементів навряд чи могла 

бути збігом обставин, адже за межами ПСЄ, Анатолії та Близького Сходу такий 

«пакет» не зустрічається, або представлений частково. В енеоліті та за 

бронзової доби деякі елементи пакету на цих територіях також присутні, але 

вже не трапляються в комплексі [Cilingiroglu, 2005, p. 9-11]. 

Незважаючи на деякі недоліки і неоднозначне розуміння терміну, аналізи 

вмісту пакету виявилися корисними для розуміння багатьох процесів. На 

початок 2000-х стало очевидним, що існували різні типи неолітичних пакетів 

(хоча майже всі вони містили культурні рослини, домашніх тварин, зернотерки і 

кераміку), які відображали різні соціальні структури і спосіб життя [Perlés, 2005, 

p. 276-278; Özdogan, 2010, p. 889-893]. Були неолітичні пакети, які не включали 

в себе «сільській (осілий) спосіб життя». В цих пакетах передавалися тільки 

товари, ймовірніше, шляхом якогось обміну. Були пакети з відсутніми 

предметами статусу або престижу, або присутніми там в мінімальних 

кількостях, що могло свідчити про те, що ці мігруючі групи складалися з 

простих фермерів [Özdogan, 2011, p. 425]. Стало ясно, що детальний аналіз 

комплексів допомагає визначити закономірності розвитку і виробити траєкторії 

неолітичних експансій. К. Перле дійшла важливих висновків щодо потенційних 

зв’язків між азіатськими, балканськими та грецькими територіями, вперше 

«розсортувавши» набір та проаналізувавши елементи, які не ввійшли до деяких 

конкретних «пакетів» [Perlés, 2005, p. 275-285]. М.Оздоган також відмітив, що, 

аналізуючи неолітичні комплекси, як єдиний пакет з так званими первинними 

компонентами (доместиканти, кераміка, землеробський реманент та технології), 

не можна вирішити проблеми, оскільки ці елементи трапляються повсюди. 

Застосувавши альтернативний підхід, він аналітичним способом пересортував 

всі компоненти пакету (яких всього було визначено 52) по категоріям простору і 

часу (див., Табл. 3.), що дало можливість в подальшому порівняти на такій 

основі динаміку і рівень складності неолітичних культур [Özdogan, 2010, p. 883- 

890]. 

На основі аналізу вмістів неолітичних пакетів М.Оздоган виділив кілька 
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географічних зон та запропонував модель «сегрегаційної інфільтрації», згідно 

якої розповсюдження відбувалося в ході неорганізованих переміщень 

(інфільтрації) у напрямку від нуклеарної (первинної) зони формування неоліту 

до її периферії. Той факт, що неолітичний пакет в кожному окремому новому 

місці був мішаниною елементів різного походження, змусив його припустити, 

що ця інфільтрація була сегрегованою. В цій моделі, групи, або навіть 

індивідуали з різних частин первинної зони, ймовірно, неорганізовано довільно 

переміщалися за її межі в різних напрямках (що М.Оздоган назвав «ендемічним 

рухом»). Тому на новому місці спостерігається суміш елементів різного 

походження. Якщо вони зустрічалися з місцевими групами, виникали 

комбіновані колекції (з мезолітичними елементами). Після оселення на 

периферії або поза межами зони, з часом починалося формування нового центру 

розповсюдження. Той факт, що рух після розселення на новому місці не 

припинявся, міг, за М.Оздоганом, свідчити про те, що рушійною силою бути не 

демографічні, а соціальні чинники. Постійні (з плином часу) подібності в 

колекціях із різних зон могли свідчити про те, взаємодія між нуклеарною зоною, 

її періферіями та новою зоною розповсюдження підтримувалася в часі, що 

підтверджує «ланцюгову модель міграції» Д.Антоні [Anthony, 1997, p. 22-30; 

Özdogan, 2010, p. 890]. 

Ще одним напрямком, що інтенсивно розвивався в ці десятиліття, були 

генетичні дослідження. Придатність генетичного матеріалу для досліджень 

демографічних змін спонукала вчених використати його для інтерпретації 

процесу неолітизації в ПСЄ. На підставі швидкого зростання населення, 

вказувалося, що ця чисто біологічна особливість може допомогти зрозуміти 

виникнення і розвиток землеробства [Renfrew, 1987, p. 2-4; Zvelebil, 2001, p. 3]. 

Р.Пінхазі запропонував чотири можливих моделі розповсюдження землеробства 

в Європі, які можуть бути підтверджені або відхилені по результатах аналізів 

генетичної структури [Pinhasi, 2003, p. 7-9]: 

- Автохтонний перехід по всій Європі. За цією моделлю неолітизація 

розглядається, як процес культурної дифузії, без міграції або експансії 
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землеробського населення. 

- Проникнення фермерів, при якому можуть спостерігатися різні 

ступені злиття (співвідношення) генів. Є два можливих варіанти цієї 

моделі. У першому, неолітичні землероби поширилися по всьому континенту і 

«поглинули» різну кількість генів місцевого мезолітичного населення. У другій, 

перші землероби не змішувалися з місцевими мезолітичними мисливцями, це 

могло статися пізніше, під час середнього та пізнього неоліту. 

- Повна заміна генів, без злиття. Ця модель відноситься до 

демографічної дифузії, коли ранньоземлеробське населення, яке складалося з 

близькосхідних землеробів (з Леванту або Анатолії), не змішувалося з 

місцевим населенням (останнє могло просто мігрувати на північ). 

- Злиття (змішування) в залежності від географічного регіону і 

відстані між населенням. Генетичні зміни могли бути різними в залежності від 

регіону, де був різний рівень злиття, і також залежати від відстані між 

місцевим і прийшлим населенням. 

На основі даних генетичних досліджень, Р.Пінхасі припускає, що 

неолітичне населення, яке прибуло до Європи, походило з районів Чайоню і 

Чатал Гуюка, гени яких показали схожість з ранньо-неолітичними генетичними 

групами з Європи [Pinhasi, 2003, p. 15]. Це підтверджує модель ван Андела і 

Раннелса, які припускали, що фермери з Центральної Анатолії (Can Hassan, 

Haçilar і Çatal Höyük) досягли північних частин Греції, Македонії і Фракії з 

другою хвилею міграції (перша хвиля була з Леванту на Крит, південну Грецію 

і в Фессалію) [Van Andel, Runnels, 1995, p. 483-495]. Результат аналізів 

гаплотипів Y-хромосом підтвердив, що на півдні ПСЄ присутні 20-25% 

структур ДНК середземноморських типів з Анатолії. 

В 1990 – 2000-х був зроблений відчутний крок вперед у розуміння 

процесів неолітизації ПСЄ, коли археологічними свідоцтвами було 

підтверджено, що головна роль в утвердженні землеробства в Європі належала 

дифузії (демографічній або культурній), з чим вже погоджувалися більшість 

дослідників. Щодо її окраїнних районів, то все свідчило про те, що там 
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поширення відбувалося більш повільно, і періоду повної залежності від 

землеробства передували довгі періоди взаємодій між збирачами і фермерами, з 

вибірковим прийняттям збирачами деяких елементів матеріальної культури 

(домашніх тварин і рослин) землеробів. Наприклад, М.Звелебіль, описуючи 

можливі механізми, за допомогою яких відбувся процес неолітичного переходу, 

наводить вже значно ширший та складніший список варіантів [Zvelebil, 2001, 

2], які могли б певною мірою бути підтверджені генетичними експертизами 

(див. Розділ 4). 

Стосовно розповсюдження землеробських громад по Балканам, 

М.Звелебіль дотримується моделі швидкого проникнення прийшлих груп, при 

цьому він особливо підкреслює взаємні контакти між місцевими жителями і 

новоприбулими фермерами [Zvelebil, 2001, p. 2-7]. За ним, вони поступово 

досягли певного рівня співпраці в прикордонних (контактних) зонах (які могли 

бути як статичними, так і мобільними), де відбувався обмін матеріалами, 

інструментами, престижними товарами і т.д. Така співпраця призвела до 

розвитку певного типу «торгівельних» відносин, де місцеве населення наймало 

«фахівців» з середовища фермерів, у той час як останні наймали «мезолітчиків» 

з середовища корінного населення, які, ймовірно, знали місцевість набагато 

краще. У цьому контексті, для пояснення неолітизації Балкан він пропонує 

модель «чехардового» (стрибкоподібного) типу колонізації, коли невеликі 

групи заселяли певні райони, які підходили для експлуатації, поселяючись серед 

корінних жителів, що, ймовірно, призвело до генетичних змін. 

Екстенсивніта інтенсивні дослідження раніше маловідомих областей – 

Східної Фракії, Північно-західної та Західної Анатолії, розпочаті в останні 

десятиліття ХХ ст., привело до перегляду старих гіпотез. Так, 

• Виявилося, що нуклеарна зона формування неоліту займала значно більшу 

територію; 

• В її межах була зафіксована значна різноманітність; 

• Були досліджені «контактні» зони між різними регіонами; 

• Проаналізовано різний зміст неолітичних пакетів; 
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• Було досягнуто розуміння, що динаміка цього процесу була значно 

складнішою, ніж передбачалося раніше; 

• Постала необхідність в розробці нових  підходів, в переформулюванні 

загальноприйнятих понять. 

Проаналізувавши одержані нові дані, М.Оздоган дійшов висновку, що 

поява неолітичного способу життя була не одноразовою подією, але це сталося 

в результаті (внаслідок) цілого ряду різноманітних подій, багатьох хвиль 

переміщень різними способами з різною швидкістю і різними маршрутами 

протягом більш, ніж тисячоліття [Özdogan, 2010, p. 884-885].  

 

* * * 

Таким чином, з початку ХХ століття було висунуто значну кількість 

загальних гіпотез та моделей неолітичного переходу, в тому числі і на 

матеріалах з території ПСЄ. Перші міграційні пояснення часто носили характер 

абстрактних припущень, не підтверджених конкретними даними. Через їх 

неспроможність пояснити появу неоліту в регіоні, пізніше були запропоновані 

автохтонні гіпотези. З вдосконаленням археологічних методів дослідження в 

1970-1980 роки, при використанні досягнень суміжних наук, з'явилися велика 

кількість нових даних. Перед дослідниками неолітизації постали нові запитання. 

Почався період побудови моделей для дослідження проблем. Моделі 1980-х 

років призвели до розробки нових пояснень. 

Роботи дослідників 1990-тих– 2000-них рр. в основному були зосереджені 

на регіональному рівні або ж на вивченні окремих аспектів неолітизації ПСЄ, 

дебатувалися способи експансії побудовою різних моделей (пересування 

кордонів, чехардова, інфільтрації, передачі/обміну товарами та технологіями, 

акультурації, міграції тощо), швидкості, маршрути. Багато старих припущень 

було спростовано. В результаті одержання нових даних відбувався зсув в 

розумінні проблеми від спрощеної загальної картини до більш складної і 

конкретної. Загальної згоди було досягнуто в тому, що основи неолітичного 
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способу життя були закладені на Сході, і що процеси, в результаті яких новий 

спосіб життя утвердився в Європі, були більш складними, з сильними 

регіональними відмінностями і особливостями, ніж це могла б передбачити 

одна модель. Польові дослідження проводилися у менших масштабах, 

аналізувалися різні складові, такі як екологічні, демографічні та технологічні, 

які у взаємодії могли прискорювати або затримувати (сповільнювати) процес 

розповсюдження землеробства [напр., Collard , Shennan, 2000, p. 89; Petrequin et 

al., 1998, p. 181; Harris, 2003, p. 52]. Якщо модель «хвильового просування» 

була моделлю першого покоління і виступила в ролі концептуального 

інструменту загального рівня, що допоміг переформулювати питання про 

перехідний до неоліту період, то в 1990-і виникли моделі другого покоління, які 

розглядали передислокацію поселень в більш складний спосіб (напр., аналіз 

місцевої ситуації в окремих регіонах показав, що поширення було менш 

неперервним в просторі, ніж пророкувала загальна модель,не всі середовища 

були однаково привабливими для перших землеробів і т.д.). 

В результаті досліджень та обговорень про природу розповсюдження 

(експансії) неолітичного способу життя, тепер, схоже, стає ясно, що всі 

аргументи, якими б суперечливими вони не були, мали сенс. Були переміщення 

на місцевому рівні, міграційні і колонізаційні процеси, як по суші, так і по 

морю; були «зони контактів», де прибульці вступали у певні відносини, інколи 

зливаючись з місцевими громадами, було поширення за допомогою обміну 

знаннями та / або товарами, і, певною мірою, спостерігався місцевий розвиток. 

Деякі з мобільних груп були чисто фермерськими, інші мали змішану 

економіку з інтенсивним полюванням, але були й інші, які в значній мірі 

залежали від морських ресурсів. Що стало ясно, так це той факт, що це була 

динамічна епоха, і що мотивація для переміщень або міграцій, була, можливо, 

більшою, ніж в інші періоди. 
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РОЗДІЛ 3. 

РЕГІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСЄ 

 

 

Аналіз основних тенденцій у розвитку теоретичної бази з проблеми 

неолітизації ПСЄ показав, що це питання доволі активно обговорювалося 

протягом ХХ – поч. ХХІ ст. На сьогодні існує величезна кількість пояснень, 

гіпотез та моделей появи раннього землеробства на цих теренах. Багато з них 

були розроблені не для всієї території ПСЄ, а для її окремих частин. Ці (місцеві) 

гіпотези часто базувалися на більш загальних моделях неолітизації або були 

спрямовані на їх спростування. Роботи «на місцях» представляють картину 

неолітичного переходу набагато більш детально, корегуючи, доповнюючи або 

спростовуючи загальні моделі. Тож варто перейти до розгляду історії 

дослідження проблеми появи ранніх землеробів в регіонах ПСЄ, виділених за 

географічно-історичними ознаками (див. Розділ 1), а саме Фессалії, Македонії, 

Егеїди та Фракії. В цих регіонах, згідно наявних даних, неоліт з’явився раніше, 

ніж в інших областях ПСЄ, крім того, ці території географічно знаходяться у 

безпосередній близькості до первісного центру неолітизації, і, отже, могли 

виступати в ролі контактних зон, де відбувалося розповсюдження неолітичних 

компонентів (предметів, продуктів або ідей) та переміщення людей на інші 

європейські території (з територією України включно). 

Слід зазначити, що історія досліджень регіонів відрізняється як 

інтенсивністю та направленістю робіт, так і періодом їх проведення, коли в 

ключових контактних зонах (Егеїді, Фракії та на більшості території Македонії) 

дослідження розпочались із значним «запізненням», що не могло не 

позначитися на побудові гіпотез, а згодом і стереотипів. 

Перед проблемно-хронологічним розглядом основних історіографічних 

сюжетів з дослідження цієї теми в окремих регіонах подано опис топографічних 

меж і територіальний поділ, а також особливості природних умов цих регіонів. 
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Це варто зробити для того, щоб уникнути плутанини та для більш чіткого 

розуміння різних проблем. 

1. Фессалія 

Згідно наявних на сьогодні даних, загальновизнано, що найдавніший 

неоліт на території ПСЄ виявлено в Фессалії, яка має більш давню і детальну 

історію досліджень неолітичних пам’яток, ніж інші регіони, і де відомо кілька 

сотень поселень РН часу. Це один з небагатьох регіонів на території ПСЄ, де 

компактно зосереджена велика кількість інформації про неоліт. Варто 

зауважити, що, не дивлячись на те, що значні зусилля були докладені для 

досліджень в прилеглих районах – Епіру, Македонії, Лаконії, Арголіді та Евбеї 

– кількість відомих там поселень цього періоду залишається набагато меншою. 

Доречним є долучення до розгляду територій, що прилягають до Фессалії на 

півдні – Фтіотиди та Беотії, оскільки разом вони складають єдину зону 

розповсюдження телів у Греції, і розглядаються переважною більшістю 

дослідників разом. Починаючи з гіпотези Г.Чайлда, Фессалія часто 

розглядається як проміжна ланка на шляху розповсюдження неолітичного 

способу життя з Близького Сходу до Європи, і, більш того, заснування перших 

землеробських поселень є ключовим елементом в концепціях колонізації 

[Thissen, 2005, p. 29]. Одним із ключових пунктів міграційних теорій є проблема 

шляхів проникнення землеробів до Північних Балкан, і роль в цьому процесі 

ранньонеолітичних груп з Греції. Тим не менш, незважаючи на велику кількість 

відомих пам’яток та численність запропонованих теорій, присвячених 

неолітизації Фессалії, механізм поширення відтворювальної економіки в цьому 

регіоні все ще залишається проблемним. 

Перші праці про фессалійський неоліт мають важливе значення і не 

втрачають своєї актуальності. Ці дослідження були першими, тому їх описи та 

висновки були, до деякої міри, неупередженими, а проведені польові роботи 

досі залишаються одними з найбільш масштабних в областях для періоду 

неоліту. 

Півторастолітня історія досліджень цієї території, виникнення проблем 
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докерамічного неоліту та ідей про місцевий розвиток на основі фессалійських 

знахідок і в печері Франхті, хід дискусій навколо них, вивчення просторового 

розподілу поселень, пошуки місця походження перших землеробських груп 

методом проведення аналогій з левантійськими та анатолійськими центрами та 

останні гіпотези неолітизації регіону були розглянуті в статті [Шатіло, 2015] , і 

разом з географічним нарисом подані в Додатку Б. 

Публікація книги К.Перле 2001 р., по суті, першої фундаментальної праці 

з раннього неоліту Греції, викликала помітне пожвавлення в дискусіях щодо 

процесу неолітизації. Акценти почали «зміщуватися» від досліджень материка 

(материкової Греції, ПСЄ) до островів Егейського моря. Активізувався процес 

розробки теорій щодо неолітизації Егеїди, відносно якої територія Фессалії вже 

розглядається як периферія. 

Так, Л. Тіссен вбачає в заселенні землеробами Фессалії випадкове явище, 

що відбулося під час тривалих взаємодій в Егеїді [Thissen, 2005, p. 29]. Егейське 

море являло собою регіон, який інтенсивно експлуатувався починаючи з 

фінального палеоліту. Тут постійно відбувалося переміщення людей, 

мореплавці були добре обізнані з напрямками вітрів, течій, температур, з 

видобутком морепродуктів. Дослідник припускає, що на цьому тлі розселення в 

Фессалії могло виглядати другорядною подією, майже на «історичних 

околицях» [Thissen, 2005, p. 29]. 

Схожих поглядів дотримується і А.Рейнгрубер, яка не виключає того, що 

мезолітичне населення саме перейшло до нового способу життя, не надаючи 

першочергової ваги глиняним горщикам. При цьому гіпотеза про існування 

«докерамічної» фази, яку запропонували В.Мілойчич та Д.Теохаріс, має бути 

відкинута, як така, що не отримала підтвердження [Reingruber, 2009; 2011]. Ці 

ідеї набувають все більшої популярності і заслуговують окремого розгляду. 

2. Егеїда 

Важливість історико-географічного регіону Егеїда, який тільки 

нещодавно, значно пізніше, ніж інші, став активно розглядатися в контексті 

неолітизації ПСЄ, для розуміння походження неоліту в ПСЄ полягає в тому, що 
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більшість міграційних теорій прокладають шляхи проникнення населення з 

новим типом економіки саме по її островах (більшістю дослідників 

припускається, що шляхи до Греції пройшли по островах південної Егеїди, а до 

власне Балкан і територій на північ від них або через північну Егеїду, або через 

Фессалію суходолом в Македонію). Гіпотези культурної дифузії також активно 

долучають цей регіон для пояснення появи деяких неолітичних елементів на 

материку. Аналіз археологічних матеріалів з території Егеїди може підтвердити, 

уточнити або відхилити такі припущення. 

На поч. ХХІ ст. в дискусіях між колоніалістами та прибічниками 

місцевого розвитку виникло ще одне, альтернативне пояснення, автори якого 

намагаються «подивитися на проблему з іншого боку». Дуже гарно цей третій 

напрямок в пояснювальних концепціях можна продемонструвати на прикладі 

Егеїди. 

При розгляді історії дослідження розвитку регіону в період неолітизації 

варто враховувати декілька суттєвих моментів: теоретичні розробки тут 

розвивалися, в основному, в двох напрямках – одні теорії залучали острови для 

розуміння появи неоліту на материку. З іншої сторони, ряд моделей, теорій та 

гіпотез розвивалися в рамках острівної та середземноморської археології, яка 

має суттєві відмінності від материкових (Південно-Східно Європейських) 

традицій досліджень. Порівняно з материковою археологією, острівна є доволі 

молодою галуззю, яка все ще активно розвивається. Дослідження подекуди 

мали вигляд припущень, що підкріплювалися нечисленними даними з розкопок. 

Виділення Егеїди в окремий географічний регіон, історія досліджень островів 

з обсидіановими родовищами, обмін яким дозволив прослідкувати канали 

контактів, через які могло відбуватися перевезення й інших товарів, ідей, 

методів і технологій, були розглянуті в статті [Шатіло, 2016]. Значна увага в 

ній була приділена гіпотезам колонізації островів, висунутих представниками 

острівної археології, та історії археологічних досліджень, зокрема на островах 

Крит (з інтерпретацією безкерамічного шару Кноссоса), Юра та Кітнос. Було 

простежено, як на основі накопиченого фактичного матеріалу була розроблена 
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теорія соціальних мереж Егеїди, та її значення для розумінь процесів 

неолітизації в ПСЄ. З огляду на обмежений обсяг роботи, розділ «Егеїда» 

подається в Додатку В. 

3. Македонія 

Значення історико-географічного регіону Македонія, який займає 

центральну частину Балканського півострова, великою мірою обумовлене його 

географічним положенням, а саме тим фактом, що цей регіон лежить на 

перехресті шляхів між Середземномор’ям і Європою. Македонія була 

сполучною ланкою між Егеїдою на півдні та Подунав’ям на півночі, 

Адріатикою на заході та Фракією на сході. Саме стратегічне положення регіону 

між цими важливими територіями і стало ключовим чинником у процесі 

культурних взаємодій. 

Більшістю дослідників вважається, що практично всі головні економічні, 

культурні та міграційні процеси і рухи в передісторії пройшли по цим 

комунікативним маршрутам в напрямку північ - південь (по річкам Вардару і 

Струмі), і сухопутними шляхами в напрямку захід – схід [Mitrevski, 2003, p. 13]. 

Прояснення розвитку подій в Македонії в значній мірі полегшить розуміння 

процесів і на інших територіях ПСЄ. Але всі наявні на сьогодні пояснення є 

гіпотетичними, що потребують доказів які, незважаючи на численні розкопки, 

все ще не здобуті. 

Македонія складається із кількох частин – Грецька (Егейська або 

Біломорська), Вардарська (у складі КЮРМ – Колишньої Югославської 

Республіки Македонія), Болгарська (Піринська або Східна), і частково входить 

до складу Албанії, Сербії і Косово. 

Регіон має вихід до Егейського моря через затоку Термаїкос 

(Салоникська, Солунська чи Македонська) і до Фракійського моря через затоку 

Стрімонікос. 

Суходолом на півдні Македонія межує з Фессалією, від якої вона 

відділена Камбунськими горами і Олімпом та долиною р. Аліакмон/Бистриця, 

які історично служили природною перешкодою від проникнення в Фессалію з 
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півночі та навпаки. На заході Македонія відділяється від Іллірії та Епіру 

головним ланцюгом Албанських гір і Шар-Дагом. На північному заході лінія 

розділу проходить по вододілу між p. Вардар з одного боку і рр. Морава і Дрин 

з іншого, де Македонія оточена горами Кораб, Шар Планина і Скопська Чорна 

Гора. Від Фракії Македонія відокремлюється гірським хребтом Пірин, який 

тягнеться на північному сході вздовж лівого берега р. Струма/Стримон, і далі на 

схід західними схилами Родопських гір, які піднімаються майже на 3000 м 

вздовж лівого берегу р. Места/Нестос [Брокгауз, Ефрон, 1896, т. 18, с. 430; 

Panev, 2005, p. 583]. 

Як можна бачити, високі гори суходолом оточують Македонію з усіх 

сторін, створюючи ніби великий півмісяць, кінці якого доходять на півдні до 

Егейського моря. Гори значною мірою заповнюють і внутрішній простір 

Македонії, утворюючи великі родючі озерні міжгірні котловини (більшість з 

яких вже повністю осушені). З точки зору географічних чинників, Македонія 

розділяється на верхню (гірську) і нижню (низинну) частини.Верхня Македонія 

складається з гір і котловин, які знаходяться на висоті більш ніж 600 м над 

рівнем моря (напр., з озерами Касторія і Острово). Нижчі котловини, близько 

200 м над рівнем моря, в основному лежать на схід від Вардару (напр., Овче 

Поле). Втім, вся територія Македонії представляє собою поєднання гір і рівнин, 

з тією лише різницею, що у верхній Македонії переважають гори, а в нижній – 

рівнини. До нижньої Македонії можна віднести увесь простір по нижнім течіям 

македонських річок. Найнижча низина (Македонська/Салоникська), що 

знаходиться між г. Олімп і західною Халкідікою, частково захоплена морем 

(затока Термаїкос). Низинами, не заглибленими в море, є рівнина Пієрія, 

центральна рівнина і долина на південь від Салонік. Однією із топографічних 

особливостей Македонії є те, що сполучення між сусідніми котловинами було (і 

залишається) досить складним. 

Більшість македонських річок стікаються в одну 

Македонську/Салоникську рівнину, об’єднуючи нагір'я верхньої з береговою 

рівниною нижньої Македонії. Найбільших річок в Македонії чотири: 
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Вардар/Аксіос, Струма/Стримон, Места/Нестос і Аліакмон/Бистриця. Перші три 

течуть в меридіональному напрямку і розділяють Македонію на три частини, 

четверта – Аліакмон – із заходу на схід. 

В силу свого географічного положення, жителі Македонії асоціювалися в 

культурному відношенні в різні доісторичні епохи то з північчю (з Балканами), 

то з півднем (з Егеїдою), відчували вони також і адріатичний вплив, що 

призвело до створення особливих культурних феноменів на цій території. 

З цим пов’язані і питання неолітизації, які найбільше дебатуються і є 

важливими саме для цього регіону: по-перше, де проходили комунікаційні 

шляхи (їх потенційна можливість на період раннього неоліту, для цього 

першочерговим завданням є реконструкція природних умов та палео- 

ландшафтів, і також археологічні підтвердження міграцій), і, по-друге, 

визначення напрямків розповсюдження землеробства (прийшло воно з півдня 

або з півночі, з суші чи з моря, при цьому майже повністю не враховується 

західна зона контактів з Адріатикою). Згідно переважній більшості гіпотез та 

моделей, шляхи розповсюдження нового типу економіки йшли Егейським 

морем до території нижньої Македонії, і далі уздовж річкових долин на північ. 

Реконструкція палео-екології Македонії та комунікаційних шляхів з прилеглих 

територій подається в Додатку Д. 

Дослідженнями [Ghilardi et al., 2008, 2012] було визначено, що на період 

РН Салоникській рівнина представляла собою заболочену та вкриту морською 

водою місцевість, аналогічні екологічні умови можна передбачити і для інших 

територій нижньої (долин Драма і Серрес) Македонії. На додаток до 

топографічних труднощів (непрохідні ущелини на Вардарі), все це могло 

перешкоджати переміщенню людських маршрутами цієї території. Крім того, 

поки що відсутні і археологічні свідоцтва на підтвердження гіпотез руху вздовж 

Вардару. 

Огляд комунікаційних маршрутів на захід від Вардару показав досить 

високу потенційну можливість пересувань в усіх напрямках через Озерний край 

та Пелагонію, які доступними проходами в горах зв’язували між собою 
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котловини, через які йшли шляхи в Егеїду, Фессалію, Епір, Іллірію, Центральні 

та Північні Балкани і Подунав’я. Археологічно це підтверджується значною 

кількістю РН поселень (датуються від сер. 7 тис. кал. до н.е.) в цих котловинах. 

Маршрути на схід від Вардару (як і вздовж його) були набагато складнішими і, 

ймовірно, не завжди можливими. Археологічно наявність таких маршрутів поки 

що не підтверджена. 

Багата подіями та іменами вчених, історія досліджень регіону, висновки 

яких лежать в основі багатьох сучасних концепцій, подається в Додатку Е. В 

роботах приймали участь, крім балканських науковців, представники чи не усіх 

європейських та американської шкіл. Однак, треба відмітити, що не всі 

території досліджувалися, і на кінець ХХ ст. все ще залишалося багато «білих» 

плям на археологічній мапі. Найбільш значимими і сьогодні залишається робота 

В. Хертлі [Heurtley, 1939], загальні висновки якої досі не втратили актуальні 

також дослідження Дж.Голя, Чохаджієва в Болгарії [Gaul, 1948], Б. Роддена в 

Неа Нікомедії [Rodden, 1964], М. Гржбіча, М.і Д. Гарашаніних, Й. і П. 

Koросеч, Р. Галовіч, М.Гімбутас в Пелагонії та в Овче Поле [Grbic et al., 1960; 

Garašanin, 1961; Korošec, 1973; Galović, 1964; Gimbutas, 1974, 1976], майже 

вікові дослідження в долині Драма. 

В результаті досліджень, розвідок та розкопок, на початок 1980-х була 

накопичена досить велика кількість даних по всій території Балкан, яку 

необхідно було систематизувати і осмислити. Вони дозволили М. Гарашаніну 

виділити 3 великих культурних комплекси на території Балкан [Garasanin, 

1982, p. 86]: 

а) Балкано-Анатолійський Ранньонеолітичний (світла монохромна і 

розписна кераміка, який в Македонії продовжується і в період середнього 

неоліту); 

До даного комплексу М. Гарашанін включив цілий ряд східних та 

центральних культурних груп: Караново І у Фракії; Чавдар в Софійській 

котловині; Конево на Чорному морі; Анзабегово-Вершник у східній Македонії; 

Гура Бачилуї далі на північ; Породіно в Пелагонії; Прото-Сескло, Пре-Сескло і 
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потім Сескло та Диміні в Фессалії. Цей комплекс, на його думку, був тісно 

зв'язаний з анатолійськими культурами, зокрема, Хаджиларом, де є багато 

аналогій по кераміці та цілому ряду інших предметів [Garasanin, 1982, p. 86]. 

б) Західно-Середземноморський (або Східно-Адріатичний комплекс на 

узбережжі Адріатичного та Іонічного морів, кераміка «імпрессо» - вдавлений 

декор виконаний за допомогою пальців або нігтів); 

Крім узбережжя Адріатичного та Іонічного морів (з Апеннінський 

півостровом, Албанською низовиною і західною Грецією), М. Гарашаніним до 

цього комплексу були включені території Північної Африки і узбережжя 

західної частини Середземного моря до Піренейського півострова. Місцями ці 

групи проникали вглиб далі від узбережжя і змішувалися з групами інших двох 

комплексів. Більшість пунктів були печерними, дуже часто з декількома шарами 

[Garasanin, 1982, p. 106]. 

в) Паннонсько (Карпато)-Центрально Балканський комплекс. 

Його територію важко відмежувати точно, тому що він є дуже близько до 

Балкано-Анатолійського комплексу. Він охоплює Паннонію і північні частини 

центральних Балкан. Безперервний розвиток простежується далі в середньому 

неоліті, пізніше додаються нові впливи із Фракії іншого культурного комплексу. 

Тому на пізніх стадіях він може бути названий Пізнім Балкано-Анатолійським 

[Garasanin, 1982, p. 86] 

Його головною особливістю, в першу чергу, є груба кераміка з типовим 

орнаментом барботіном. Поряд з цим декором трапляється і кераміка імпрессо. 

Пізніше в ході розвитку, спостерігаються більш тісні контакти з Балкано- 

Анатолійським ранньонеолітичним комплексом. Групи цього комплексу відомі 

під назвами Старчево – Кріш – Кереш з тісним зв’язком із групою Креміковичі в 

Софійській котловині. [Garasanin, 1982, p. 100] 

В районах розповсюдження цих культурних комплексів, виділених М. 

Гарашаніним, був засвідчений не тільки безперервний розвиток, а й 

«накладання» їх територій одна на одну. Так, ранньонеолітичний Балкано- 

Анатолійський комплекс, безсумнівно був розповсюджений по правому берегу 
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Вардару, зокрема, в Пелагонії, де він вступив в контакт з деякими елементами 

комплексу Західного Середземномор'я, які проникли углиб Балкан з областей, 

що межували з Адріатичним та Іонічним узбережжями. З іншого боку, на 

півночі це й же комплекс на ранньому етапі спостерігався на території 

Паннонсько-Центрально Балканського комплексу, зокрема в середньому неоліті 

ці два комплекси асимілювалися. У північно-західній частині Балканського 

півострова, на вододілі між Адріатичним і Чорним морями, спостерігається 

змішування елементів Паннонсько-Центрально Балканського та Західно- 

Середземноморського комплексів. Такий процес розвитку регіональних культур 

продовжився, на думку М. Гарашаніна, і в пізньому неоліті. [Garasanin, 1982, 

p. 87] 

Завдяки проведеним роботам, сьогодні вже стало можливим визначити 

основні характеристики культурного розвитку цієї території в неоліті, виділити 

мікрорегіони, і спробувати встановити зв'язки з іншими областями, в першу 

чергу, зі Східним Середземномор'ям і Анатолією і, по-друге, з Дунайським і 

Карпатським басейнами. 

Так як інтенсивність та культурний розвиток неолітичних суспільств 

значною мірою обумовлювалися геоморфологічними особливостями територій 

проживання, то доцільним вважається розглянути частини Македонії, 

виділивши в них мікрорегіони, що допоможе більш чітко зрозуміти гіпотези та 

моделі неолітизації. 

На території Егейської Македонії довгий час єдиним РН поселенням (і 

одним з найбільш ранніх в Європі) вважалася Неа Нікомедія. Незважаючи на 

досить довгу історію досліджень, які проводилися там представниками різних 

археологічних шкіл, всі зафіксовані пам’ятки відносилися, щонайменше, до 

пізнього неоліту або епохи бронзи. Відповідно до цього будувалися і більшість 

теорій, гіпотез та припущень про поширення землеробського способу життя, з 

пошуками фессалійських впливів на ранніх балканських поселеннях, навіть 

незважаючи на те, що єдиний пункт на єдиному комунікаційному шляху між 

Фессалією і Неа Нікомедією (Сервія) був значно пізніший. Більшість вчених 
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вважали, що початкове неолітичне заселення верхньої Македонії відбулося 

приблизно одночасно з заселенням Неа Нікомідії [Theocharis, 1973, p. 47; 

Wardle, 1983, p. 32; Garasanin, 1982, p. 87-100; Ehrich, Bankoff, 1992, p. 378-380, 

386; Manson, 1995, p. 69], тобто, що воно співпадало з пізньою стадією РН в 

Фессалії. В 1990-і стала поступати нова інформація про відкриття 

ранньонеолітичних пам’яток в різних частинах Егейської Македонії та 

прилеглих областях (короткий огляд яких подано в Додатку Є), що дало 

можливість будувати припущення на фактичних матеріалах. 

Відкриття кінця ХХ – початку ХХІ ст. дали важливі свідоцтва про життя в 

цих областях на початку голоцену і поштовх для проведення нових досліджень 

в майбутньому. Цю важливу інформацію ще належить осмислювати і 

інтерпретувати, оскільки узагальнюючих робіт (таких, як для свого часу 

зробили в 1912 А. Вейс і М. Томпсон для Фессалії, С. Кассон в 1926 та В. 

Хертлі в 1939 для Македонії), поки що немає. Це значно ускладнює аналіз 

результатів вже проведених робіт, не дає можливості побачити цілісну картину і 

намітити пріоритетні напрямки організації нових робіт. Натомість, виходить 

велика кількість теоретичних робіт з гіпотезами неолітизації, в яких вибірково 

використовуються дані, отримані під час розкопок. 

По результатах робіт цього періоду можна виділити наступні райони 

(мікрорегіони) Егейської Македонії з концентрацією РН поселень, із заходу на 

схід: 

Західна Македонія: 

1) Охридсько-Преспанський мікрорегіон 

2) Касторія 

3) Гревена 

4) Аміндео 

5) Птолемаїда – Кожани - середній Альякмон 

6) Яниця 

7) Пієрія 

Центральна Македонія: 
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8) Лангадас 

Східна Македонія: 

9) Драма 

На території Вардарської Македонії на основі Д. Мітревського, 

виділяються наступні окремі геоморфологічні комплекси [Mitrevski, 2003, p. 

19]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані, одержані з численних РН поселеннях по цих мікрорегіонах вказують 

також на те, що заселення цих територій відбулося до глобальної кліматичної 

події (похолодання) 8200 cal ВР, приблизно одночасно в сер. другої половини 7 

тис. до н.е., що повинно внести корективи в побудову хронології подій та 

інтерпретацію процесів не тільки Балкан, а й територій за її межами (з точки 

зору моделей, шляхів та ін.), яка має змінити більш ранні концепції і ще тільки 

починає осмислюватися. 

Неолітизація Македонії: гіпотези. Класичний погляд на роль Македонії 

в поширенні неоліту в Європу бере початок з моделі Г.Чайлда [Childe, 1925], 

згідно якої Македонія була природним каналом (шляхом) для проникнення 

нового способу життя уздовж річкових долин Вардару, Морави і Дунаю. За 

хронологією пунктів-зупинок на цьому маршруті, це переміщення відбувалося в 

кінці 7 тис. ВС. Однак, цей лінійний маршрут можна було спостерігати, лише 

обмежившись приблизними рамками невеликої кількості археологічних даних, 

що по необхідності робилось раніше через відсутність інформації. Але якщо 

зараз подивитися уважніше на конкретні прояви цього культурного маршруту, 

тоді виникає цілий ряд розбіжностей, що знищують цю просту картину 

[Kotsakis, 2007, p. 5]. Так, цілий ряд ранніх поселень було виявлено в районі 

1. Басейн р. Вардар/Аксіос (верхня, середня і нижня течії);  

2. Овче Поле – Брегальниця; 

3. Струмницько-Радовишська котловина 

4. Пелагонія (мікрорегіон Бітола–Прилеп–Лерин); 

5. Охридсько-Преспанський мікрорегіон (до якого доцільним було б 

 долучити і долину Корча).   
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Охридського озера та інших районах, які, не виключено, можуть бути більш 

ранніми, ніж поселення на Македонській рівнині, тим самим спростовуючи 

моделі на основі гіпотези Г.Чайлда. 

Незважаючи на досить велику кількість нових даних, отриманих останнім 

часом, цей погляд міцно тримає позиції, зокрема серед дослідників з Республіки 

Македонія, які дотримуються висновків М.Гімбутас. Прибічники його 

спираються на основну гіпотезу культурної археології, що подібності в 

матеріальній культурі (які майже завжди встановлюються по кераміці і менше 

по архітектурним типам) різних регіонів вказують на культурні зв'язки, що є 

можливими головним чином через переміщення населення і спільне 

походження. 

Типовими у цьому відношенні є висновки болгарського вченого 

В.Ніколова, які він зробив виключно на основі ретельного аналізу декору та 

форм кераміки, доклавши значних зусиль для обгрунтування цієї гіпотези 

[Николов, 1984, 2006; Nikolov, 2002, 2007]. 

Проаналізувавши декор та форми ранньонеолітичної кераміки в долинах 

Вардару, Струми та Мести, він дійшов висновку, що самий ранній період 

характеризується істотними відмінностями в декорі (але, якщо це був розпис, 

він завжди був нанесений білою фарбою). Ця "мозаїчність" не дозволяє 

однозначно вирішити складності процесу неолітизації на південному сході 

Балкан, тому він пропонує гіпотезу складних неодноразових множинних 

процесів неолітизації цієї території. 

Виходячи з деяких типологічних подібностей керамічних форм і 

географічному зв'язку між двома регіонами, В. Ніколов вважав, що походження 

культур ранньонеолітичної мальованої кераміки в центральних частинах 

Балканського півострова в значній мірі пов'язане з південною і, в основному, з 

південно-західною Анатолією. Згідно його гіпотези, шляхи розповсюдження 

проходили долинами Вардара, Струми і Мести [Nikolov, 2007, p. 183], 

незважаючи на те, що по нижнім течіям цих річок докази життя в РН відсутні. 

При цьому він зауважував, що найраніший етап на цій території 
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досліджений ще недостатньо і дані з розкопок, проведених протягом останніх 

двох десятиліть, опубліковані лише частково. Спільним елементом в 

матеріальній культурі цього регіону є червоні і коричневі округлі керамічні 

посудини, лише деякі з яких розписані білою фарбою. Використання тільки 

білої фарби для декору є відмінною рисою першої половини раннього неоліту в 

Центральних Балканах (кінець 7-го і поч. 6 тис. кал.до н. е.). За стилістичними і 

іконографічними особливостями розписного орнаменту він виділив кілька 

територіально обмежених явищ [Nikolov, 2007, p. 184]. 

Всього він визначив дев`ять керамічних груп у південній частині 

Центральних Балкан, які відносяться до першої половини раннього неоліту. 

Майбутні розкопки, на його думку, збільшать їх кількість. Кожна територіальна 

група має певні іконографічні та стилістичні особливості в плані орнаменту, і в 

той же час показує певні подібності з орнаментом сусідніх груп. Ніколов вважає 

за доцільне припустити існування певної територіальної спільності [Nikolov, 

2007, p. 186]. 

Керамічні форми в цих областях мають подібності в центральній і 

західній частинах Анатолії, але їх декор не має прямих паралелей з 

анатолійською керамікою, де він був спорадичним і бідним. Існування різних 

стилістичних та іконографічних районів в Центральних Балканах В. Ніколов 

вважав за можливе пояснити різним місцем походження груп мігрантів з 

Анатолії, а також подальшим розвитком подій після їх розселення на Балканах, 

наприклад, урахуванням особливостей місцевого природного середовища. 

Мозаїчність (різниці) керамічних комплексів, хоча і схожих за формою, стилем 

та іконографією, з початку раннього неоліту в південній частині Центральних 

Балкан, ймовірно, може вказувати на хронологічну послідовність міграцій з 

Анатолії груп, які поступово оселялися в наступній незайнятій екологічній ніші 

все далі на північ уздовж долин трьох річок, при цьому переймаючи деякі 

основні принципи декору від своїх сусідів, які раніше просунулися на цю 

територію або в сусідню природно обмежену зону, будь то долина або 

котловина. В. Ніколов навіть припустив, що орнамент білою фарбою (на 
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«батьківщині» використовувалася лише червона фарба) з'явився на новому 

місці, на Балканах, після першої хвилі міграції, в основному, у зв'язку з 

необхідністю консолідації та самоідентифікації новоутвореної спільноти, чиї 

іммігранти, ймовірно, прийшли з різних місць первинної анатолійської області. 

Тому В. Ніколов вважає, що пошук коренів самої ранньої Балканської 

землеробської матеріальної культури в Анатолії буде дуже важким завданням, 

особливо це стосується колекцій кераміки та розписного орнаменту[Nikolov, 

2007, p. 187]. 

На противагу В. Ніколову, К. Котсакіс вважає, що типи кераміки не 

можуть порівнюватися без попереднього розуміння функцій цих горщиків і 

процесу їх виробництва в різних соціальних контекстах, в яких вони 

представлені, як елементи матеріальної культури [Kotsakis, 2007, p. 2]. Більше 

того, він вважає необгрунтованим метод, при використанні якого на основі 

деяких аналогій в археологічних артефактах виводиться поняття культурної 

групи, і ця група в подальшому використовується, як інструмент в 

археологічних дослідженнях про історичні конфігурації народів і груп з 

передбачуваними відмінностями просторової поведінки. Однак, при цьому всі 

аналогії є вибірковими, а відмінності, які завжди існують в матеріальній 

культурі (навіть в контексті функцій, смислів і символів), залишаються без 

коментарів. Очевидно, що є багато різних причин, чому суспільства можуть 

мати спільні елементи матеріальної культури або вибірково їх імітувати, без 

того, щоб бути пов'язаними через спільного пращура або походження [Kotsakis, 

2007, p. 2]. Незважаючи на це, артефакти використовуються в якості доказів про 

походження «культурних груп», їх переміщення, міграції та колонізації. Але, 

якщо кераміка і матеріальна культура свідчать не про культурні витоки, а є 

елементами ідентичності груп, що проживають в одному регіоні, то картина 

буде істотно відрізнятися. Замість лінійного переміщення культурних груп, 

можна буде побачити складну мережу зв'язків і контактів між громадами, 

далеку від схематичної простоти традиційної умовної реконструкції, і, можливо, 

більш наближену до реального життя [Kotsakis, 2007, p. 2]. 
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Ще іншу позицію в дискусії по обговоренню паралелей між 

ранньонеолітичними Фессалією, Балканами, Анатолією та Близьким Сходом 

зайняла К. Перле, зосередившись на тих елементах, які не пересікли кордони, 

тобто на елементах, які трапляються на одних територіях, але відсутні на інших 

[Perles, 2005, p. 275], вважаючи відсутність технічних чи символічних традицій 

такою ж інформативною, як і їх наявність. К.Перле проілюструвала, як деякі з 

факторів, що пояснюють таку відсутність, виділені А. Гелбертом [Gelbert, 2003, 

p. 47], простежуються на прикладі культурних розбіжностей між східним 

Середземномор’ям, Грецією та Балканами (до яких віднесена і Македонія, з її 

західними територіями включно). Дослідниками відмічалися значні типологічні 

та стилістичні відмінності в керамічному виробництві між Фессалією та 

Балканами [Lichardus-Itten et al., 2002б; Stefanovic et al., 1998;Theocharis, 1973], 

про загальні контрасти між ними писав також Дж.Чепмен [Chapman, 2003, p. 89- 

108]. 

К. Перле звернула увагу на те, що в Анатолії і на Балканах вироблялася в 

основному кераміка для зберігання і приготування їжі, в той час як на південь 

від р. Альякмон переважали високоякісні вироби. Вона припустила, що 

відсутність кухонного посуду в Фессалії в ранньонеолітичний період могло 

свідчити про радикально різні способи приготування їжі (культурні традиції, що 

зазвичайє досить живучими) [Perles, 2001, p. 303-304]. Відмічала дослідниця 

також і різні кліматичні умови в Македонії та Фессалії. Зважаючи на наявні 

дані, К. Перле і ряд інших вчених [Roodenberg, 1995; Özdogan, 2005; та ін.] 

вважають, що моделі, які пов’язують поширення неоліту на Балканах з 

початковою колонізацією Фессалії, повинні бути переглянуті. Вони пов’язують 

події на Балканах більше із північно-західною Анатолією через Босфор, і менше 

з неолітом Фессалії. Це є альтернативним поглядом на процес неолітизації 

Македонії, як такий, що прийшов з Балкан, а не навпаки. К. Перле доводить, що 

ми маємо справу з різними процесами колонізації, які принесли різні традиції з 

різних місць і різними шляхами [Perles, 2005, p. 281]. Ці два різних світи швидко 

почали контактувати і поступово деякі з "анатолійських" елементів, присутніх 
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на Балканах, через Македонію дійшли до Фессалії і через неї далі на південь. 

Вони вперше засвідчені в невеликих кількостях в кінці раннього неоліту 

Македонії (напр., в Giannitsa B, Неа Nikomedeia), потім в середньонеолітичних 

комплексах Фессалії. Від цього часу контрасти між двома регіонами слабшають, 

але зберігаються відмінності в плані використання кераміки (концепції її 

виробництва) [Perles, 2005, p. 281]. 

Іншого погляду дотримується словацький вчений Ю. Павук, який, вивчав 

поселення Гелебник. Він пропонує розрізняти дві великі незалежні неолітичні 

зони – Сескло на півдні та Старчево на півночі. Зона Старчево, на його думку, 

була сформована із спочатку незалежних географічних ранньонеолітичних 

культурних утворень (одиниць) – Анзабегово-Вершник І на Вардарі, Гелебнік 

на верхній Струмі, Караново І у Фракії, і також Слатіна біля Софії (групи, які 

склали початкове ядро, або первинну зону культури Прото-Старчево). Між 

зонами Старчево і Сескло Ю. Павук виділив ряд сучасних їм невеликих груп, 

таких як Яніца В (Gianitsa), Велушіна-Породін, Подгор'я і Ковачеве, які 

утворили Південну Трансбалканську зону, що розділяла зони Старчево і 

Сескло. 

Походження цих невеликих, типологічно чітко виділених і географічно 

окреслених груп, розкиданих по гірським котловинам, з прикрашеною білим 

розписом керамікою, Ю. Павук пропонує шукати в до-неолітичному місцевому 

субстраті, який міг мати подібного ж типу відмінності. Його припущення 

ґрунтується на тому, що демографічна дифузія з Анатолії могла бути не єдиним 

поясненням неолітизації цієї частини Європи. Навпаки, неолітичний спосіб 

життя міг поширитися в Європейську частину Егеїди (Неа-Нікомедія і Ходжа 

Чешме) шляхом поступової культурної дифузії таким же чином, як до цього він 

досяг Західно-Анатолійського узбережжя. До-неолітичне населення цих районів 

спочатку ознайомлювалося з землеробськими технологіями, а пізніше ці 

технології передавалися від регіону в регіон через територію Балкан далі в 

Європу [Pavúk, 2007, p. 165-166]. 

К. Котсакіс визнає неможливість на сьогодні зрозуміти процес, в 
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результаті якого ранньонеолітичні громади з'явилися на цій території, хоча в 

науковій літературі можна знайти різні версії щодо цього. Звичайно, спрощений 

спосіб, в який це питання було поставлене попереднім поколінням археологів, 

тобто в результаті автохтонного розвитку або в результаті міграції, більше не 

обговорюється. Обидві сучасні гіпотези припускають, що перехід до неоліту 

представляв собою глибокі соціальні зміни, які дослідження повинні відновити, 

наскільки це можливо [Kotsakis, 2007, p. 5]. На сьогодні поки що відсутні дані 

про донеолітичне населення на території Македонії. Цю прогалину в даних 

можна було б пояснити відсутністю спеціальних досліджень, недостатнім 

розумінням товстого шару плейстоценових і голоценових відкладень і їх 

складних геологічних характеристик, а також труднощами в пошуку та 

інтерпретації археологічних залишків. Систематичні копіткі дослідження цього 

періоду тільки починаються з малими та обмеженими ресурсами [Kotsakis, 2007, 

p. 4]. Така ситуація не дозволяє говорити про стосунки потенційних 

прибульців з місцевим населенням. Однак, є кілька доказів присутності людини 

на території Македонії в більш ранні періоди, і розташування цих знахідок в 

стратегічних проходах між різними географічними районами свідчить про 

масштабне пересування груп задовго до голоцену [Kotsakis, 2007, p. 4]. 

Незалежно від місця походження неолітичного населення Македонії – 

питання, яке зараз не може бути надійно вирішене –точно відомо одне, що в 

останні століття 7 тис. ВС Македонія була заселена землеробами і скотарями. 

Розташовувалися поселення в цей ранній період на комунікаційних шляхах 

зв'язку (природних проходах), утворюючи мережу, яка об'єднувала різні райони 

уздовж древніх проходів (перевалів), які використовувалися до самого 

недавнього часу. Значна кількість поселень розташовувалися на природному 

шляху через рівнини Верхньої Македонії в напрямку Пелагонії і далі на північ. 

К. Котсакіс припускає, що мережа поселень могла бути істотно більш густою, 

ніж те, що фрагментарні археологічні дослідження змогли ідентифікувати досі 

[Kotsakis, 2007, p. 9]. 

Таким чином, дослідження ведуться протягом століття і вже накопичено 
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значний матеріал. Однак є певні труднощі: 

 Регіон подрібнений і входить до складу різних політичних одиниць з 

різними інтересами. 

 Нерівномірність досліджень в кількісному, якісному, методологічному та 

ін. відношеннях. 

 Відсутність узгодженості при постановці проблем, організації і проведенні 

робіт, обробці даних, їх інтерпретації та використанні для відтворення 

загальної картини. 

 Як цілісний регіон, Македонія не розглядається і не аналізується. 

 При розробці гіпотез, пропонуючи маршрути міграцій чи комунікацій, 

часто не враховуються географічні чинники, ігноруються природні бар’єри. 

Ще менше беруться до уваги палео-екологічні та палео- топографічні 

реконструкції. Необізнаність з географією при ознайомленні з такими 

гіпотезами призводить в подальшому до нових хибних побудов. 

Назріла необхідність: 

1. Об’єднати розрізнені частини і розкидану різнорідну 

інформацію для створення єдиної картини шляхів розвитку Македонії як 

цілісного регіону із долученням, по необхідності, даних із сусідніх регіонів. 

2. Систематизувати наявну інформацію за єдиними критеріями. 

3. Відійти від непідтверджених авторитетних гіпотез і спробувати 

розглянути і проаналізувати наявні дані неупереджено. 

4. Виділити проблеми чи поставити запитання, які потребують 

вирішення, з тим, щоб будувати на цій основі нові (або розробляти старі) 

пояснення більш широкої картини ПСЄ. Деякими із них могли б стати 

визначення того, що представляла собою Македонія: 

• Зона постійного проживання, де можна простежити 

процеси розвитку? 

• Транзитна зона – потенційна топографічна

 можливість пересувань, тоді відстежити маршрути? 
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• Зона контактів спільнот з прилеглих територій? 

4. Фракія 

Регіон Фракія, який належить до центральної зони, з якої йшло 

розповсюдження нових ідей, який безпосередньо межує з Анатолією та всією 

циркумпонтійською зоною (частину якої вона складає), територія, де 

відбувалися активні контакти анатолійських та європейських спільнот, 

становить значний науковий інтерес для розуміння процесів неолітизації. 

Незважаючи на це, до недавнього часу не приділялося достатньо уваги її 

дослідженню, дані були досить вибіркові і узагальнюючих аналітичних 

розглядів поки що немає. 

Географічно, регіон Фракія (історичні межі якого неодноразово 

змінювались), знаходиться на крайньому сході Балкан, займаючи басейн річки 

Маріца/Еврос з притоками. На заході обмежується р.Местаі Родопами, на 

півночі – Балканськими горами (Стара Планина), по яких проходить водорозділ 

між Егейським та Чорним морями, на сході– Чорним моремі Босфором, напівдні 

– Мармуровим морем / Пропонтидою, Геллеспонтом/Дарданелли і Егейським 

морем. 

Фракія умовно складається із трьох частин, які входять до складу трьох 

держав і дещо відрізняються між собою топографічно та екологічно: Північна 

(Болгарія), Західна (Греція) та Східна (Туреччина). Увесь регіон 

характеризується наявністю міжгірських котловин і глибоких річкових долин 

різного розміру. 

Північна Фракія з усіх сторін оточена горами – Балканськими на півночі, 

Родопами на південному заході, Странджа і Сакара на півдні, крім сходу, де 

омивається Чорним морем. Хребет Средна Гора, що простягнувся з заходу на 

схід всередині регіону, відокремлює долини р. Мариця (Верхньофракійська 

низовина) і її притоки Тунджа (Казанликська долина). В цих долинах, і також 

вздовж чисельних притоків (Арда, що тече із заходу на схід в г.Родопи, Стрями, 

Тополніци та ін.) розташовані ряд котловин, в яких виявлені РН поселення. У 

порівнянні із іншими фракійськими територіями, Північна Фракія має найдовшу 
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історію досліджень болгарськими науковцями. 

Західна (Егейська) Фракія знаходиться між річками Места на заході і 

Мариця на сході, на півночі обмежується Родопами. До неї також відносяться 

острови Самотракі (із групи «Північні Споради», досить великий – 17 км в 

довжину, в 8 км від берега, гори якого завжди служили морським орієнтиром) і 

Тасос, в 6 км від материка, відомий високоякісним мармуром, гранітами та ін., і 

також вохристим лімонітом (жовта вохра), видобуток яких тут простежується 

від часів палеоліту. Ця територія пересікається долинами річок, що витікають з 

гір на півночі, має родючі ґрунти, на яких розвивається землеробство 

(традиційно вирощується тютюн, бавовна, виноградники), пасовища (кози та 

вівці) та ліси в північній частині. Егейська Фракія приваблювала людей ще з 

часів верхнього палеоліту бл. 40 тис. років тому (знахідки біля Комотині). Тут 

пересікалися шляхи в різних напрямках, по одному із яких пройшла давня 

Егнатієва дорога. 

Східна (Одринська, Турецька або Анатолійська) Фракія обмежується на 

заході р.Мариця, на півночі та сході – горами Странжа, Чорним морем і 

Босфором, і на півдні – Мармуровим морем і Дарданеллами. Область має 

важливе геостратегічне значення, як великий торговий коридор, сполучаючи 

Європу і Азію, Циркумпонтійську зону з Егеїдою та Середземномор’ям. Разом з 

протоками Боспор і Дарданелли, Мармуровим і Чорним морями, ця зона є дуже 

чуттєвою до екологічних змін. Так, припускається, що до 6 тис. ВС Мармурове 

море було озерним краєм і зв’язалося з Егейським не раніше 5500 ВС, коли 

утворилися Дарданелли. І хоча ще не встановлений час утворення Боспорської 

протоки, це відбулося дещо пізніше після Дарданел (Рис.3.). В результаті, 

сталися радикальні зміни берегової лінії та екології [Özdogan, 2003, p. 330]. 

Зі сходу на захід цю область пересікає р.Ергене, отримуючи води 

численних притоків, що спускаються з гір Странжа на півночі та Ганос, Кору і 

Буюкхазі на півдні. Ергене впадає в Марицю у великій плоскій низовині, яка 

сьогодні вкрита болотами і рисовими полями. Область між місцем злиття рік і 

дельтою Мариці також болотиста. Припускається, що в доісторичні часи на 



106 
 

місці цієї частини Фракії була глибока затока [Erdogu, 2001, p. 18]. Біля 

м.Едірне в Марицю впадає Tунджа, яку у посушливі періоди влітку і восени 

можна перейти в багатьох місцях [Admiralty Handbook, 1917, p. 20]. Гори 

Странжа йдуть паралельно узбережжю Чорного моря, яке є скелястим і 

важкодоступним майже по всій його довжині. З Південно-західної сторони 

Странжа мають пологі схили [Admiralty Handbook, 1917, p. 10]. 

Крайньою східною частиною Фракії є півострів Пашаелі (Чаталджа́ чи 

Босфо́ рский), довжиною бл. 100, і шириною до 60 км. Він представляє собою 

горбисте плато з досить однорідними висотами, яке пересікається долинами 

річок паралельно одна одній з північного заходу на південний схід, гирла яких 

утворюють глибокі лимани. Пашаелі є майже дзеркальним відображенням 

Віфінського п-ва (Коджаелі) із східної (азійської) сторони Боспорської протоки, 

фактично, обидва півострови складають один субрегіон. 

До складу Турецької Фракії входить і вузький довгий (90 на 20 км) п-в 

Галліполі ́ (між Егейським морем і Дарданелли), що протягнувся паралельно 

Анатолійському узбережжю, який з'єднується з материковою Фракією 

перешийком в 7 км шириною, з пагорбами і річками, з цілим рядом добре 

захищених гаваней. 

Східна Фракія значно відрізняється в екологічному відношенні від 

західних частин цього регіону. Тут переважають плоскі рівнини степового типу 

в басейні р. Ергене, і немає міжгірських котловин та прибережних низин з 

алювіальними ґрунтами, типовими для Західної Фракії та решти Балкан. Тому ці 

рівнини більше підходять для занять скотарством, ніж для землеробства. Різким 

контрастом є Анатолійська сторона з багатшими умовами (що представляє 

собою комбінацію вулканічних масивів, високих плато, алювіальних 

прибережних та міжгірських долин). Звідси є легкий доступ до Анатолійського 

плато, зокрема долиною р.Сакарья, яка була природним шляхом в південно- 

північному напрямку, сполучаючи Центральну Анатолію з регіоном 

Мармурового моря [Özdogan, 2003, p. 330]. 

Історія досліджень. В силу історичних причин, однією з яких, можливо, є 
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та, що території Фракії останнім часом входили до складу різних держав і 

знаходилися на їх окраїнах, вони досліджувалися нерівномірно, за різними 

методиками, в різні періоди, з акцентами на різних історичних епохах, що 

унеможливило скласти цілісну картину розвитку подій в цьому регіоні. 

Донедавна знання обмежувалися даними, отриманими переважно з північно- 

західних районів Болгарської Фракії. 

Як і в інших регіонах Балкан, тут цей процес можна умовно розділити на 

кілька етапів. Перший період тривав від кінця ХІХ ст. до 1940-х років, коли 

збирався підйомний матеріал, закладалися перші шурфи на телях і складалися 

типологічні описи одержаних матеріалів [Матева, Скакун, 2003, с. 207-208]. 

Почалися зондажні дослідження В. Міковим телів по верхній течії р.Мариця та 

на р.Тунджа (Юнаците в Пазарджику, і Веселиново в Ямболі) [Николов, 2006, 

с. 11-12]. 

Наступний етап тривав до кінця 1970-х, коли досліджувалися великої 

площі на телях, з використанням стратиграфічних методів і побудовою перших 

хронологічних систем [Миков, 1958, с. 47-50; Георгиев, 1960, с. 310-330]. В 

1947 - 1957 В.Міков і Г. І. Георгієв почали дослідження теля Караново в Нова 

Загора. Одночасно П. Детев проводив розкопки телів Капітан Димитрієво (в 

Пештера), Ясатепе (Пловдів) по верхній течії Мариці и Биково в Нова Загора. 

1960 – поч. 1980-х були періодом найактивніших робіт у Фракії. Г.І. Георгієв 

повністю дослідив телі Азмак (в Стара Загора), Казанлик, і багатошарове 

неолітичне поселення Чавдар (Златиця). Разом з Н. Я. Мерпертом, він дослідив 

частину теля Езеро (Нова Загора), а М. Димитров – тель Чаталка (в Чирпані), 

Старозагорскі мінералні бані, Окружна болница, Калояновец (в Стара Загора) та 

Мудрец (в Раднево), П. Детев вивчав поселення Мулдава (в Асеновграді), 

Радунчева досліджувала Ракитово, Симеоновград і Седларе біля Крумовграда, 

М. Кинчев – Сидієво (Нова Загора) і В. Ніколов - неолітичне поселення 

Елешниця на крайньому заході біля Разлог, та цілий ряд інших. 

В 1980 – 1990 рр. польових робіт проводилося менше, але все ж 

продовжувалося дослідження телей Караново, Новозагорско і Капітан 
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Димитрієво, розпочались дослідження в середній течії Мариці в районі Драма. 

Третій період характеризується вивченням матеріалів с використанням 

міждисциплінарного підходу, що дозволило уточнити, доповнити і дещо 

змінити каранівську хронологічну шкалу [Тодорова, Вайсов, 1993, с. 86; 

Мерперт, 1995; Николов, 2002]. З початку ХХІ ст. обсяг розкопок поступово 

збільшується, продовжуються дослідження вже розпочатих об’єктів та 

проводяться рятувальні роботи на шляху прокладання доріг [Николов, 2006, 

с. 12-13]. 

Проведені у Болгарській Фракії розкопки стали хорошою основою для 

розширення картини періоду неоліту в регіоні. Найбільш повна і доступна на 

сьогоднішній день інформація є по поселеннях в центральній частині області 

вздовж верхньої та середньої течій Мариці і Тунджі та р.Сазлійка: Караново, 

Азмак, Ясатепе, Казанлик, Ракітово, Чавдар, Мулдава, Капітан Димитрієво, 

Драма, Нова Загора-Хлібозавод, Езеро [Stamboliyska, 2009, p. 63-84]. 

Для західної частини Верхньофракійської низовини важливе значення має 

дослідження телю Капітан Димитрієво, на основі якого в кінці 1940-х 

П.Детевим була запропонована коротка періодизація з трьох етапів, але вона не 

стала загальноприйнятою, що було втраченою можливістю для цієї пам’ятки 

стати еталонною для цієї частини Фракії. Особливе значення належить телю 

Караново, де після десяти археологічних сезонів на великій площі в кінці 

дослідження з'явилася широко відома Каранівська хронологічна система 

періодизації Мікова і Георгієва, розроблена для всієї Фракії. Система включила 

в себе десять періодів, з яких перші шість відносилися до неоліту. У 1990-ті 

роки стало зрозумілим, що, незважаючи на надрегіональне значення, 

періодизація матеріальної культури по телю Караново повністю може бути 

справедливою тільки для Північно-Східної частини Болгарської Фракії, так як 

на захід від Стара-Загори відсутні шари аналогічного типу (напр., Капітан 

Димитрієво). Нові зондажні дослідження почалися в 1998. На основі результатів 

болгаро-австрійських розкопок, система була доповнена В.Ніколовим. Аналіз 

матеріальної культури з телей Караново і Капітан Димитрієво, збагачений 
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даними з кількох інших телей, дозволив виділити в регіоні 18 територіально-

хронологічних горизонтів, які були зведені в сім періодів, де ранній неоліт 

представлений як Караново І та Караново ІІ [Николов, 2006, с. 14 – 15]. 

Інтерпретація знахідок. На основі одержаних даних з’явилися кілька 

гіпотез щодо появи неолітичного способу життя на цій території. Одна із них 

була розроблена Г.Тодоровою та І.Вайсовим, згідно якої неолітизація східної 

частини Балкан розпочалася бл. 6 400 – 6 300 ВС, і йшла в північному напрямку 

долинами Вардару та Струми, потім – по Південній Мораві, Нішаві та Дунаю 

носіями «монохромної кераміки». Спочатку були неолітизовані області 

Шумадія та Південний Банат (р-н Залізних Воріт), потім Дунаєм дісталися 

долини р.Русенський Лом в Південно-східній Болгарії. Звідти, через погіршення 

клімату (похолодання) під час Малого Льодовикового періоду, населення 

змушене було мігрувати на південь долиною Русенського Лому через 

Республіканський перевал, в результаті чого була неолітизована Фракія бл. 6 

200 – 6 000 ВС [Тодорова, Вайсов, 1993, с. 50-62]. 

Друга гіпотеза була запропонована В.Ніколовим, який вважає, що наявні 

дані свідчать на користь використання в ранньому неоліті долин річок Места і 

Струма, як шляхів поширення анатолійських елементів з півдня на північ в 

центрально-балканську зону, і що ці культури потрапили у Фракію саме через 

центрально-балканську зону. Також, на його думку, тези про походження 

неоліту у Фракії (і в Південно-Східній Європі) в зв'язку з контактами з 

Анатолією через зону протоки не підтверджуються, оскільки матеріали з Ходжа 

Чешме в гирлі Мариці не мають аналогів у внутрішніх районах. Після аналізу 

даних по поселенню Ходжа Чешме, В.Ніколов також виключив області нижньої 

течії р. Мариця із східними, та високими центральними і західними Родопами, 

які тягнуться до долини Мести, як гіпотетичну контактну зону між Анатолією і 

Фракією в ранньому неоліті [Николов, 2006, с. 17]. 

Діставшись центральних Балкан долинами Мести і Струми, за 

В.Ніколовим, мальована ранньонеолітична кераміка поширилась із заходу на 

схід долинами Тунджі і Мариці у Фракію, сягаючи їх середньої і нижньої течій з 
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деяким запізненням по відношенню до центрально-балканської зоні. Цим він 

пояснює різну тривалість періоду мальованої кераміки в різних районах Фракії 

– найдовший в західній, і найкоротший – в північно-східній частині. Мальована 

ранньонеолітичної кераміка зникає поступово, але в протилежному напрямку – 

зі сходу на захід. Темна неолітична кераміка з'являється раніше всього і має 

найдовший розвиток в Північно-Східній і найкоротший – в західній частині 

Фракії. Походження темної немальованої кераміки він пропонує шукати у 

«внутрішній» дузі (Циркумпонтійскій зоні). Результати досліджень Болгарської 

Фракії були ним узагальнені в 2006 [Николов, 2006; Nikolov, 2007]. Цієї ж точки 

зору на проникнення носіїв «білої мальованої кераміки» до Фракії із заходу 

близько 6 000 ВС (одночасно з розселенням на території північно-східної 

Болгарії) дотримується і Т.Стефанова [Stefanova, 1996, p. 15-39]. 

Автори третьої гіпотези – Я.Бояджиєв та І.Гатсов [Boyadjiev, Gatsov, 2009, 

p. 7] припускають, що рух до центральних частин північної Болгарії відбувався 

з півдня, найвірогідніше, долинами Мариці та її притоків Сазлійки і Тунджі. На 

підтвердження приводяться дані з поселення Ходжа-Чешме в гирлі Мариці, 

імпорти з якого були знайдені у внутрішніх районах (Крумовграді та Кирджалі), 

а на самому поселенні були фрагменти мальованої кераміки типу Караново І. 

Це, на їх думку, може свідчити про контакти між прибережними та внутрішніми 

районами Фракії. Найраніший монохромний горизонт ІV Ходжа-Чешме 

датується 6 400 – 6 100 ВС [Özdogan, 1997, p. 21], що є синхронним (чи трохи 

більш раннім) датам з Поляниці-Плато на півночі Болгарії, куди, за 

Я.Бояджиєвим, можна було потрапити маршрутом Маріца – Тунджа – 

Мочуриця – Варбишський прохід – р.Камчія, або від Тунджі через один із 

проходів до долини р.Янтра (приток Дунаю). На підтвердження цього він 

приводить монохромні РН поселення по верхній течії Янтри і велику кількість 

аналогій в матеріалах раннього періоду к-ри Фікіртепе та з поселень Північної 

Болгарії, що свідчить про контакти населення з узбережжів Мармурового то 

Егейського морів [Boyadjiev, 2009, p. 10,18; Özdogan, 1997, p. 22]. 

Я.Бояджиєв на основі аналізу дат доводить, що найбільш ранні поселення 
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в Болгарії були в долинах рр. Русенський Лом та Янтра, вони були синхронними 

Ходжа Чешме, на них представлена рання монохромна кераміка, і в часі вони 

передують (з розривом) періоду з білою мальованою керамікою. Також ці 

поселення передують у часі як Караново І, так і Протостарчево. Також на основі 

дат він не погоджується з напрямком руху від Шумадії на схід [Boyadjiev, 2009, 

p. 11]. 

Основним аргументом противників маршруту, запропонованого 

Я.Бояджиєвим, є відсутність монохромних РН поселень на території Фракії. 

Однак дослідник вважає, що це є лише через фрагментарність наших знань, і не 

відображає реальності. Відсутність інформації про поселення може 

пояснюватися різними факторами – малою щільністю населення, 

короткочасністю існування поселень, сильним підняттям рівня ґрунтових вод 

порівняно з неолітом і можливим глибоким заляганням пам’яток під товстим 

шаром алювію. Також він не виключає, що, оскільки монохромний період ще не 

був виділений на період дослідження більшості фракійських поселень, то він 

міг залишитися неідентифікованим (непоміченим). Я.Бояджиєв приводить 

важливу інформацію П.Детева про залишки РН поселення Куклен біля 

Пловдіва, які згідно своєї періодизації він відніс до періоду, що передував 

культурі Караново І. За описом, кераміка дуже схожа на ранню монохромну. 

Також П.Детев повідомляв, що це поселення було одним із цілого ряду РН, 

відкритих ним в басейні Мариці, і що всі вони були одно-шаровими відкритого 

типу. На жаль, інші дані про ці поселення відсутні [Detev, 1976, p. 36; Boyadjiev, 

2009, p. 18]. Таким чином, Я.Бояджиєв припускає можливість проникнення 

носіїв монохромного неоліту у Фракію та далі на північ і долиною Мариці. У 

Фракії, вони, вірогідно, облаштувались ненадовго, і на їх місце пізніше прийшли 

носії білої мальованої кераміки. Щодо датування І РН періоду (монохрому), 

то дати для Північно-східної Болгарії, за Я.Бояджиєвим, свідчать про його 

початок там бл. 6 200 – 6 100 ВС, і це дає можливість припустити їх появу у 

Фракії на століття раніше, але за відсутності радіокарбонних дат, цього 

стверджувати не можна [Boyadjiev, 2009, p. 18-19]. Друга (класична) фаза РН, 
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відома в літературі під назвою Караново І, яка часто застосовується для всієї 

Болгарії, починається з появою білої мальованої кераміки, але Я.Бояджиєв 

доводить доцільність використання терміну лише для Фракійської низовини. 

Ключове значення для розуміння процесів в регіоні має територія Східної 

Фракії, яка географічно і культурно нерозривно пов’язана з північно-західною 

Анатолією, тому є доцільним при її розгляді долучати і анатолійські дані. 

Необхідно відзначити, однак, що донедавна інформація по ним була практично 

відсутньою, і до побудови численних гіпотез неолітизації ці території не 

долучалися. 

Археологічні дослідження, розпочаті в 1882 Г. Шліманом на п-ові 

Галліполі, були продовжені в 1920-і французькими окупаційними військами. 

Перша спроба вивчити передісторію області була зроблена в кінці 1930-х 

А.Манселом на основі розкопок телю Алпуллу (нижні шари якого сьогодні 

датуються пізнім неолітом) з пошуком аналогій в кераміці з європейськими 

матеріалами. Після перерви, в 1960-і, Д. Френчем були зареєстровані кілька 

поселень на північному узбережжі Мармурового моря і п-ві Галліполі, і С. 

Каньсу біля Едірне (що знаходиться між долин Мариці, Тунджі та Арди, на 

перехресті шляхів від проходів Балканського хребта до Босфору). Матеріал з 

Едірне відрізнявся від всіх відомих анатолійських і болгарських послідовностей 

кераміки [Erdogu, 2001, p. 28]. 

Перші комплексні дослідження були проведені лише в 1980 – 1985 

Стамбульським університетом під керівництвом M.Оздогана. До цього часу 

знання про передісторію турецької Фракії обмежувалися кількома незадовільно 

задокументованими пунктами [Özdogan, 1991, p. 43]. Метою нових робіт стало 

не тільки заповнення прогалин в культурній послідовності Фракії, але й 

визначення її ролі в доісторії, зокрема в поширенні землеробства до Європи 

[Erdogu, 2001, p. 238]. Під час екстенсивних великомасштабних розвідок, 

проведених по окремим її районам (північному узбережжю Мармурового моря, 

біля Босфору, на п-ві Галліполі, провінцій Киркларелі і Eдірнe, де вздовж 

Мариці обстежені Мерич, Кешан та Узункёпрю), було виявлено близько 300 
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доісторичних памяток від нижнього палеоліту до залізного віку, в їх числі 

ранньонеолітичні стоянки з грубим посудом з вдавленим або надрізаним 

декором (при цьому деякі мали аналогії з болгарськими та західно- 

фракійськими колекціями, а деякі були відмінними), проведені роботи в печері 

Ярімбургас (західніше Стамбула), в Toптепe і Ходжа Чешме [Özdogan, 1991]. 

Разом з Берлінським археологічним інститутом розпочались нові розкопки в р- 

ні Киркларелі (південне підніжжя гір Странджа), зокрема в Ашаги-Пинар (де 

життя було простежене від палеоліту) та ін. З 1995 почала складатись схема 

розміщення стоянок в р-ні Едірне. 

Протягом 1980-х було ідентифіковано багато верхньо- та епі- 

палеолітичних стоянок кінця плейстоцену/початку голоцену на п-ові Пашаелі / 

Чаталджа на узбережжях Чорного і Мармурового морів (часів, коли протоків 

Дарданелли і Босфор ще не існувало, а моря були озерами, і значні труднощі 

виникають з реконструкцією берегової лінії та палео-топографії), які були 

досліджені І.Гатсовим і М.Оздоганом. У внутрішніх районах Фракії подібні 

поселення виявлені не були. Місцева культура отримала назву Агачлі (Ağaçli) 

по одному із них. Дослідники використали для неї термін "епі-палеоліт" замість 

"мезоліту" [Erdogu, 2001, p. 29]. За технологічними характеристиками вони були 

віднесені до Циркумпонтійської епі-граветської групи [Gatsov et al., 1994, p. 

115]. Розкопки 1986 печери Ярімбургас виявили кілька рівней з керамікою, 

дуже схожую на деякі дунайські колекції, але яка, проте, не мала аналогій у 

Фракії. Через це були висунуті гіпотези про морські контакти між Дунайськими 

культурами та Ярімбургасом, минаючи Фракію та болгарські території. 

Розкопки в 1989 Топтепе (північне узбережжя Мармурового моря, на захід від 

Ярімбургасу) дали кераміку з аналогіями на захід і північ від Болгарії, проте без 

аналогій на її території. На цей раз невідповідності між східно-фракійькими і 

болгарськими послідовностями стало ще важче пояснити через морські 

контакти. Ще через рік розкопки в Ходжа Чешме дали кераміку, яка також 

відрізнялася від східно- та західно-фракійської. Стало зрозуміло, що результатів 

розвідок недостатньо навіть для складання попередньої картини. Під час 
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розкопок 1987 були знайдені поселення культури Фікіртепе – Булгар Кайнагі (в 

центрі сх.Фракії біля Киркларелі) та Чалка Мевкі (біля м.Чан, провінція 

Чанаккале, навпроти Галліполі). Отримані нові колекції дозволили звернути 

увагу на раніше непомічений матеріал з попередніх розвідок та розкопок) 

[Özdogan, 1991, p. 60-65]. В 1990-1992 рятувальні розкопки, які змусили по- 

новому подивитись на процес неолітизації, були проведені в Ходжа Чешме, 

розташованому на захід від дельти Мариці. В 1993 почались турецько-німецькі 

розкопки (М. Оздоган і Х. Парцингер) на поселенні Ашаги-Пинар (біля 

Киркларелі), де глибоким зондуванням був виявлений посуд, що мав аналогії з 

Караново I і культурою Фікіртепе. Дані, одержані в ході нових робіт, змусили 

М.Оздогана переглянути свої попередні гіпотези [Özdogan, 1991, 1997, 1999]. 

Пізніше область дослідження була розширена за рахунок районів, 

прилеглих до Мармурового моря з анатолійської сторони [Özdogan, 1999], в 

тому числі голандські дослідження в 1987 – 2002 в Іліпинарі біля оз. Ізнік. 

Метою цього проекту було встановити доісторичну послідовність в Турецькій 

Фракії, порівняти аналогічні матеріали з Балкан і Анатолії, а також розглянути 

різні гіпотези дифузії і еволюції. На думку М.Оздогана, турецька Фракія була 

важливою областю для розуміння східних впливів у європейському розвитку, в 

поясненні переміщень населення, обміну товарами та ідеями між двома 

континентами [Erdogu, 2001, p. 28-29]. 

Послідовності, одержані з Ярімбургасу та Топтепе, були дещо 

фрагментарними. Розкопки телю Іліпінар дозволили побудувати культурну 

послідовність для регіону навколо Мармурового моря. Важливим результатом 

цих робіт стало те, що вдалось заповнити відсутні ланки між культурами ПСЄ 

та Центральної Анатолії, і виявилося, що між ними було багато спільного (при 

тому, що все рівно залишилося ще багато прогалин в розумінні культурного 

розвитку цього регіону) [Özdogan, 1991, p. 63]. 

В 1990-і було також проведено багато розкопок і розвідок в Центральній, 

Північній, Західній і Північно-Західній Анатолії, повторно були досліджені 

Алішар-Хююк на Анатолійському плато, Ізіктепе та Дундартепе на 
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чорноморському узбережжі та нові поселення. В результаті цих досліджень 

зявились нові докази про подібність в матеріальній культурі між ПСЄ і 

Анатолією. 

В 1995 Б. Ергоду розпочав більш інтенсивні дослідження в області Едірне 

(басейн Тунджі, південні відроги гір Странжа і р-н Меріч/Маріца), метою яких 

було визначити нові поселення і їх типи та уточнити базу даних [Erdogu, 2001, 

p. 40]. Він зробив детальний опис Турецької Фракії за часів неоліту (географії, 

пам’яток з характеристикою знахідок, керамічних та кам’яних включно, їх 

інтерпретація, схема розміщення поселень та запропоновані моделі розвитку 

подій) [Erdogu, 2001]. 

В кінці ХХ ст. були виявлені значна кількість пунктів по виробництву 

кам’яних сокир на п-ві Галліболу та в прилеглому районі Шаркёй біля підніжжя 

г.Ганос, дослідженням яких займається О.Озбек. Оскільки планові розвідки ще 

не проводилися, припускалося, що їх могло бути набагато більше [Ozbek, 2000]. 

Поряд із виробничими площами зазвичай були поселення, із яких відомі 

Хамайлітарла i Кайнарка (Кайнарджі) із ранньонеолітичною керамікою, що 

нагадувала вироби із Ходжа Чешме та західно-анатолійську, де в цей же час 

також були виявлені численні поселення з аналогічним матеріалом на 

узбережжі і у внутрішніх районах Західної Анатолії (Агаптепе, Чошкунтепе та 

ін.). Щодо походження галліполійських пунктів, науковці поки що не дійшли 

згоди – були вони пов’язані з Фікіртепе чи з західно-анатолійськими 

поселеннями [Erdogu, 2001, p. 162 – 164, 189; Ozdogan, 1999, p. 205]. 

Знахідки стоянок по виготовленню сокир в Східній Фракії, аналогів яким 

на Балканах і в Анатолії поки що немає, викликало значний інтерес. Всі вироби 

виготовлялися із місцевої сировини – метабазиту, що добувався в г.Ганос. 

Виробничі ділянки займали великі площі. Наявні дані вказували на те, що 

топори виготовлялися фахівцями вузького профілю. Петрологічні дослідження 

на фракійських поселеннях, які дозволили б визначити дистрибутивний 

діапазон від місць виробництва, ще тривали, але аналізи з Ходжа Чешме вже 

показали, що їх сокири виготовлені із сировини району Шаркёй [Ozbek, 2000, 
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167-170; Erdogu, 2001, p. 167-169]. Напрям таких досліджень, що змогли б 

прояснити комунікативні зв’язки та способи користування джерелами сировини 

(чи контроль над ними) вважався перспективним. 

Інформація, що свідчила про контакти між Центральною Анатолією і 

ПСЄ (в основному, кераміка), була зібрана М.Оздоганом, матеріали з 

анатолійського узбережжя Чорного моря були проаналізовані Л.Тіссеном 

[Thissen, 1993], камяні колекції І.Гатсовим. На основі прийшло розуміння, що 

подібності в матеріальній культурі між Анатолією і ПСЄ не могли бути 

пояснені за рахунок дифузії, міграції або простим механізмом обміну [Özdogan, 

1991, p. 64; Thissen, 1993, p. 235; Steadman, 1995, p. 29]. За С.Стедман, характер 

аналогій свідчив про те, що форми контактів були більш складними, вона 

припустила існування однорідної культурної зони між Анатолією і Балканами. 

Б.Ердогу також схильний пояснювати їх в рамках моделі «сфер взаємодії» 

[Erdogu, 2001, p. 231]. М.Оздоган виділив велику географічну зону, що обєднала 

Північну, Центральну Анатолію та Балкани, в якій культурні процеси, в тому 

числі технологічні інновації, рухалися зі схожою швидкістю, але із внутрішнім 

розмаїттям [Özdogan, 1991]. Подібна концепція Балкансько-Анатолійського 

комплексу на основі формування балканських культур "темної полірованої 

кераміки", що виникли в результаті дифузії з Півдня і Сходу, була висунута ще 

в 1950-і M. Гарашаніним [Garasanin, 1982, p. 29]. 

Результати робіт, проведених в др.половині ХХ ст. в Центральній та 

Західній Анатолії, дозволили М.Оздогану зробити наступні висновки: 

1. До Британських робіт в Бейджисултані, Хаджіларі, Чатал-Гуюку 

і т.д. вважалось, що Анатолійське плато було заселене в результаті колонізації 

з Близького Сходу. Наступною стадією цього дифузіністського підходу була 

більш пізня колонізація подібного типу і ПСЄ. 

2. Виявлено відмінності між центрально-анатолійськими та 

близькосхідними колекціями, як в стилістичному, так і в концептуальному 

відношенні, що вказували на їх місцеве походження. 

3. Подібності між центрально-анатолійськими та ПСЄ матеріалами, 
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зокрема, в технологіях відмічав ще В.Феукс [Fewkes, 1936, p. 65-70]. 

4. Із появою датування по С14, коли європейські дати подовжились 

на кілька тисячоліть, а анатолійські не були переглянуті, зявилися 

невідповідності між регіонами. Стали уникать порівнянь поселень, що 

знаходились далеко один від одного (напр., між Дунаєм та Центральною 

Анатолією), говорити про контакти перестали. 

5. За деякими винятками, спеціалісти по Анатолії традиційно 

орієнтувались на Близький Схід і не звертали уваги на ПСЄ, те ж саме робили і 

археологи з ПСЄ. 

6. Є багато спільних рис (стилістичних і технологічних) в 

центрально- анатолійських, фракійських та балканських колекціях. 

7. Якщо передивитись дати центрально-анатолійських культур, тоді 

можна буде говорити про єдиний Анатолійсько-Балканський регіон, який 

включив би в себе Центральну Анатолію і південне (турецьке) чорноморське 

узбережжя, як про окрему від традиційної близькосхідної зону. Очевидно, що 

ця велика територія простягалася від Дунаю до Анатолійського плато, де 

існували чисельні місцеві культури. Однак їх превалюючі характеристики 

повністю відрізнялися від того, що було в Леванті чи на Близькому Сході. 

8. Коментуючи подібності в східно-фракійських, центрально- 

анатолійських та дунайських колекціях, М.Оздоган пропонує не вважати їх 

результатом дифузії, чи міграцій в будь-яком напрямку. Він пропонує 

розглядати їх, як результат спільного розвитку, оскільки ці подібності мають не 

спорадичний (випадковий) характер, а, навпаки, простежуються від початку 

неоліту до раннього бронзового віку. 

9. Проблема, яку необхідно вирішити, є відсутність подібних 

колекцій з території Болгарії та Греції. М.Оздоган впевнений, що вони мали 

бути і там, але з деяких причин (як це було до початку інтенсивних робіт в 

районі Мармурового моря), вони не були помічені. 

М.Оздоган запропонував розглядати ці висновки, як початок кореляції 

співвідношень і взаємозв’язків балканських та анатолійських культур, так як 
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наявні дані все ще були обмежені, і спрямувати зусилля на їх розширення 

[Özdogan, 1991, p. 64-66]. 

На початку ХХІ ст. інтенсивні великомасштабні дослідження цих 

територій міждисциплінарними командами продовжилися, в результаті, 

кардинально змінився стан знань про досліджуваний регіон. В той час, як за 

останні десятиліття на карті зявилося дуже мало нових РН поселень на 

Балканах, велика кількість інформації (більше 20 нових пунктів) надійшла із 

Східної Фракії, Північно-західної та Західної Анатолії. Найбільш важливими із 

них були: Ходже Чешме, Aшаги Пинар, Ярімбургас (Фракія), Фікіртепе, Пендік, 

Іліпінар, Ментеше, Барчин, Акропраклік (східне та південне узбережжя 

Мармурового моря), Улуджак, Єшилова та ін. (Егейське узбережжя), Куручай, 

Бадемагаджі, Кечічаірі та ін. (внутрішні р-ни Західної Анатолії). Поряд зі 

збільшенням числа розкопок, в різних частинах регіону проводяться розвідки, 

які не тільки дають нові доказами, а й можливість визначити закономірності 

розподілу поселень [Özdogan, 2011]. 

Інтерпретація знахідок. Згідно одержаних свідоцтв, на території 

північно-західної Турції є пам’ятки з таких періодів [Özdogan, 1997]: 

• Мезолітичні – група памяток типу Агачлі (Ağaçli) на морських 

узбережжях [Gatsov, 1994, p. 97]. На початку голоцену мезолітичне населення 

було сконцентроване в основному на узбережжях. На відміну, у внутрішніх 

районах Балкан та Анатолії, де знаходяться більшість РН поселень, такі 

мезолітичні кам’яні колекції відсутні, натомість, в них переважають прості 

сегменти-пластини типу великих карановських лез та маленькі нестандартні 

фрагменти. Але у маргінальних зонах початкової неолітизації, де був 

мезолітичний субстрат, на поселеннях з монохромною керамікою, в кам’яних 

колекціях трапляються мезолітичні елементи, що добре прослідковується на 

східному узбережжі Мармурового моря та в Озерному Краї (Lake District) в 

Південній Анатолії [Ôzdogan, 1998, p. 209]. Той факт, що мікроліти трапляються 

навіть на внутрішньому фракійському поселенні Ашаги-Пинар 3, дозволив 

припустити, що представники місцевих груп зберегли традиції до більш пізніх 
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періодів, можливо, на стоянках чорноморського узбережжя (де вони поки ще не 

задокументовані) [Özdogan, 2003, p. 330]. 

• Період PPNP (докерамічний) – Чалка, Тепетарла та Муслу Чешме 

в провінції Чанакале (на схід від Дарданелли, в безпосередній близькості від 

Фракії) [Özdogan, 1999, p. 203]. Згідно І. Гатсова і М.Оздогана, їх кам'яна 

індустрія з великими лезами відрізняється від епі-палеолітичної традиції і 

повністю відсутні мікроліти [Özdogan, Gatsov, 1998, p. 209]. Далі на південь ще 

2 стоянки – Кечічаір та Кабаклі з колекціями та кам’яними виробами, що 

нагадують центрально-анатолійські останніх фаз PPNP. Знахідки дозволили 

М.Оздогану припустити, що вони були заселені під час початкової фази 

неолітизації, напередодні появи глиняного посуду [Özdogan, 1997, p. 18]. Той 

факт, що стоянки розміщувались на гірських плато, в стороні від алювіальних 

долин, наштовхнуло його на думку, що їх життєзабезпечення залежало скоріше 

від полювання, ніж від землеробства (як і у Анатолійських осілих мисливців- 

збирачів), і що поширення цих груп могло проходити гірськими маршрутами 

(щось типу перегонного скотарства), а не долинами. М.Оздоган припускає, що 

це нечисельне поширення із формативної зони на захід почалося в кінці 8 тис. 

кал.ВС, і було майже непомітним. Наявність контактів з місцевим мезолітичним 

населенням поки що непідтверджена, знання про цей період все ще дуже 

обмежені [Özdogan, 2003, p. 329]. 

Аналіз першої кераміки регіону дозволив Б.Ергоду виділити дві 

ранньонеолітичні культурні зони в турецькій Фракії: культуру Фікіртепe у 

внутрішніх та східних районах, та південну (Ходжа Чешме, Хамайлітарла і 

Кайнарка), пов’язану із західно-анатолійськими традицієями. Дати C14 в обох 

зонах вказують на те, що обидві вони передували горизонту Караново I [Erdogu, 

2001, p. 216]. Щодо атрибуції другої, то дебати тривають. Важливо відмітити, 

що жодне з цих поселень не має акермічного субстрату [Özdogan, 2003, p. 329]. 

• КультураФікіртепе (з характерною темною полірованою простих 

форм керамікою – Dark Burnished Wares) віднесена до періоду раннього 

монохрому, представляє найраніший керамічний горизонт. Архаїчна її фаза 
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Пендик відома з нижніх шарів Фікіртепе і Пендик, поступово вона розвинулась 

в класичну, потім розвинуту фазу [Özdogan, 1997, p. 21-23]. Одержані дати 

[Alpaslan- Roodenberg, 2001; Lillie та ін., 2012] з поселень на південь від 

Мармарового моря, дали змогу помістити ранню півтисячолітню фазу 

Фікіртепе між 6 500 – 6 000 кал. ВС, що значно передує періоду мальованої 

кераміки на Балканах. 

Найінформативнішим поселенням є Іліпинар [Roodenberg, 1995], а нові 

розкопки в Ментеше [Roodenberg, 1999] та Актопраклік [Lillie та ін., 2012] 

доповнили дані. Сьогодні відомо вже кілька десятків пунктів, сконцентрованих 

в р-ні Мармурового моря, розкопки деяких (Акропраклік, Барчин та ін.) ще 

тривають, і багато питань поки що залишаються без відповіді. 

Концентруючись в районі Мармарового моря, Фікіртепе була поширена 

від західних частин Центрального плато до Східної Фракії, де кераміка 

архаїчної Фікіртепе знайдена в басейні р.Ергене біля Киркларелі (Ярімбургас, 

Ашаги Пинар, Булгар Кайнагі) [Özdogan, 1999]. М.Оздоган також повідомляє 

про деякі свідоцтва класичної Фікіртепе на п-ві Галліболу – в Хамайлітарла 

(Бурунерен) i Кайнарка (Кайнарджі). Також до культури Фікіртепе він 

беззаперечно відносить Агіос Петрос в Північних Спорадах [Efstratiou, 1985] та, 

з деякими застереженнями про необхідність подальших досліджень, вбачає 

генетичну спорідненість з ранньою Фікіртепе базальних горизонтів з поселень 

Казанлик (верхня течія Тунджі), Гелебнік (верхня течія Струми), Слатіна (біля 

Софії), Копривець (басейн р.Русенський Лом), де в останньому він вбачає 

більше аналогій з анатолійською групою темної полірованої кераміки, ніж біля 

Мармурового моря [Özdogan, 1997, p. 22]. Але Б.Ергоду не бачить достатньо 

доказів присутності Фікіртепе у внутрішніх районах Східної та Західної Фракії 

[Erdogu, 2001, p. 185]. 

Густота розміщення поселень, товщина культурних шарів та їх 

наповнення, дали підставу М.Оздогану припустити наступне: 

• Поступова експансія носіїв Фікіртепе тривала від 7 000 до 6 400 

ВС, коли спостерігались інтенсивні ендемічні переміщення із західних 
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частин Центрально-анатолійського плато в напрямку південно-східних районів 

Мармурового моря, можливо, долиною р.Сакаря і прилеглими плато. Цього 

разу, неолітичний пакет, який «переносився», був набагато повнішим, ніж у їх 

попередників [Özdogan, 2010, p. 886]. 

• Спочатку незначна кількість носіїв Фікіртепе розповсюдились по 

великому географічному регіону, пройшовши Фракією до Дунаю і Струми 

(ймовірно, що їх присутність там була дуже незначною), однак, вже на початок 

класичної Фікіртепе, культура простежується лише у східній частині 

Мармурового моря, де досить довго розвивається. М.Оздоган припускає, що 

пізні фази розвитку (з Ярімбургас включно) співпали вчасі із традиціями 

ранньої мальованої кераміки в Егеїді і на Балканах [Özdogan, 1997, 2005, 2010]. 

Нещодавно були опубліковані результати ізотопних аналізів людських і 

тваринних решток з Акропраклік (де життя зафіксоване від сер. 7 тис. до н.е.), 

зручно розташованому біля оз.Улубат неподалік від Мармурового моря, поруч з 

прісноводними, морськими та лісовими ресурсами [Budd та ін. 2013, p. 860]. Це 

було перше ізотопне дослідження ранньоземлеробської спільноти з цього 

регіону, який має важливе значення для розуміння передачі землеробства далі 

на північний захід в Європу з Близького Сходу, і як такий, Акропраклік є 

ключовим пунктом для вивчення раціону харчування при переході до 

землеробства. До цього вважалось, що носії Фікіртепе, на додаток до 

доместикованої, для життєзабезпечення повністю використовували всю 

доступну ресурсну базу [Özdoğan, 2010, p. 885]. Напр., дані з Іліпинар вказували 

на широкий спектр експлуатації культурних рослин (ячменю, однозернянки, 

полби, віки, гороху, нуту, бобів, сочевиці, льону для волокон) і одомашнених 

тварин, де домінували вівці, кози і велика рогата худоба, і займались 

збиральництвом диких винограду, яблук, груш, горіхів і фісташок [Roodenberg, 

1999, p. 21]. 

Однак результати ізотопних аналізів показали, що населення Акропраклік 

споживало дуже вузький набір харчових білків, незважаючи на доступність 

широкого спектру ресурсів. Це дозволило припустити, що навіть перші жителі 
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Акропраклік були землеробами, чиї стратегії життєзабезпечення 

зосереджувались на невеликій групі «доместикованих» ресурсів. Ці висновки 

співпали із спостереженнями Р.Трінхем [Tringham, 2000, p. 25] про те, що 

мігранти до північних Балкан ігнорували багатства місцевого середовища з 

точки зору продуктів харчування та інших ресурсів, та К. Перле [Perles, 2001] 

про подібну ситуацію у Фессалії. 

Аналізи також дали змогу припустити, що ВРХ використовувалась в 

основному в якості тяглової сили, і зробити ще кілька важливих висновків. Так, 

ігнорування багатих природних ресурсів – наземних, морських і прісноводних – 

могло побічно свідчити про відсутність в складі спільноти місцевих (корінних) 

жителів. Щодо стимулів при виборі місця розселення, М.Оздоган [Özdogan, 

1997, p. 34] раніше припускав, що головним із них для ранньо-неолітичних 

спільнот була багата різноманітна ресурсна база, але дані з Акропраклік 

вказували на іншу ситуацію [Budd та ін. 2013, p. 865]. 

Зібрані колекції з їх регіональними і хронологічними варіаціями свідчать 

про те, що культура Фікіртепе не була гомогенною. Її памятки знаходяться як на 

узбережжях, так і у внутрішніх районах. На внутрішніх поселеннях (типовим є 

Іліпинар) чітко простежуються анатолійські елементи: архітектура представлена 

прямокутними будинками, кам'яна індустрія характеризується великими 

каранівського типу лезами. Пункти на узбережжі (Фікіртепе, Пендік ін.) мають 

кераміку, аналогічну з Іліпинаром, але будівлі у формі овальних мазанок і 

камяні колекції в типологічному і технологічному відношеннях нагадують 

місцеві традиції Агачлі [Özdogan, 1998, p. 213]. Навіть дієти по поселеннях, що 

знаходились неподалік один від одного, були різними. Господарство Іліпинар в 

основному залежало від доместикантів, в тй час як у Фікіртепе і Пендику 

займалися також полюванням і рибальством [Roodenberg, 1995]. 

Ця значна різниця дозволила М.Оздогану припустити, що процес 

неолітизації відбувався не по одній лінійній моделі, що внутрішні поселення 

могли бути засновані вихідцями із Анатолії, в той час як на узбережжях у їх 

формуванні прийняло участь і місцеве населення [Özdogan, 1998, p. 214]. 
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Культура Ходжа Чешме, виділена під час робіт 1990 – 1992 М. 

Оздоганом, отримала назву по поселенню в дельті Мариці. Цей пункт заповнив 

дуже необхідну відсутню ланку у відношеннях між анатолійськими та 

балканськими типами колекцій найраніші кераміка і кам’яні технології якої 

мали аналогії з поселеннями в різних регіонах: Лейк Дістрікт в Південно- 

західній та Хаджілар в Центральній Анатолії. Мальована білим по червоному 

кераміка та супроводжуючий кам’яний інвентар нагадували Караново І. Кілька 

лез були виготовлені із імпортованого з Південної Болгарії кременю [Gatsov, 

2001, p. 101], а камяні сокири із сировини з узбережжя Мармурового моря. 

Згідно радіокарбонних дат, поселення датується 6400 – 5900/5800 cal. BC 

(тобто, є одночасним з Фікіртепе) [Erdogu, 2001, p. 187]. 

Поселення було оточене масивною кам’яною стіною з круглими 

будинками всередині її, але вони відрізнялися від будівель Фікіртепе іншою 

архітектурною традицією – більшого розміру і масивністю (які не мають 

аналогій в Анатолії). Особливістю також є високоякісна тонкостінна кераміка 

при відсутності грубих простих виробів. Крім охоти та збирання молюсків, 

займалися і фермерством. На останньому етапі змінилася архітектура – будівлі 

стали прямокутними типу Караново І, змінилися форми і декор кераміки, 

зявилася мальована, в тому числі і білим по червоному, пінтадери, кістяні 

шпателі, фігурки і т.д. 

М.Оздоган припускає, що це поселення, яке повністю відрізнялося від 

Фікіртепе, було засноване колоністами. Одним із важливих аспектів Ходжа 

Чешме є те, що тут можна добре прослідкувати поступові зміни та адаптацію 

анатолійських колоністів в місцеве середовище. М.Оздоган припускає, що тут 

можна знайти не лише витоки, але і стадії розвитку, які привели до появи 

культури Караново І. Це не єдиний пункт з керамікою Караново І у Східній 

Фракії, зондування в Ашаги Пинар також дало багато мальованих черепків 

цього типу разом із черепками Фікіртепе, тому виникла необхідність 

переоцінити розповсюдження традицій ранньої мальованої кераміки на 

Балканах [Özdogan, 1997, 1999]. 
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Одержані протягом останніх десятиліть дані дозволили більш 

обґрунтовано робити припущення про механізми переходу до нового способу 

життя на цих територіях. 

Так, по-перше, Л.Тіссен [Tissen, 1999, p. 29] і М.Оздоган [Özdogan, 1999, 

p. 203] припустили, що місцеві спільноти із узбережжів Мармурового моря 

і східної частини турецької Фракії адаптували неолітичні елементи, про що 

може свідчити змішаний тип господарства на поселеннях Фікіртепе та 

Пендик на основі полювання, рибальства і тваринництва з невеликим 

відсотком землеробства [Roodenberg та ін., 1995]. Кам'яні технології 

Фікіртепе і Пендик також аналогічні попереднім епі-палеолітичним традиціям 

[Özdogan, 1999, p. 215]. 

По-друге, відповідно до теорії ендемічного руху М.Оздогана, перша хвиля 

переміщень спостерігалася в період PPN із Центральної Анатолії [Özdogan, 

1997; 1999]. На підтвердження цього припущення приводяться два нещодавна 

відкритих у внутрішніх районах Західної Анатолії поселення – Кечічаірі і 

Калканлі, крем’яні технології на яких нагадують до- та ранньо-неолітичної 

комплекси Центральної Анатолії [Efe, 2000, p. 171]. 

Заселення р-ну о.Ізнік (з поселенням Ілипинар) повязується з другою 

хвилею переселенців із Чатал-Гуюка в Центральній Анатолії бл. 6000 cal. BC, 

які звідти пішли до північної Егеїди [Özdogan, 1997, p. 22; Roodenberg, 1995, 

p. 171-174; Thissen, 1999, p. 37]. 

* * * 

Таким чином, виділення в ПСЄ окремих регіонів та аналіз історії 

досліджень по ним видається доцільним, оскільки дозволяє більш чітко уявити 

собі цей процес на місцях, відійти від суб’єктивності державних кордонів. 

Гіпотези, що базувалися безпосередньо на місцевому матеріалі, часто 

спростовували загальні концепції неолітичного переходу, дозволяли деталізувати 

процес та вносили свої корективи. 

Разом з тим, можна виділити ряд проблем, що ускладнювали та 

продовжують ускладнивати розробку теми неолітизація ПСЄ та її регіонів: 
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 Незважаючи на великі обсяги проведених робіт, створенню 

цілісної картини обігу подій в ПСЄ заважали відмінності між 

археологічними школами, що працювали в ПСЄ (коли, напр., представники 

британської школи шукали підтвердження для концепції колонізації. німецька 

школа концентрувала зусилля на розробці хронологічно-культурних 

класифікацій на основі форми та декору кераміки, а французька 

досліджувала, передусім, соціальні та світоглядні сторони процесу) та в 

Анатолії, що часто створювало неможливість дійти спільного знаменника. 

 Через поділ ПСЄ на велику кількість політичних одиниць, 

спостерігалася нерівномірність у дослідженні різних областей, з 

використанням різних методик, коли результати розкопок часто були невідомі 

науковому загалу (або через екзотичність мови видання, або не публікувалися 

взагалі, або публікувалися лише через кілька десятиліть, як, напр., Неа 

Нікомедія, що призводило до побудови хибних гіпотез). 

 Все це виклакало відсутність послідовності і злагодженості 

серед дослідників. Розвиток археологічної думки на Балканах, навряд чи 

можна вважати послідовним і злагодженим. Навпаки, спостерігалось вдавання 

з однієї теоретичної крайності в іншу. При відсутності даних із контактних 

зон, культурні побудови часто були скоріше умоглядними, ніж на основі 

фактів. Процес розгляду культурного розвитку пройшов через ряд стадій, що 

заперечували одна одну. 

 Довгий час практично була відсутня інформація з контактних 

території між первинною зоною формування неоліту та ПСЄ, з таких 

принципово важливих районів, як Східна та Егейська Фракія, з більшої частини 

Македонії та Іллірії, з Північно-Західної і Західної Анатолії. Донедавна, ще 

кілька десятиліть тому, всі дискусії, якщо і долучали деякі із цих територій, 

були чисто гіпотетичними, оскільки конкретні дані були відсутні. 

 Сьогодні, після початку інтенсивних досліджень регіону, вперше 

з’явилася багата інформація про культурні взаємодії між Анатолією та 

Балканами, та про РН поселення початкового періоду на всій території Балкан. 
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Однак, незважаючи на нові дані, хронологічні та культурні побудови 

продовжують мати в своїй основі старі послідовності, розроблені на основі 

матеріалів Фессалії та Неа Нікомедії (ігноруючи велику кількість одночасних їм 

пунктів Іллірії та Македонії), нові дослідження поселень в ПСЄ більше 

концентруються на реконструкції енвайронменту та культурних складових, ніж 

на хронологічних послідовностях, в дослідженнях неоліту початкова фаза 

раннього його етапу продовжує займати далеко не перше місце, багато 

невеликого масштабу розкопок часто лише додають нові деталі. 

 На відміну від деякої стагнації досліджень в ПСЄ в 1990-і, 

протягом останніх десятиліть у всій контактній зоні – Східній Фракії, 

Північно-Західній та Західній Анатолії – розкопки та дослідження 

проводились в безпрецедентному масштабі, нові дані про початкову РН фазу 

були одержані з Ілірії, Східної та Західної Македонії, і зараз виникла ситуація 

такого «інформаційного переповнення», що унеможливило подальше 

користування старими звичними узагальненнями. 

 Спостерігається певним чином перенасичення емперичними 

даними, без урахування змін в теоретичних розробках. На сьогодні існують 

нові концепції, які побудовані з урахуванням конкретних даних щодо 

неолітичного переходу в ПСЄ, але вони майже завжди ігноруються при 

інтерпретації нових розкопаних поселень. Замість того, щоб продемонструвати 

ці нові розробки (або запропонувати свої) з нещодавно розкопаних пам’яток, 

дослідники просто повторюють застарілі «аксіоматичні» гіпотези, які, власне 

спростовуються їхніми ж даними. 

 Відрив «практики» від теорії відчувається і при розгляді змісту 

основних понять з теми, коли відсутнє навіть розуміння самої суті доби 

неоліту, воно у кожного дослідника різне, і подекуди, неясне. 

 Тенденція (що особливо проявилася останнім часом) до вузької 

спеціалізації або по одному мікрорегіону (часто в політичних рамках), або по 

одній категорії знахідок. 
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 На території ПСЄ розкопувалися сотні поселень, хоча далеко 

не завжди на належному рівні, однак загальна культурна послідовність не 

була вироблена, оскільки не існувало згоди ні в виділенні культурних 

одиниць, ні в їх географічній локалізації. Відсутність чіткої періодизації 

регіону яскраво демонструє таку картину. 

Всі перераховані фактори призвели до пародаксальної картини, що 

незважаючи на велику кількість праць, сьогодні майже відсутні узагальнюючі 

роботи по відтворенню процесу появи неоліту в ПСЄ з долученням нових 

даних. Незважаючи на те, що є спроби пояснити перебіг подій на великій 

території, спираючись на дані розкопок, в рамках моделі культурних взаємодій 

на далеких відстанях, більшість дискусій все ще концентруються навколо 

стилістичних порівнянь. 

Більш детальний аналіз регіонів ПСЄ показує неспроможність пояснити 

процес неолітизації через одну гіпотезу або модель. Подальша розробка питання 

вимагає активних регіональних польових досліджень. 
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РОЗДІЛ 4. 

ПЕРЕДУМОВИ, ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ НЕОЛІТИЗАЦІЇ ПСЄ 

 

Історія дослідження процесу неолітичного переходу в ПСЄ показала, що 

існує величезна кількість інтерпретацій цього процесу. Через це дослідники 

часто розбивають гіпотези та моделі з цієї теми на групи. Найбільш поширеним 

способом поділу є поділ концепцій на «автохтонні», «культурної дифузії» та 

«міграційні» пояснення (К. Перле); або на «місцевого походження» та 

«дифузії», яка може бути культурною або демографічною (А. Аммерман). 

Г.Баркер ділить всі гіпотези на чотири групи: 1) землеробство з’явилося і 

практикувалося виключно морськими колоністами; 2) землеробство було 

запроваджене невеликою кількістю колоністів, і згодом прийняте корінним 

населенням; 3) доместиковані рослини та тварини розповсюдилися зі сходу на 

захід шляхом обміну між корінними збирачами; 4) поява агрикультури – 

виключно місцевий процес, в якому були задіяні доместиканти, що вже були в 

ПСЄ. Незалежно від кількості груп, вони всі дуже схожі між собою у тому 

відношенні, що намагаються дати відповідь на умовне питання «ХТО розвинув 

раннє землеробство в ПСЄ». Не заперечуючи важливості цього питання, все ж 

пропонується трохи відійти від нього та спробувати зробити поділ, виходячи з 

інших критеріїв. 

Практично будь-який історичний процес або подія має свої глибинні 

передумови, причини та механізми [Шатіло, 2007]. Ці три поняття треба чітко 

розрізняти. Передумови (наявність певних чинників для можливості запуску 

процесу) та причини (те, що викликає і обумовлює його) можуть мати 

природний та антропогенний характер. Інколи буває, що дослідники, говорячи 

про причини неолітизації, розкривають її механізми. Звичайно, всі три пункти 

(передумови, причини та механізми) процесу появи землеробства в ПСЄ є 

глибоко взаємопов’язаними, але все ж, якщо спробувати подивитися на 

історіографію досліджень цього питання, розділивши результати на основі цих 

понять, то отримаємо відповіді на різні запитання:  
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1) Чому? Тобто пошук можливих причин (явищ), що призвели до 

появи та розвитку землеробських суспільств в ПСЄ. Доволі мало досліджень з 

раннього неоліту ПСЄ спрямовані на розкриття цього питання; час від часу 

дискутуються різні пояснення, але при цьому жодне з них не є до кінця 

переконливим. 

2) За яких обставин? Пояснення передумов – умов, за яких стало 

можливим поява землеробства в ПСЄ, часто не відокремлюється від причин 

цього процесу. 

3) Як? Яким чином? Механізми пропонуються різні, саме цьому 

питанню присвячена більшість моделей неолітизації ПСЄ. 

З останнім пунктом тісно пов’язане питання про шляхи неолітизації. На 

загальному рівні обговорюються лише основні вектори пересувань, які часто 

носять умовний характер – «через острови Егейського моря», «вздовж великих 

річок …», та ін. Конкретні пункти та докази, що маршрути могли бути 

прокладені саме через ці перевали, річки та долини можна знайти лише в 

детальних регіональних дослідженнях, і вони часто суперечать 

загальноприйнятим «аксіоматичним» твердженням. 

Якщо передивитися існуючі гіпотези та моделі неолітизації ПСЄ, чітко 

розділивши пояснення на такі, що акцентують увагу на причинах («чому»), 

передумовах («що для цього було необхідним») та механізмах («як») 

неолітизації, то вимальовується наступна картина. 

1. Передумови неолітичного переходу в ПСЄ 

Розглядаючи передумови неолітизації ПСЄ, їх можна розділити на 

природні, і антропогенні. В свою чергу, передумови варто шукати як в самому 

регіоні, куди поширилися інновації, так і в зоні, де ці інновації вже існували. 

Антропогенні передумови переходу пропонується розглядати, передусім, на 

території Близького Сходу (розуміючи, що цей макрорегіон не є гомогенним, і 

складається з різних зон), населення якого, як показують дослідження, 

беззаперечно зробило внесок в появу РН в ПСЄ (дискутуються лише доля цього 

внеску – більша чи менша). Умовно приблизні варіанти передумов можна 
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розмістити так: 

Табл.1. 

Передумови неолітичного переходу в ПСЄ 

 Близький Схід ПСЄ 

Природні  - Географічне положення; 

- Топографія; 

- Клімат; 

- Ресурси. 

Антропогенні - Землеробське суспільство (яке 

потенційно могло мігрувати 

чи передати знання); 

- Мобільність; 

- Транспортні засоби (напр., 

човни); 

- Первинна інформація про 

потенційне місце 

призначення. 

- Первинна інформація 

мігрантів про потенційне місце 

призначення; 

- Наявність чи відсутність 

мезолітичного населення та 

його щільність; 

- Наявність мереж обміну; 

- В разі наявності місцевого 

населення, психологічна та 

соціальна готовність його до 

зміни способу життя, тощо. 

 

ПСЄ мала природні передумови для неолітичного переходу – (1) 

підходящий клімат; (2) наявність природних ресурсів (водних, грунтів, кремінь, 

обсидіан, сіль, та ін., на додаток можливість збиральництва, полювання, рибної 

ловлі), і, нарешті основною географічною передумовою для появи тут раннього 

землеробства була безпосередня близькість ПСЄ до регіону з землеробськими 

системами господарювання. 

Топографічною особливістю ПСЄ є наявність котловин, обмежених 

горами. Найвірогідніше, саме ці котловини, на думку одних дослідників, які 

представляли собою абсолютно плоскі однорідні алювіальні улоговини, були 

землями, найпривабливішими для перших землеробів з багатими ґрунтами і 

високим рівнем ґрунтових вод з гарними можливостями для землеробства. На 
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противагу, останні дослідження показали, що першопоселенці не мали 

особливих преференцій при розселенні, і ігнорували природні ресурси нового 

середовища. Інші вважали джерела ресурсів для підтримання життєдіяльності 

РН общин, розкиданих по різним куточкам регіону, вкрай важливими, і їх 

наявність та розташування наштовхнуло їх до створення ряду нових гіпотез 

неолітизації ПСЄ. Розглянемо деякі із них. 

Досліджуючи спільноту Старчево-Криш-Кереш, З.Местер та Б.Раш 

[Mеster, Rácz, 2010, p. 23] дійшли висновку, що просування груп неолітичного 

населення до Карпатського басейну було з пов’язано інтересом до сировини 

(перш за все до обсидіану). 

Модель освоєння нової території,виходячи із сировинних потреб була 

побудована на основі археологічних матеріалів (кам’яних виробах, джерело 

походження яких було 

встановлено петрографічним 

аналізом) культурного кола 

Старчево-Криш-Кереш. За 

З.Местером та Б.Рашем, зона, де 

мешкає населення (зона 

проживання), є меншою, ніж 

територія, де розташовані 

джерела сировини, що 

постачається до землеробської 

общини. Остання складала, 

умовно кажучи, «віртуальну 

територію», яка не є цілком 

підконтрольною даній общині 

(концепція «віртуальної 

території» була досліджена на 

етнологічних матеріалах [Bracco, 2001, p. 13-16]). Природні ресурси на цій 

території (А) гарантують виживання для групи. В разі експансії, відбувається 
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переорганізація віртуальної території». Це означає, що група продовжує 

експлуатувати «старі» джерела, все більше віддаляючись від них (В1), аж 

поки не почне експлуатувати «нові» (які вона шукає під час пересувань), що 

знаходяться ближче (В2). Як тільки налагоджується постачання з «нових» 

джерел, група перестає користуватися старими (С) [Mеster, Rácz, 2010, p. 25]. 

Н.Тасич висунув гіпотезу, що розміщення ранньонеолітичних поселень 

майже завжди пов'язане з якимось джерелом солі – чи то поверхневої, 

кам'яної, морської чи солончакової. Висувається аргумент, що розселення в 

зоні первинної неолітизації (перша поява землеробів) і його дифузія в ПСЄ 

тісно пов'язані з наявністю багатих на сіль ґрунтів і солончаків. Численні 

неолітичні поселення в регіонах, багатих на сіль, можуть підтримати цю 

гіпотезу, з огляду на те, що сіль використовувалася в приготуванні їжі і 

збереженні продуктів, а також у тваринництві, де вона є ще важливішою, ніж в 

харчуванні людини (дикі види можуть отримати достатню кількість солі тільки 

з великих площ пасовищ, але при домашньому утриманні, перехід до якого 

стався в ранньому неоліті, додаткові порції солі повинні були бути внеситися в 

їх раціон. Це могло бути досягнуто або шляхом випасу їх на багатих на сіль 

пасовищах, що спостерігається, ймовірно, у випадку з Близьким Сходом, або, у 

випадках з ґрунтами, де не вистачає солі, напр., в центральних Балканах, 

додаванням привозної солі до кормів) [Тасиh, 2009, p. 149-150]. 

Прямі свідчення використання солі в Центральних Балканах є на 

поселеннях Лунка - Пояна Слатіні в долині р. Сірет, де поселення середнього 

неоліту було виявлено в контексті з джерелом солі, яке використовувалось до 

самого останнього часу [Dumitroaia, 1987, p. 253-258]; Горня Тузла, 

розташоване поруч з найбільшою шахтою по видобутку кам'яної солі на схід від 

Трансільванії, з його конусоподібними посудинами [Čović, 1961, p. 79]; 

Солнічата, нещодавно відкрите поселення недалеко від джерела, багатого на 

сольовий розчин [Николов, 2010, с. 7]. Інші докази того, що свідчать на користь 

використання солі, надходять з місць самих ранніх неолітичних стоянок в 

області Родючого Півмісяця. Вони зосереджені в горах Загрос, в Леванті і 
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Анатолії – регіонах, надзвичайно багатих на легко доступну сіль. Не є 

виключенням Чатал Гуюк, (на рівнині Конья недалеко від солоного озера) та 

Хаджілар (біля джерела солі Хаджі Бекташ), Ієрихон (недалеко від Мертвого 

моря на багатій на сіль річці Йордан) [Тасиh, 2009]. 

Н.Тасич вважає, що значення солі недооцінюється при вивченні культур 

епохи неоліту. Важливість торгівлі та обміну обсидіаном, кременем, кварцитом, 

сіркою, бітумом, Spondylus, кіновару і т.д. (крім солі) в період неоліту детально 

обговорюються в археологічній літературі. За винятком коротких зауважень з 

приводу торгівлі сіллю [напр., Sherrat, 1976, p. 557; Anati, 1962, p. 25; Gimbutas, 

1991], не було спроб пояснити зв'язки між соляними джерелами і 

розташуванням РН поселень. Дослідник впевнений, що, якщо сіль була б 

визнана життєво важливою для неолітичних суспільств, то тоді б просторовий 

розподіл культури Старчево виглядав би зовсім інакше і був би простішим для 

розуміння. Центральна область цієї культури розташована в регіоні з браком 

солі, зате є багаті запаси в прилеглих регіонах, де спостерігається суміш різних 

культур комплексу Старчево-Кереш-Кріш, що свідчить на користь щодо їх 

участі в жвавій торгівлі та обміні [Тасиh, 2009, p. 149-150]. 

Серед антропогенних передумов неолітизації розрізняються передумови 

в зонах, звідки і куди розповсюджувався новий тип економіки. В нуклеарній зоні 

цим мало бути наявність землеробських общин (з неолітичним способом 

життя), можливість та навички пересування (наявність транспортних засобів, 

принципова мобільність ранніх землеробів). 

Чи не основною передумовою появи неолітичного способу життя можна 

вважати досягнення такого рівня розвитку менталітету (в ході еволюції мозку 

та набуття соціального досвіду) людини, яка дала можливість впоратися із 

масштабами і складністю нових соціальних відносин. На початок ХХІ ст. все 

більш активно стало обговорюватися формування нового явища в первісності – 

широких мереж взаємодій по обміну товарами і матеріалами зі спільними 

проявами культури (і з обміном культурною поведінкою), і на цьому фоні 

процесу появи на великій території нового незвичного малорухливого (осілого) 
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способу життя, з постійно спільно проживаючими громадами у 

безпрецедентних масштабах, що є характерними рисами неоліту. Цій темі, 

зокрема, присвячена робота Т.Уоткінса [Watkins, 2008], в якій він піддав 

критиці припущення про існування археологічних культур і гіпотези 

Левантійської першості як зони-осередку, де відбулися всі важливі соціальні та 

економічні інновації епі-палеоліту та раннього неоліту, і звідки вже нові 

культури поширилися шляхом дифузії на інші території, та запропонував 

альтернативу поняттю археологічної культури. Для своїх побудов він частково 

використав модель сфери взаємодії рівних політій К.Ренфрю [Renfrew, 1986]. 

Замість концепції культурних груп або замаскованого поняття комплекси 

артефактів, автор пропонує інший спосіб структурування доісторичної 

інформації, в якій люди представляються організованими в різні багаторівневі 

мережі, як в рамках громад, так і між громадами. 

В своїх аналізах Т.Уоткінс спирався на ряд робіт, присвячених соціальній 

організації осілих неолітичних громад і домогосподарств, з яких вони 

складалися [напр., Banning, Byrd, 1987; Kuijt, 2000; Verhoeven, 2002; та ін.]. 

Було ясно, що для злагодженого функціонування великих неолітичних 

поселень, там мала б бути якась внутрішня структура, проміжна ланка між 

сім’єю або домогосподарством, що є основою, і спільнотою, тобто сукупністю 

усіх інших мешканців. Це дало змогу припустити наявність кількох рівнів 

соціальної організації, в межах яких відбувалися культурні, соціальні та 

економічні взаємодії. 

Концепція мереж була використана С.Гемблом [Gamble, 1998, p. 426-429] 

при дослідженні палеолітичних суспільств. Він прийшов до висновку, що 

розширені мережі з’являються тільки у верхньому палеоліті, коли невеликі 

громади були розсіяні по великій території при низькій концентрації населення. 

В мезоліті з’явилася тенденції до створення поселень з постійними громадами 

на невеликій території, де кожна людина повинна була день у день 

контактувати з якоюсь кількістю членів розширеної мережі [Cohen, 1985, p. 12- 

15]. 
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Т.Уоткінс вважає, що на початку неоліту в південно-західній Азії можна 

спостерігати появу перших місцевих і регіональних сфер взаємодії рівних 

політій. З часом, з цих первинних сфер взаємодії виникла потужна, 

надрегіональна сфера взаємодії рівних політій (поселень або громад), 

відмінною особливістю яких (ранніх неолітичних суспільств) була відсутність 

жодних ознак наявності соціальних чи політичних еліт, або того, що це були 

ієрархічно організовані спільноти. Автор пропонує розглядати культурну 

взаємодію (або мережі) на початку неоліту як такі, що діяли на двох рівнях, у 

рамках політії, і між політіями (громадами). 

А.Коен проаналізував когнітивні (пізнавальні) та культурні складності, які 

виникають при створення спільноти, доводячи, що спільне проживання стало 

можливим тільки з таким розвитком мислення, коли люди стали здатні 

оперувати в умовах символічної культури. Одним із проявів цього було те, що 

людина стала ідентифікувати себе із своєю громадою за допомогою системи 

спільних символічних цінностей, які одночасно відрізняли їх від членів інших 

громад. Наступним кроком став процес символічного захоплення, що відбувався 

у сфері взаємодії рівних політій, при якому спостерігалось поступове злиття 

символічних систем, і А.Коен робить висновок, що свідомість спільноти 

повинна була підтримуватися шляхом маніпуляцій з її символами [Cohen, 1985, 

p. 15]. Тобто, для стабільного співіснування на постійних ранньонеолітичних 

поселеннях великих груп людей необхідною була активна участь членів 

громади, що передбачала наявність значних абстрактних знань і символічну 

компетенцію. 

Таким чином, за Т Уоткінсом, починаючи з кінця епі-палеоліту і на 

початку неоліту в південно-західній Азії, ледь помітно і в складний спосіб люди 

створювали і методично розробляли способи виразити багатошарові 

ідентичності (вірогідно, через систему символів), таких як домогосподарство, 

громада, кілька поселень, або в якості учасників регіональних і міжрегіональних 

мереж. З розвитком докерамічного неоліту, спостерігається підвищення 

інтенсивності і зростаючі масштаби принаймні однієї такої міжрегіональної 
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соціально-культурної мережі, яка була вільно названа терміном PPNB. Автор 

вважає їх першими спільнотами, які оволоділи такими когнітивними та 

культурними спроможностями, що дали їм можливість створити абстрактні і 

складні побудови (підтримувати постійне проживання громад в сотні і навіть 

тисячі чоловік; і також створити місцеві, регіональні та міжрегіональні мережі у 

вигляді сфер взаємодії рівних політій на широкі території, виробивши норми 

соціальної та культурної поведінки). 

Така наявність мереж взаємодій, що охоплювали землеробські райони, 

периферію та внутрішні райони ПСЄ, незначна кількість там місцевого 

населення, яке володіло знаннями щодо розміщення ресурсів в регіоні і т.д. 

може вважатися антропогенними передумовами переходу до неоліту. 

2. Причини неолітичного переходу в ПСЄ 

Причини неолітизації, які б пояснювали необхідність чи потребу переходу 

до нових форм господарювання, неможливість чи небажання існувати в старих 

формах, можна умовно розбити на групи, подібно до передумов: 

Табл.2. 

Причини неолітичного переходу в ПСЄ 

 Близький Схід ПСЄ 

Природні - Екологічні; 

- Погіршення клімату; 

- Інфекційні захворювання. 

- Зміна клімату; 

- Інфекційні захворювання. 

Антропогенні - Демографічний тиск; 

- Економічні (потреба в 

продуктах землеробства 

/тваринництва, та ін); 

- Соціально-ідеологічна криза. 

- Пошук ресурсів; 

- Причини, що спонукали б 

місцеве населення прийняти 

нові форми господарювання. 

 

Причини неолітизації ПСЄ варто шукати як в самому регіоні, так і на 

Близькому Сході. Крім того, деякі з цих факторів могли б пояснити не лише 

початкову неолітизацію (Фессалії, деяких районів Македонії, Фракії і т.д.), а і 

подальше успішне просування. 
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В якості природних причин цього процесу дослідники виділяють, перш за 

все, кліматичні зміни (Глобальне похолодання 8.2 та ін., розглянуті 

Б.Венінгером та групою авторів [Weninger et al., 2006, 2007, 2009, 2011]). 

Серед них, напр., Г.Тодорова пов’язала заселення тих чи інших територій 

Балкан із кліматичними змінами. Згідно цієї гіпотези, процес неолітизації 

почався під час так званого Малого неолітичного Льодовикового періоду (Minor 

Neolithic Glacial) (6400 - 6000 до н.е.), коли неолітичне населення прибуло 

досить швидко в центральні Балкани із центральної Анатолії. В цей час були 

освоєні тільки більш теплі, найсприятливіші частини Балкан носіями 

монохромного періоду раннього неоліту Балкан, коли були заселені Фессалія 

(Ахіллеон I, Сескло I), Пелагонія (Анзабегово Iа), Південна Албанія (Влуш I), 

середня течія Струми (Крайнічі), регіон Дівостін в Центральних Балканах до 

Залізних Воріт (Лепенский Вир) і частини північної Болгарії (Плато Поляниця, 

Копрівек, Оходен). Цей період, за Г.Тодоровою, зовсім не представлений у 

Фракії, Добруджі і на території південно-східної Румунії, де в той час була 

степова і напівстепова зони, несприятливі для землеробства [Todorova, 2003, 

p. 275]. Єдиний культурний блок (монохромний неоліт) був виділений автором 

на основі недиференційованої по типу кераміки, яка майже не відрізнялася на 

території всього Балканського півострова, з деякими відмінностями, що 

з'явилися тільки після 6000 до н.е. [Todorova, Vaisov, 1993, p. 74]. 

Потім, за Г.Тодоровою, процес неолітизації крайньої частини північно- 

східних Балкан перервався в кінці Малого неолітичного Льодовикового періоду, 

коли температури впали до мінімальних показників. Після 6000 до н.е. 

холодний клімат, швидше за все, змусив ранньонеолітичне населення покинути 

цю територію і мігрувати на південь через Республіканський прохід в 

Балканських горах, в результаті чого були неолітизовані Софійська долина, 

Фракія і Пірдоп (при цьому на кілька століть відбулася депопуляція північно- 

східних Балкан). Кліматичні зміни, на її думку, добре пояснюють, з одного 

боку, походження РН культури Караново І, що з’явилася в готовому вигляді 

біля Нової Загори, де відсутня фаза монохромного неоліту, а з іншого боку, 
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культурний розрив на території північно-східних Балкан, що співпадає в часі з 

періодом Караново І. Єдиним прийнятним поясненням, чому ранній неоліт 

з'явився так пізно і в такій добре розвинутій формі (з керамікою, прикрашеною 

білою орнаментацією) в цих місцях, за Г.Тодоровою, є те, що холодний фронт 

міг виштовхнути населення з півночі на південь у пошуках нових територій з 

більш сприятливим кліматом, а саме у Фракії, оскільки під час наступної 

хронологічної стадії (ранній Балканський неоліт класичний) спостерігається не 

тільки розквіт Караново І, але і депопуляція північного сходу Балкан [Todorova, 

1995, p. 80-89]11. 

Ситуація в Софійській котловині є дещо відмінною від Північно-Східних 

Балкан. Тут не спостерігалося різкого зникнення БРН-М, а лише переривання на 

поселеннях. У західній Болгарії ранньобалканский (класичний) неоліт 

представлений першою фазою культури Західно-Болгарської мальованої 

кераміки (визначений Дж.Гаулом [Gaul, 1948]), для якої характерна кераміка з 

білою орнаментацією (Гулубнік VII, Слатіна, Перник). Протягом цього періоду, 

ранньонеолітичне населення також з'явилося в Родопах (Ракітово, Крумовград, 

Курдзхалі). 

Г.Тодорова пояснює цю територіальну експансію значним демографічним 

ростом, в результаті чого всі кліматично найсприятливіші місцевості на 

Балканах піддалися неолітизації, а ті частини, де клімат був менш сприятливий, 

напр., Чорноморське узбережжя, Добруджа, північно-східні Балкани, Мунтенія і 

південно-східна Фракія, опинилися за межами неолітичного впливу [Todorova, 

1995, p. 79]. 

«Класичний» ранній неоліт, на думку дослідниці, став логічним 

продовженням розвитку землеробських спільнот монохромного неоліту, які 

змінили місце проживання в результаті кліматичних коливань. Деякі культурні 

зміни вона пояснює частковою «ізоляцією» регіонів (початок формування 

окремих культурних комплексів), і також зв’язками з Близьким Сходом (де 

культури стрімко змінювалися, але вже по своїм причинам). 

З кінцем кліматичної регресії, коли в сер. 5 тис. до н.е. клімат став 
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теплішим і більш вологим, перетворивши раніше непридатні для проживання та 

освоєння території на Балканах і в Європі в більш привабливі для землеробства, 

Г.Тодорова пов’язує наступний етап неолітизації. В цей час неолітична 

економіка поширилася до Кельна і Брауншвіца (Німеччина) і до Дністра [Willis, 

1994]. Варто зазначити, що в цей період продовжують розвиватися 

ранньонеолітичні культури. «Середній» неоліт має такі ж особливості та 

специфіку, як і попередні етапи, на противагу наступному періоду (пізній 

неоліт), коли етнокультурна ситуація зазнала суттєвих змін.  

Дуже важливим фактором, а також причиною, що могла спонукати 

населення до переміщення, який мало враховується при дослідженні раннього 

неоліту, є інфекційні захворювання. Життя на стаціонарних поселеннях 

призводить до поширення цілого ряду хвороб, чи то від одомашнених тварин, 

чи то викликаних місцезнаходженням поселення, або пов’язаних з 

антисанітарією, тощо. 

Одним із найбільш поширених в період між мезолітом і пізньою бронзою 

(бл. 8700 до 1100 cal. до н.е.) генетичних захворювань у Середземномор'ї та на 

Близькому Сході, особливо в прибережних районах, була малярія. Найбільш 

небезпечна її форма, Plasmodium falciparum, була виявлена в 1960-1980 рр. при 

дослідженнях остеологічних залишків, проведених в різних місцях Егеїди і 

материкової Греції (на скелетах були пошкодження, названі Porotic hyperostosis, 

викликані хворобою) [Angel, 1966, p. 760-763; 1972, p. 88; Clegg et al., 1999, 

p. 278]. 

Дж.Ангел стверджував, що малярія стала ендемічним захворюванням у 

нижньому мезоліті. Він вирахував частоту захворювань, яка складала: в мезоліті 

– 40%, ранньому неоліті – 60%, пізньому неоліті / ранній бронзі – 23 %, 

середній бронзі – 13% і пізній бронзі – 8% [Angel, 1966, p. 760; 1972, p. 279]. 

Дж.Ангел підтвердив свою теорію кліматичними та екологічними 

реконструкціями трьох поселень материкової Греції : Франхті з Південної 
 

11Дослідження у Фракії в кінці ХХ ст. не дають можливості повністю погодитися з цим. 
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Арголіди, Лерни з Пелопоннесу і Неа Нікомедії в Македонії. Ці 

реконструкцій показали високі маляріогенні навколишні умови, всі три 

поселення були розташовані в низинних прибережних районах, з великою 

кількістю води; історичні свідоцтва про малярію з Греції показують, що – 

Лерна і Неа Нікомедія, зокрема, розташовані в горезвісних малярійних 

районах, в оточенні великої болотистої місцевості [Balfour, 1936, p. 114; Lividas 

et al., 1941, p. 235]. 

Дж.Ангел припустив, що кліматичний перехід до «теплого атлантичного 

періоду» в мезоліті, коли завдяки вологим і теплим умовам була створена 

болотиста територія, що сприяла розповсюдженню комах - переносників 

інфекції, і температура, сприятлива для їх життя, полегшувала передачу 

паразитів, міг призвести до розповсюдження тут малярії [Angel, 1972]. 

Збільшення захворювань на Porotic hyperostosis в неоліті, на його думку, було 

пов'язано з виключно вологими умовами між бл. 7000 – бл. 2000 до н.е. та з 

появою землеробства і скупчень людських популяцій. Дж. Ангел припустив, що 

це одночасне поєднання кількох чинників могло збільшити нерестовища та 

щільність комарів і груп людей, серед яких вони розносили малярійну 

плазмодію. Ця збільшена потужність могла призвести до підвищення 

уразливості до хвороби, слідом за чим логічно слідував автохтонний розвиток 

генетичного імунітету. Він припустив, що за бронзової доби ситуація 

поліпшилася у зв’язку з кліматичними змінами і вдосконаленням методів 

ведення землеробства (зменшилось використання стоячої води) [Angel, 1966, 

p. 760; 1972, p. 88]. Таким чином, було встановлено існування такого фактора, 

як малярія, для невеликої території. Кліматичні та екологічні умови більшої 

частини ПСЄ були сприятливими для розвитку малярії, тому можна 

припустити існування цієї інфекції і там, проте необхідні спеціальні 

дослідження. Не варто недооцінювати роль захворювань у ранніх популяціях, 

які можуть розглядатися, як одна з підштовхуючих причин для міграцій та як 

фактор, що супроводжував ранньоземлеробське населення. 

Антропогенні причини, які могли б спонукати людей покинути місця 
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проживання в первинній зоні, дослідники вбачають в можливій демографічній 

та/або соціально-ідеологічній кризі. 

Початок неолітичного життя в Фессалії може співпадати з періодом (або 

бути напередодні) краху цих систем в Леванті й Анатолії близько 7000 ВС. У 

цей час спостерігалися переміщення малих груп землеробського населення з їх 

подальшим розселенням, у першу чергу, по території Близького Сходу, що 

супроводжувалося радикальними змінами в матеріальній культурі [Cauvin, 

1997]. 

М. Оздоган, Дж. Зільхао та К. Перле поєднують ці явища і вважають, що 

одні групи населення могли тікати від останніх проявів цих соціально- 

політичних процесів, інші – від нестабільності та руйнувань, які, можливо, 

призвели до падіння системи і водночас супроводжували її крах [Özdoğan, 1997, 

2000; Zilhão, 2000; Perles, 2005]. Тобто, заселення території Греції та інших 

територій ПСЄ могло бути пов’язане (і викликане) з кризою «складних» 

суспільств часів переходу від PPNB до PNA [Özdoğan, 1997, p. 13; Zilhão, 2000, 

144]. Це могло б пояснити, чому ранньонеолітичні суспільства на новому 

місці зберегли багато технічних близькосхідних елементів, але чітко 

відмежувалися від соціальної організації суспільств PPNB, від схеми 

розташування їхніх поселень та колективної символіки [Özdoğan, 2000, p. 165- 

170]. 

М. Оздоган відзначив, що перші групи переселенців принесли з собою у 

ПСЄ всі аспекти культури, крім централізованої влади [Özdoğan, 1997, p. 17] та 

символічних зображень, які супроводжували цю владу. Дуже важливою щодо 

цього є думка К. Перле, що егалітарна організація в Греції, яка свідомо й 

успішно підтримувалась протягом раннього та середнього неоліту, була 

створена на основах скоріше гетерархії, ніж ієрархії [Perles, 2005, p. 285]. Цим 

можна було б пояснити, чому в РН період не було великих агломерацій, і 

чисельність населення на кожному поселенні свідомо підтримувався на 

низькому рівні [Perles, 2005, p. 286]. Раннє неолітичне суспільство 

продемонструвало ознаки стабільного розвитку протягом більш ніж двох 
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тисячоліть, спромігшись уникнути великих потрясінь, криз та появи нових 

соціально-економічних систем [Perles, 2001, p. 3]. 

3. Механізми та шляхи неолітизації ПСЄ 

Більша частина досліджень неолітичного переходу присвячена механізмам 

неолітизації ПСЄ, тобто, яким чином відбувався цей процес. 

М.Звелебіль, описуючи можливі механізми, за допомогою яких відбувся 

процес неолітичного переходу, наводить широкий список варіантів, які також 

можуть бути певною мірою підтверджені генетичними експертизами [Zvelebil, 

2001, p. 2]: 

1. Міграція населення передбачає великий рух населення в раніше 

невідому область, яка включає в себе швидку зміну генофонду в цьому регіоні, 

де ці групи населення поселяються; 

2. Демографічна дифузія - колонізація певній області в кілька 

етапів, невеликими групами або домогосподарствами протягом кількох 

поколінь, що призводить до поступової зміни генів; 

3. Елітне домінування - проникнення певної соціальної еліти в 

конкретний регіон і її контроль над корінним населенням, що призводить до 

певного змішування генів; 

4. Інфільтрація - поступове проникнення невеликої групи, що 

може складатися з фахівців (наприклад з якогось ремесла), і така 

інфільтрація не може бути простежена в генних структурах; 

5. Чехардова (стрибкоподібна) колонізація - селективна або 

вибіркова колонізація певного регіону невеликими групами, метою яких є 

оптимальна експлуатація території, при цьому відбувається генетичний обмін; 

6. Мобільність в зонах контакту - переміщення населення на 

невелику відстань в зонах контакту між тубільцями і фермерами, встановлення 

соціальних обмінних мереж партнерів, шлюбів і родинних відносин, що 

викликає змішування генів; 

7. Контакти встановлені за допомогою торгівлі або обміну в 



143 
 

рамках регіональних і зовнішніх торгових мереж, які служили каналами 

зв'язку, через які поширювалися економічні новинки, в тому числі 

одомашнення рослин і тварин. 

Окремо оговорюються механізми взаємодії між прийшлим та місцевим 

населенням, і тут можна виділити декілька моментів: 

 Землеробське та мезолітичне населення займало різні природні 

ніші (К.Перле, Г.Тодорова); 

 Між цими двома світами відбувався обмін товарами, шлюбними 

партнерами, знаннями (якщо мезолітичне населення могло отримувати 

елементи неолітичного пакета, то землеробське – знання про ресурси); 

 Землеробське населення могло перейняти у місцевого деякі 

технології обробки кременю, знання, поховальні обряди (К.Перле). 

В процесі неолітизації у РН населення могли виникати труднощі, як 

природного характеру (переважно гірський рельєф Балкан, періодичне 

затоплення родючих долин, екологічні бар’єри, та ін.) так і антропогенні 

(існування потужних мезолітичних анклавів всередині регіону, сусідство з 

мезолітичними суспільствами на його околицях, або ж з неолітичними групами 

з відмінною економічно-світоглядною системою – імпрессо, та ін.). 

Збереглося багато свідоцтв виходу з цих обмежень – поступової 

асиміляції з місцевим населенням, що проявилося в поховальному обряді, на 

деяких поселеннях значна роль привласнюючих форм господарювання при 

принципово «неолітичному» способі життя, та ін. 

Дослідники, які висувають перші два пояснення, пропонують конкретні 

шляхи переміщення груп з Близького Сходу – або через острови Егейського 

моря, або через Анатолію та турецьку Фракію, або через Анатолію та острови 

Егеїди. Схоже що всі три варіанти могли мати місце в цю добу. Шляхи по 

території ПСЄ також дискутуються (по великим або малим річкам, через гірські 

перевали тощо). Більш детально шляхи розглянуті в розділі 3. 

Таким чином, якщо передивитися гіпотези, теорії та моделі неолітизації, 

виходячи із запропонованих критеріїв, видно, що вони розкривають різні 



144 
 

сторони одного і того ж процесу, і лише частково заперечують один одного. 

* * * 

На основі використання нового масиву інформації, проаналізувавши 

свідоцтва із первинної зони формування неолітичного способу життя, її 

периферій та з контактних територій, дослідники пропонують наступну 

реконструкцію перебігу подій появи та розповсюдження неолітичного способу 

життя. 

Поява неолітичного способу життя була не одноразовою подією, але 

сталася внаслідок цілого ряду різноманітних подій, численних хвиль 

переміщень різними способами, швидкостями і маршрутами впродовж більше 

ніж тисячоліття, і згідно наявних на сьогодні даних можна виділити кілька 

етапів експансії [Todorova, 1995; Perles, 2005; Özdogan, 2010]. 

Початкова (ініціальна) фаза, що відбувалася до 7 тис. ВС, і представляла 

собою розтягнуте в часі і просторі безладне переміщення поодиноких груп з 

невеликим набором утилітарних речей, які дісталися північно-західної Анатолії 

і проникли до східної Фракії. 

Після початкового етапу експансії, спостерігається цілий ряд швидких і 

досить масових переміщень з появою неолітичного способу життя у внутрішніх 

районах Європи. Виділяються два окремих етапи, з рухами різними 

траєкторіями, що залишили різні комплекси (дуже умовно їх можна назвати 

монохромним та мальованою керамікою). Те, що в літературі називають 

«ранньонеолітичним захопленням Європи», М.Оздоган пов'язує з другим 

етапом [Özdogan, 2011]. 

Перший етап неолітизації, т.зв. «монохромна фаза», тривав близько 7000 – 

6400 ВС, і, згідно свідоцтв, характеризувався значно більшою різноманітністю, 

представляючи собою інтенсивні ендемічні переміщення сухопутними 

маршрутами через анатолійське плато, і морськими маршрутами вздовж 

анатолійських берегів, які діяли одночасно і що прибережні комплекси Егеїди 

включили в себе суміш обох комплексів. 

1). Сухопутні маршрути. Один напрямок (центрально-Анатолійського 
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походження) простежується від західних частин центрально-анатолійського 

плато до південно-східних районів Мармурового моря, можливо, долиною 

р.Сакар’я та прилеглими плато, представлений культурою архаїчного Фікіртепе 

з темною полірованою керамікою, віджимними від нуклеусів технологіями, 

набором доместикантів. Припускається, що, якщо раптом прибульці 

зустрічалися з місцевим населенням, вони з ним зливалися, при цьому міг 

відбуватися процес добровільної акультурації [Perles, 2005; Özdogan 2010]. 

Деякі елементи культури Фікіртепе, за М.Оздоганом, могли за короткий 

проміжок часу дістатися Дунаю та Струми, але їх проникнення на Балкани було 

ще незначним. Географічне розташування деяких поселень на високих плато 

свідчить, що групи йшли по плато або по горах, а не по алювіальним рівнинам, 

як це зазвичай вважається. Неможливо з точністю визначити траєкторії рухів; 

проте схема розподілу неолітичних елементів вказує на те, що було більше, ніж 

один рух, і кожна група йшла різними маршрутами. 

2). Морські траєкторії. Походження неолітичних груп в районах, 

прилеглих до Егейського узбережжя, є більш проблематичним. Нещодавно 

відкриті поселення в прибережній егейській зоні (Улуджак, Єшилова та ін..) 

дозволили заповнити білі плями між Анатолійським плато і материковою 

Грецією. Існують сильні відмінності між колекціями з егейського узбережжя і 

колекціями з р-ну Мармурового моря і Центрально-Анатолійського плато, що 

може свідчити про морські контакти на далекі відстані в епоху неоліту із 

значною взаємодією між східним Середземномор’ям і Егеїдою по 

прибережному морському маршруту. Водночас, в колекціях були присутні деякі 

елементи центрально-анатолійського походження – темна та червона 

монохромна кераміка, антропоморфні посудини, пінтадери, стеатопігійні 

статуетки, технології віджимних лез, кістяні шпателі ін. [Özdogan, 2010, р.886]. 

Тобто неолітизація проходила різними маршрутами – сухопутними через 

Анатолію та морськими. На цьому етапі було закладена основа процесу 

неолітизації в Південно-Східній Європі. 

Поки що важко сказати, якими траєкторіями носії «монохромної 
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кераміки» дісталися Фракії, але аналогії прибережних поселень Ходжа Чешме 

та розташованими в районі Ізміру (східне узбережжя Егейського моря), дали 

змогу М.Оздогану припустити, що переміщення відбувалося морським шляхом 

вздовж Егейського узбережжя [Özdogan 2011б, р.665]. 

Далі на північний захід, пам’ятки «монохромного» періоду зафіксовані в 

середній течії Мариці, в басейні Дунаю, в басейні Струми. Це перше швидке 

поширення, яке було досить нечисленне, досягло Дунаю бл. 6200 кал.ВС 

[Todorova, 1995]. 

Значна кількість пам’яток цього ж періоду (від середини 7 тис. ВС) 

виявлена і в Західній Македонії – на північ від о.Охрид, в котловині Корча, в 

Пелагонії, в басейні р.Альякмон, в котловині Аміндео, на Македонській рівнині, 

в Пієрії і на півдні в Фессалії. «Монохромний» період представлений і в 

Адриатиці на території Ілірії. 

В Східній Македонії свідоцтва монохромного неоліту знайдені в долині 

Драма (Дікілі-Таш), тобто її заселення відбулося в середині 7 тис. до н.е. 

одночасно з першим заселенням землеробами Західної Македонії і Фессалії. 

Дані з Дікілі Таш зараз підкріплюють гіпотезу про перше проникнення неоліту в 

напрямку схід-захід через північно-західну Анатолію та північну Егеїду. 

Незважаючи на появу цих одночасних свідоцтв на всій території Балкан, вони 

ніяк не аналізуються в єдиному ключі і не використовуються при побудові 

загальної картини. 

Підсумовуючи, свідоцтва продемонстрували, що перше поширення 

неоліту йшло різними напрямками і хвилями з різним вмістом неолітичного 

пакету впродовж досить довгого часу. Способи поширення були різноманітні – 

це могли бути і ендемічні переміщення, і колонізація, і акультурація, адаптація, 

обмін технологіями та товарами, що мали місце одночасно. Таким чином, в 

ретроспективі, всі раніше висунуті гіпотези експансії неолітичного способу 

життя, певним чином підтверджуються [Özdogan, 2011б, р.665]. 

Другий етап швидкої масової експансії неолітичного способу життя був 

більш масовим і швидким, краще організованим рухом з прямою направленістю 
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на захід вздовж алювіальних та річкових долин. Дані свідчать, що ця фаза 

складалася із кількох хвиль переміщень, що йшли одна за одною протягом 

деякого часу кожна. В кінці 7 – поч. 6 тис. до н. е., численні поселення неоліту, 

великі і малі, з'явилися майже відразу на майже всій території західної Анатолії 

і в більшості районів Балканського півострова, з більш-менш схожими 

комплексами. 

Ця хвиля була набагато більш масовою, ніж попередня, але перевага 

віддавалася алювіальним долинам і великим, добре обводнених міжгірським 

рівнинам. Ця нова хвиля характеризується червоною і чорною ангобованою 

полірованою керамікою, в спільнотах яких згодом розвивається білим на 

червоному фоні розпис. 

Свідоцтва дали можливість припустити, що друга хвиля увійшла до 

Фракії не через Босфор, але через західні частини Мармурового моря, ймовірно, 

слідуючи прибережними рівнинами вздовж Егейського моря [Özdogan, 2011]. 

Представлена вище картина видається спрощеною, насправді розвиток 

подій був більш складним і з різними проявами. Однак є очевидним, що те, що 

відбувалося протягом 7 тис. ВС було експансією неолітичного способу життя на 

території, визначені як периферія. В регіоні Мармурового моря, в Егеїді та в 

Західній Анатолії, спостерігається велика різноманітність «неолітичних 

пакетів», навіть на одночасних поселенях розташованих в межах невеликого 

географічного району, що проявляється в усіх складових культури – архітектурі, 

схемах життєзабезпечення, організаційних схемах поселень, виборі місць 

розташування для них, артефактах. 
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РОЗДІЛ 5. 

НЕОЛІТ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НЕОЛІТИЗАЦІЇ ПСЄ 

 

 

Періоду неоліту та неолітизації на території України присвячено значну 

кількість праць, дослідження цієї теми почалося ще на межі ХІХ та ХХ ст. 

Незважаючи на це, поки що немає чіткого та цілісного бачення процесів, які 

відбувалися тут за означеної доби. Перед тим, як розглядати цю проблему в 

контексті неолітизації ПСЄ, пропонується окреслити основні віхи цих 

досліджень (приділяючи більше уваги вивченням культур, що знаходилися в 

контактній з ПСЄ зоні) та визначити основні перепони, які заважають баченню 

процесу неолітизації та розвитку неоліту на цих теренах. 

1. Основні віхи історії дослідження неоліту та процесу неолітизації 

на території України 

Дослідження неолітичних пам’яток на території України розпочалося в 

кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. А.Бобринським, Н.Біляшівським, А.Городцовим та 

В.Хвойкою, але загальна картина була неясною та неповною. Не було цілісного 

бачення неоліту на цій території, його місця в загальноєвропейській системі, 

незрозумілими були механізми його виникнення, історичний зміст, 

етнокультурна та етноісторичні характеристики [Даниленко, 1969, c. 5]. 

В той час більш активно досліджувалися трипільські старожитності, і на 

загальному рівні поява населення з землеробською економікою на теренах 

України пов’язувалася саме з цією культурою. Її походження та/або активні 

зв’язки шукали в Балкано-Карпатському регіоні. Це було цілком закономірним, 

оскільки в той час спостерігався активний обмін інформацією та науковими 

здобутками, і були спроби розглядати та пояснювати старожитності конкретної 

території в більш загальному контексті. 

1920 – 1930 роки були часом певного застою, коли майже не проводилися 

широкі розкопки та історичні реконструкції. Неоліт України пов’язувався 

майже виключно з носіями традиції виготовлення ямково-гребінцевої кераміки. 

Б.Жуков та О.Бадер поставили питання про керамічний мезоліт Криму. В кінці 
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1930-х років почалися розкопки Кам’яної Могили, що стало певним поштовхом 

для подальших робіт. І вже після Другої світової війни почалося інтенсивне 

дослідження неоліту України. Пов’язано це було передусім з дослідженнями 

В.Даниленка, а також М.Рудинського, А.Добровольського, А.Бодянського та 

Д.Телегіна [Даниленко, 1969; Телегін, 1968]. 

Великий внесок у вивчення неоліту Південного Бугу та узагальнення 

українського неоліту зробив В.Даниленко. У 1949– 1961 рр. він стаціонарно 

дослідив багато поселень із залишками неоліту: Сабатинівка, Чорний Ташлик, 

Саврань, Завалля, Базьків Острів,Митьків Острів, Сокільці I, II, VI, Самчинці, 

Печера I, Глинське та багато інших. За результатами проведених робіт він 

виділив неолітичні пам'ятки Південного Бугу в окрему «Південнобузьку» 

культуру, згодом (після робіт В.Маркевича на Дністрі), перейменовану у «Буго- 

Дністровську» [Даниленко, 1957, 1960, 1962; Маркевич, 1965, 1968]. 

В період з 1946 по 1949 дослідник виділив Приазовську, Сурсько- 

Дніпровську, Дніпро-Донецьку та Буго-Дністровську культури (БДК). Особливу 

увагу автор приділяв БДК, вважаючи її 1) місцевим субстратом Трипільської 

культури та 2) основою для складання періодизації неолітичних культур 

України [Даниленко, 1969, c. 9]. 

А.Добровольський, а пізніше і В.Даниленко, висловлювали припущення 

про існування особливого «прото-неолітичного» або «докерамічного» етапу, 

який останній автор називав «архаїчним неолітом». В.Даниленко наполягав, що 

кераміка не є обов’язковою ознакою неоліту [Даниленко, 1969, c. 7] і змістом 

доби, та був цілком згодним з Г.Чайлдом, що основним були поява 

землеробства і скотарства. В.Даниленко вважав, що неоліт в азово- 

чорноморській частині України був східною периферією Східно- 

Середземноморського неолітичного макрорегіону, але «архаїчний» і навіть 

початок керамічного періодів були сформовані, і знаходилися під сильним 

впливом «азово-каспійського» імпульсу [Даниленко, 1969, c. 176]. В степовому 

Передкавказзі відбулося самостійне одомашнення ВРХ, через кризу 

мисливського господарювання, і з цієї території перше тваринництво, разом з 
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найдавнішою керамікою, було привнесене до Північного Причорномор’я. 

Землеробство ж розвинулося спочатку у БДК, як наслідок контактів з 

культурою Криш. 

Результати польових робіт та своє бачення перебігу етнокультурних, 

соціальних та економічних процесів у неоліті Південного Бугу на широкому тлі 

Східно- та Південно-Європейського неоліту В.Даниленко виклав в 

узагальнюючій монографії «Неоліт України» [1969]. 

Вивчення пам'яток неоліту Подністров'я розпочалося в 1945, коли 

П.Борисковський, а в 1950 і О.Черниш, виявили перші пункти з матеріалами 

південно-бузького типу. Починаючи з 1957,В.Маркевичдосліджував поселення 

біля м.Сорока на сході Молдови. Він запропонував власну періодизацію 

пам'яток БДК Молдови, намітив виділення двох локальних її варіантів – 

Південнобузького та Дністровського [Маркевич, 1965, 1968, 1974]. 

В цей же час Д.Телегін виділив Дніпро-Донецьку культуру (культурно- 

історичну область), та п’ять її варіантів – Надпорозько-Приазовський, 

Черкаський, Києво-Волинський, Донецький та Гомельсько-Чернігівський 

[1968]. Для виявлення ступеню схожості між варіантами Дніпро-Донецької 

культури був застосований метод статистичного аналізу [Телегин, Титова 1998, 

6-7]. Ранній неоліт, на думку Д.Телегіна розвинувся на місцевій основі під 

впливом ззовні (Кришським для БДК і неоліту Малої Азії для Сурської 

культури), домашня свиня, бик та кінь могли бути одомашнені в 

ПівнічномуПричорномор’ї, а вівця-коза – запозичені з ПСЄ. Землеробство ж 

розвинулося на цих теренах також під впливом ПСЄ [Телегин, 1977]. Основною 

тенденцією другої половини ХХ ст. був детальний розгляд деяких окремих рис 

неолітичного способу життя (керамічного виробництва, тваринництва, тощо) 

або окремих культур. Навколо них часто сконцентровувалася вся увага в 

окремих дослідженнях. Культури виділялися, як правило, на основі типології 

кераміки. Але їх межі суттєво змінювалися, коли за основу бралася обробка 

кременю [Залізняк, 2005; Манько, 2010]. На межі ХХ- ХХІ ст., з виходом 

узагальнюючих монографій і робіт, відбулися зміни в підходах [Залізняк, 
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1998, 2005; Котова, 2002; Манько, 2006, 2013], коли ті чи інші культури, або 

неоліт стали пов’язувати з загальноєвропейськими процесами та пояснювати 

процеси конкретними моделями [напр., Gaskevych, 2011]. Зупинимося більш 

детально на деяких із них. 

В основу концепції неолітизації Правобережної України Л.Залізняка 

лягли матеріали з розкопок 2001-2006 рр. неолітичних пам‘яток біля с. 

Добрянка на р.Тикіч [Залізняк, 2006, c. 178]. До цього дослідження поселень 

БДК у степовому Побужжі проводилися в 1967 р. О.Шапошніковою та 

В.Непріною, потім з кінця 1970-х рр. — М.Товкайло, а в Молдовському 

Подністров'ї – О.Ларіною та В.Дергачовим в 1990-х рр. [Дергачов, 1999]. 

Л.Залізняк відмітив, що перші ознаки неолітичних близькосхідних 

впливів виразилися в поширенні технологій обробки кременю (прослідкувавши 

їх по серіях трапецій із правильних відтискних пластин) у представників 

Гребениківської культури. Властиві гребениківським пам’яткам прото- 

неолітичні технології обробки кременю могли потрапили із Південного 

Леванту, Південної або Західної Анатолії та Греції до Північно-Західного 

Надчорномор’я та Надазов’я через Балкано-Дунайський регіон [Залізняк, 2005, 

2006, c. 3, 12, 15; 2016, с.138]. Вони зустрічалися у носіїв РН культур: 

«докерамічному» та ранньокерамічному неоліті Фессалії (Аргіса, Сескло, 

Ахіллеон, Неа Нікомедія), на Криті (Кносос), Караново (рання фаза), пізньому 

мезоліті - ранньому неоліті Румунії та Молдови (Лапоші, Чумешті, Ріпічені та 

Ербічені) та на стоянках біля Стамбула [Залізняк, 2006]. Слідом за прото- 

неолітичною гребениківською культурою на правобережну Україну 

просунулися нові хвилі неолітичних мігрантів з Подунав’я – культури Криш, 

КЛСК, Боян, Кукутені-Трипілля та ін. Крем’яний інвентар цих неолітичних 

мігрантів (особливо Криш та КЛСК) також містив трапеції із перетинів 

широких відтискних пластин. 

Із Балкано-Дунайського регіону на правобережну Україну поширилися 

також найдавніша кераміка та навички відтворювального господарства. Про 

спільні близькосхідні корені землеробства свідчать своєрідний близькосхідний 
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набір культурних рослин (емер та пшениця-однозернянка, ячмінь і горох) у 

населення БДК, Криш-Старчево-Кереш, КЛСК та види домашніх тварин (коза, 

вівця) з Передньоазійським генетичним корінням, передача яких шляхом 

«культурних запозичень» є сумнівною [Залізняк, 2005]. Глиняний посуд БДК 

поєднав в собі місцеві риси (гостре дно) із запозиченнями з Балкано- 

Дунайського регіону (лінійний орнамент) [Залізняк, 2005, c. 124]. 

Ще одним аргументом на користь Передньоазійської ґенези населення 

Південно-Західної України, за Л.Залізняком, є східно-середземноморський 

(вірменоїдний) антропологічний тип. Про «Близькосхідні» аналогії свідчить і 

відсутність цвинтарів, з поодинокими похованнями на території поселень та 

антропоморфна пластика [Залізняк 2005, с.125; 2006, с 15]. 

Таким чином, неолітизація Південно-Західної України, згідно Л.Залізняка, 

могла відбутися в результаті чотирьох імпульсів-хвиль з півдня, просуванню 

яких сприяв м’який вологий клімат атлантичного періоду голоцену [Залізняк, 

2005,c. 120,124]. 

Кожне нове прибуле неолітичне населення вступало в контакт з 

місцевими групами і виштовхувало їх далі на північний схід у Подніпров’я та 

Полісся. Неолітичні прибульці передавали навички відтворювального 

господарства та керамічного виробництва мезолітичним аборигенам [Залізняк, 

2005, c. 124]. Спочатку у Середнє Подніпров’я були виштовхнуті автохтони- 

кукрекці, а потім людність посталої за їх участю, але під кришськими впливами 

Буго-Дністровської культури [Залізняк, 2005, c. 147]. 

У Буго-Дніпровському межиріччі та Києво-Черкаському правобережжі 

носії культурних традицій БДК з Побужжя започаткували своєрідну 

ранньонеолітичну групу пам’яток, на основі яких у 6 тис. до н.е. сформувався 

києво-черкаський варіант Дніпро-Донецької культури [Залізняк, 2005, c. 148]. 

Про неолітизацію Середнього Дніпра мігрантами з Побужжя писав і 

В.Даниленко [1969, c. 34]: «культура племен, які мешкали у першій половині 

неолітичної епохи на Середньому Дніпрі, у певній мірі є нічим іншим, як 

своєрідною філіацією буго-дністровської культури». 
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Окрему увагу було приділено питанню проникнення буго-дністровських 

впливів у Надпоріжжя, де кераміка Сурської культури мала виразні сліди 

впливів БДК. Л.Залізняк припускає, що проникнення буго-дністровців з 

Середнього Бугу на схід у Надпоріжжя сталося під тим же тиском хвиль 

неолітичних переселенців. Велику роль у цих процесах відіграли лінійно- 

стрічковики, які близько середини 6 тис. до н.е. рухалися через Верхню Віслу на 

південь Волині та у Подністров’я. Дещо пізніше рух пізніх буго-дністровців на 

схід стимулювала потужна міграція трипільців з Середнього Дністра у 

лісостепове Побужжя [Залізняк, 2005, c. 150]. Таким чином,за Л.Залізняком, рух 

неолітичних племен на території Південно-Західної України поклав початок 

неолітизації її центральних, північних та східних районів. 

Н.Котова в монографії «Неолітизація України» висловлює власний 

погляд на ці проблеми. Розглянувши детально історію питання, дослідниця 

пропонує свою схему розвитку неоліту України [Котова,2002, c. 8], 

підтримуючи теорію В.Даниленка про «східне» походження кераміки з 

зубчасто-гребінчастим орнаментом та часткове запозичення деяких типів 

посуду з культури Криш носіями БДК [Котова,2002, c. 8, 10]. В неолітизації 

України вона виділяє три етапи: 1) перша поява відтворювальної економіки в 

докерамічному шарі Кам’яної Могили 1, де присутній крем’яний комплекс 

Кукрекського типу та кості домашніх тварин, які були тут доместиковані (кінь, 

собака, і, можливо тур); 2) формування БДК, що йшло під «східними» та 

«західними» впливами, та Сурської культури, яка запозичила з Північного 

Приазов’я глиняний та кам’яний посуд, шліфовані знаряддя праці, мотичне 

землеробство, та, можливо, домашню свиню; 3) неолітизація Полісся під 

впливом БДК, Сурської, Нижньодонської та Азово-Дніпровських культур, в 

результаті чого сформувалась Дніпро-Донецька культурно-історична область. 

Останнім часом Н.Котова корелює розуміння процесу неолітизаціїї України, 

пов’язуючи його з кліматичними змінами [Kotova, 2009], і передивляється час 

та джерела появи першої кераміки [Котова, 2015], появу якої відносить до 

другої половини 7 тис. до н.е. у носіїв Кукрецької та Гребениківської культур 
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через процеси дифузії із західної Анатоліїї та Фракії, та вбачає аналогії ранньої 

БДК з поселеннями початкової монохромної фази РН неоліту в районі 

Мармурового моря (культура Фікіртепе) та в Болгарії, які датуються 6 500 – 

6 400 до н.е. 

Ще одну гіпотезу проникнення неолітичних (ранньоземлеробських) 

елементів на територію України запропонував Д.Гаскевич, який проводив 

розвідки та розкопки як вже відомих, так і нових поселень у Побужжі [2008], 

зокрема, пам'ятки Печера І (розпочаті В.Даниленком). Він присвятив кілька 

статей питанню періодизації БДК, особливостям її крем'яного інвентарю та 

кераміки,і виділив дві найбільш дискутовані проблеми в сучасних дослідженнях 

неоліту України:перша – процес неолітизації регіону, адруга – походження 

першої неолітичної кераміки [Гаскевич, 2010, c. 215]. Автор зазначив, що на 

сьогоднішній день в Північному Причорномор’ї невиявлено пам’яток з повним 

неолітичним пакетом. У спробі знайти відповідь на другу з виділених проблем, 

Д.Гаскевич формулює свою гіпотезу походження неолітичної кераміки, 

розглядаючи кераміку «самчинського типу» БДК. Суть гіпотези [Гаскевич, 

2010]: 

• Кераміка самчинського типу БДК є лише одним з проявів 

певного стилюорнаментації; 

• Цей стиль декору був розповсюджений в неоліті на величезній 

території від Дністра до Дону, та від північного узбережжя Чорного моря до 

Прип’яті; 

• Аналіз радіокарбонних дат, домішок в керамічному тісті, та 

опосередковано крем'яногоінвентарю свідчать про більш ранню появу цих 

традицій декору на півдні ареалу (Північно-Причорноморський степ); 

• Походження традицій виготовлення кераміки з зубчасто- 

гребінчастим орнаментом з півночі та зі сходу виглядає неаргументованим, 

тому Д.Гаскевич шукає їх на півдні та заході; 

• В більш південних регіонах посуд, декорований в такий спосіб, 

відносять до кола кераміки імпрессо. В Західному Причорномор’ї до пам’яток 
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кола імпрессо відносять культуру Хамаджия; 

• За формальними ознаками вся неолітична кераміка Північного 

Причорномор’я з гребінчастим та накольчастим орнаментом є керамікою 

імпрессо; 

• На пам’ятках БДК відомо кілька фрагментів кераміки з 

орнаментом«кардіум»; 

• Домішки в керамічному тісті цих фрагментів є нетиповими для 

посуду БДК (великий вміст мушель рачків Cyprideis torosa littoralis). Домішки 

свідчать про те, що ці посудини виготовлялися на узбережжі Середземногоабо 

Чорного моря; 

• Факт наявності кераміки з орнаментом кардіум свідчить про те, 

що в Північному Причорномор’ї проживали носії традицій кардіумної 

орнаментації посуду, або про їх контакти з жителями цього регіону 

(наприклад через культуру Хамаджия); 

• Більш ранні прототипи гребінчастої кераміки походять з 

Північної Африки, Близького Сходу та Адріатики (якщо спиратися на «стару» 

хронологію БДК, а якщо користуватися «новою» хронологією, то лише з 

Північної Африки та Близького Сходу); 

• Найраніша кераміка з зубчато-гребінчастим орнаментом відома з 9-8 тис. cal 

BC в Північній Африці, звідти вона могла розповсюдитися на територію 

Близького Сходу, а потім в Північне Причорномор’я; 

• Носії імпрессо могли потрапити в цей регіон  згідно моделі 

«морської колонізації» Ж.Зільхао. Найкращим підтвердженням цього процесу є 

висока швидкість появи тут цієї кераміки; 

• Існували фізична та технологічна можливості такого просування 

на час появи першої кераміки в ПП (Боспорська протока та розвинений 

водний транспорт); 

• Дослідник звертається до Західного Середземномор’я та 

Адріатики, як до прикладів появи кераміки імпрессо в інших регіонах, щоб 
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краще зрозуміти цей процес, та можливість подібного розвитку подій в 

Причорноморському степу; 

• На прикладі поширення населення кераміки імпрессо видно, що 

розселення відбувалося в два етапи: перший – поява неолітичних поселень з 

«неолітичним пакетом» або тимчасових стоянок лише з деякими елементами 

«пакета». На першому етапі населення займало прибережні райони. На другому 

етапі культура поширювалася вглиб континенту, де виникали 2 типи пам’яток – 

поселення з «неолітичним пакетом», або «мезолітичні» стоянки з керамікою та з 

невеликим відсотком кісток домашніх тварин. Таким чином, яскраві 

землеробські риси втрачалися і прибуле населення інфільтрувалося з місцевим; 

Подібну картину можна спостерігати і на українських пам’ятках 

Причорномор’я, де є незначні залишки кісток домашніх тварин та кераміки; 

• Відсутність стоянок з класичним «імпрессо» пояснюється 

підняттям рівня світового океану (з чисельними прикладами затоплених 

неолітичних пам’яток Середземномор’я); 

• На думку Д.Гаскевича, місцями потенційних ранньонеолітичних 

пам’яток імпрессо є південний берег Криму та узбережжя Північно-Західного 

Кавказу. 

Д.Гаскевич вважає, що поширення в неоліті різних новацій, керамічного 

виробництва та ін. було неможливим без переміщення певної частини 

населення-носія традицій. Способи та відстань таких переміщень могли бути 

різними.На підтвердження своєї гіпотези він зазначає, що в українському 

неоліті присутні окремі специфічні елементи неолітичного пакету– перша 

неолітична кераміка з зубчасто-гребінцевим лінійним орнаментом, 

«неолітичний» кременевий комплекс, шліфовані кам’яні вироби, рання поява 

доместикованих тварин. В мезо-неолітичних могильниках маріупольського 

типу в 7-5 тис. cal.BC відмічається поява населення з новими антропологічними 

характеристиками, яке має аналогії в Західній Балтії, Криму і в Північній 

Африці. Це може побічно підтримати гіпотезу дослідника, хоча це питання ще 
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далеко від остаточного вирішення. 

Таким чином, Д.Гаскевич припускає, що поширення хоча б частини 

неолітичних новацій в Північне Причорномор’я можна пов’язати з процесами 

індивідуальної прикордонної мобільності та інфільтрації середземноморських 

мігрантів. По аналогії з Західним Середземномор’ям, неолітичні культури 

Північного Причорномор’я могли перейняти лише частину неолітичних 

новацій, які представлені в неолітичному комплексі нарівні з характерними 

рисами місцевого мезоліту у більш розвинутого населення з узбережжя. 

З кінця 1990-х дослідження неоліту Південно-Східної України проводить 

В.Манько [2008]. Він розглянув теоретичні питання дослідження неолітичної 

доби та виділив проблеми у розв’язанні ключових питань, такі як 

«хронологічний хаос» українського неоліту та неповноцінність джерельної бази, 

її кількісне, а не якісне збільшення та ін. [Манько, 2010]. Це спонукало його до 

пошуку нових напрямків дослідження. 

2. Теоретичні та практичні труднощі у вивченні неолітичного 

переходу в Україні 

Як показує історія дослідження українського неоліту, «яблуком незгоди» 

в останні роки (коли стало очевидним, що подібні явища не можна вивчати в 

політичних рамках однієї країни, а необхідно розглядати в більш загальному 

Європейському контексті), стала прив’язка неолітичних «культур» України до 

більш широких зон, або макрорегіонів. При цьому виникають труднощі, 

пов’язані з існуванням як «теоретичних» так і «практичних» перепон. Серед 

теоретичних проблем слід відмітити, в першу чергу,нечіткість розуміння 

ключових термінів (поняття «неоліт» та цілковиту кризу поняття «археологічна 

культура»), крім того, існує певна кількість «стереотипних» точок зору, 

викладених авторитетними дослідниками багато років тому, які сьогодні часто 

вважаються аксіоматичними. Практичні перепони пов’язані з проблемами 

датування, відсутністю сучасних комплексних археологічних досліджень 

пам’яток, неможливістю повною мірою перевірити результати старих 

досліджень та ін. Останнім часом ряд дослідників намагаються подолати ці 
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проблеми, пропонуючи альтернативні точки зору та нові методологічні підходи 

[Гаскевич, 2010; Манько, 2010]. 

Суттєві непорозуміння при вивченні неоліту України виникають через 

різне розуміння термінології. Так, при визначення поняття неоліт бракує 

узгодженості в розумінні суті цього терміну, немає чіткого критерію для 

віднесення конкретної пам’ятки чи культури до неоліту. Те ж саме стосується 

поняття неолітизація. В той час, як західноєвропейські науковці в основному 

вже дійшли згоди щодо цих термінів, східноєвропейські дослідники вкладають 

в них різний зміст. 

Під неолітом В.Даниленко розумів етап розвитку людства, змістом якого 

стало складення ранньої відтворювальної економіки на базі рибальства та пізніх 

форм мисливського господарювання, які переживали гостру кризу. 

Технологічні новації, як то: поява сокири, посуду та ін., він вважав явищами 

зовнішнього характеру [Даниленко, 1969, c. 5]. Більшість сучасних українських 

дослідників поняттянеоліт пов’язують з появою раннього землеробства, 

тваринництва та першої кераміки [Котова, 2002, c. 3; Товкайло, 2006], разом з 

переходом до осілого способу життя, будівництвом стаціонарних жител, 

використанням нових матеріалів та техніки обробки каменю, виникненням 

нових ідеологічних уявлень та нової соціальної структури суспільства 

[Товкайло, 2006]. Поширення цих рис розглядається, як неолітизація. 

Д.Гаскевич під неолітизацією розуміє появу базових елементів неолітичного 

пакету, до якого він відносить довгострокові поселення, землеробську 

економіку, шліфовані кам’яні знаряддя праці, кераміку та відтискну технологію 

обробки кременю. Треба відмітити, що останнім часом склад неолітичного 

пакету активно обговорюється, і його зміст для Близького Сходу, Анатолії та 

ПСЄ значно розширений. 

В.Манько запропонував новий зміст поняття неоліт [Манько, 2008]. Він 

піддав критиці старі визначення цієї доби, вважаючи, що не можна визначати 

неоліт через суму його характеристик – технологічні інновації та / або 

економічні характеристики, оскільки неможливо знайти таку суму ознак, яка 
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була б одночасно і суттєвою і загальною для всього неоліту, це можна зробити 

лише на регіональному рівні. При цьому він зауважив, що визначення неоліту 

повинно бути 1) аксіоматичним та 2) узагальнюючим – тобто таким, що 

підходило б і для ранньоземлеробських суспільств, і для так званого «лісового 

неоліту». Через це дослідник пропонує визначати неоліт не як суму ознак, а як 

процес, зміст якого можна висвітлити методами археології. В.Манько висуває 

нове трактування поняття неоліт, яке могло б означати процес формування 

інформаційних полів (систем), в межах яких поширювалися інноваційні 

технології, нові методи ведення господарства та надбання духовної культури, 

які існували у вигляді культурно-історичних областей (КІО). 

Трактування В.Манька, за логікою якого неоліт (як період) є епохою 

розвитку людства, що характеризується процесом створення КІО (тоді 

неолітизація визначається, як процес) видається найбільш універсальним. 

В.Манько припускає, що на території України такі КІО були 

утворенірізними за генезою кам’яних індустрій групами населення, які займали 

різні ландшафтні ніші і практикували різні моделі господарювання. Через 

контакти у носіїв цих індустрій з’являлися спільні елементи матеріальної 

культури, і томувсі культурні явища неоліту носили не регіональний характер, а 

були пов’язані з певною КІО, в межах якої відбувалося розповсюдження 

інформаційних технологій. 

Щодо поняття археологічні культури, то від початку неоліту пропонується 

розглядати їх лише в якості складових частин КІО. Процес неолітизації тоді 

розглядається, як процес створення інформаційних систем, функціонування 

яких сприяло розповсюдженню і засвоєнню інновацій на континентальному 

рівні та появі інформаційного простору,за наявності чого землеробська 

економіка змогла розповсюдитися з Близького Сходу. Щодо контактів, 

В.Манько припускає їх різні форми – у вигляді міграцій, обміну, збройних 

конфліктів тощо. 

Він вказує також на різницю між донеолітичними і неолітичними КІО: 

перші не були результатом розвитку інформаційних систем, показником чого є 
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їх індустрії, які розвивалися у різних напрямках. На відміну від попередніх 

епох, в неолітібули створені інформаційні системи, що поєднали населення 

віддалених регіонів з різних природних зон, активним сприйняттям інновацій. 

Причини утворення КІО в неоліті В.Манько вбачає не в появі 

відтворювального господарства, і не виключає, що це відбулося внаслідок 

значних зміну у психіці людейта в соціальній поведінці колективів. Останнє 

могло стати можливимз появою стаціонарних поселень значнихрозмірів(через 

успіхи привласнювальної економіки). Зі збільшенням розміру поселень почало 

з’являтися відтворювальне господарство, як відповідь на неспроможність далі 

утримувати такі поселення. При цьому «революція свідомості» йшла попереду 

«господарської» [Манько, 2010, c. 237].  

Ще однією проблемою, з якою стикаються дослідники неоліту України, є 

відсутність як класичного неолітичного пакету (характерного для Близького 

Сходу, Анатолії та ПСЄ) на її території, так і особливості окремих його 

складових-маркерів (землеробства, тваринництва та кераміки): 

і) Що стосується землеробства, на сьогодні відсутні надійні свідоцтва про 

стабільне вирощування зернових та про їх роль в дієті. Трасологічні 

дослідження серпів показали, що вони могли використовуватися для зрізання 

трави [Станко, 1995], а відбитки культурних рослин на кераміці є нечисельними 

[Гаскевич, 2010]. Більш надійним показником є знахідки мотик на неолітичних 

поселеннях, але і тут виникають труднощі. В основному ці знахідки нечисельні 

та походять з пам’яток Маріупільської КІО та БДК [Котова, 2002, c. 44, 45], 

частина поселень БДК перекрита трипільськими пам’ятками, тому не 

виключена можливість інтрузій з більш пізніх шарів. 

іі) Не можна вважати вирішеною проблему появи домашніх тварин на 

території України, хоча вонадетальнорозглядається ще з початку ХХ ст. В той 

час появу агрикультури тут пов’язували з Трипільською культурою, населенню 

якої приписувалосьсамостійне одомашнення вівці та свині [Штерн, 1907; 

Богаєвський, 1937]. Так було покладено початок «автохтонним» теоріям 

одомашнення ряду тварин, які в 1930-ті роки отримали значне поширення. З 
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метою їх перевірки В.Громова провела спеціальні дослідження, присвячені 

появі домашніх тварин на цих територіях [Громова, 1940]. На її погляд, ВРХ, 

коза, вівця та свиня поширилися сюди із південної та центральної Європи, 

заперечуючи їх автохтонний розвиток. Також автохтонна парадигма розвитку 

тваринництва була детально розглянута В.Цалкіним, який заперечив її, 

пов’язавши появу «повного набору» домашніх тварин з КЛСК та БДК[Цалкин, 

1970, c. 265]. 

Незважаючи на суттєву критику зі сторони палеозоологів, ідея про 

місцеве (або східноєвропейське) одомашнення ряду тварин (від коня до свині, 

бика та собаки) отримала значне поширення серед археологів. 

Сучасний стан остеологічних колекцій з неолітичних пам’яток України не 

можна назвати задовільним. Більшість колекцій (17 із 30) втрачені [Котова, 

2002, c. 111-119], що сильно ускладнює перевірку отриманих даних та 

залучення нових методик до їх вивчення. Великі серії якісних палеозоологічних 

матеріалів взагалі відсутні. Навіть в найновіших працях не проводилися 

статево-вікові визначення, тафономічні аналізи та багато інших досліджень, що 

являються першочерговими. Часто ігноруються загальні неолітичні розробки 

(напр., про неможливість окремого існування тваринництва в ранньому неоліті 

[Шнирельман, 1980, 1989]).Розгляд окремо тваринництва, без аналізу всього 

археологічного комплексу, не може бути виправданим, оскільки на ранніх 

стадіях доместикації різниця між дикими і домашніми формами тварин може 

бути незначною. А гіпотези,побудовані на знайдених нечисленних залишках 

тварин, потребують перегляду [Залізняк, 2005, c. 121,122].Відповідно, говорити 

про запозичення зі сходу або заходу, чи про місцеву доместикацію деяких видів 

тварин у північно-східній частині в неоліті України на основі нечисельних 

остеологічних колекцій, слід обережніше. Ще одним археологічним «маркером» 

неоліту, на думку переважної більшості дослідників, є керамічний посуд. Так, 

для деяких регіонів (особливо лісової смуги Європи) він є чи не єдиним 

показником настання неолітичної доби (т. зв. «лісовий неоліт»). Проте, 

навряд чи глиняний посуд може бути основним покажчиком появи нової 
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системи господарювання (землеробства) та змін в соціальній та ідеологічній 

сферах. 

Сучасні дослідники розмежовують процеси поширення керамічного 

виробництва і просування землеробської економіки [Дергачов, 2005; 

Долуханов, 2003, c. 204; та ін.]. Висловлені припущення про імпульсивні 

поширення глиняного посуду в неоліті та можливість незалежного відкриття 

кераміки в деяких регіонах в умовах привласнювальної економіки [Долуханов, 

2003, c. 195, 203]. Вже протягом VI тис. до н.е. виробництво кераміки різними 

маршрутами потрапило на більшу частину Центральної та Східної Європи 

[Долуханов, 2003, c. 203, 204]. Так само і на терени України керамічний посуд 

міг проникати різними шляхами, зокрема і східними. При цьому населення з 

таким «нововведенням», по суті, продовжувало традиційні способи 

господарювання. Саме тому логічним є відокремлення цього питання від 

поширення землеробської економіки. 

Це лише деякі аспекти неоліту України, які найчастіше обговорюються в 

дискусіях, але існують і багато інших. Навіть побіжний їх огляд показує 

абсолютну неспроможність продемонструвати український неоліт як «епоху 

розповсюдження відтворювальної економіки», і неолітизацію як процес 

поширення агрикультури, як способу життя. Саме тому підхід В.Манька,який 

пропонує принципово нові підходи та розуміння історичних процесівна наших 

та інших територіях в період неоліту, можна вважати перспективним. Схожі 

підходи зараз активно обговорюються та застосовуються на практиці рядом 

західних дослідників [Watkins, 2008; Reingruber, 2009, 2011; та ін.]. 

Розглядаючи неоліт та неолітизацію України, дослідники включають її 

територію (повністю або окремими зонами) до тих чи інших культурних 

макрорегіонів. Визначальним фактором для такого приєднання є переконання 

авторів у зв’язках або походженні тих чи інших археологічних культур – зі 

сходу, з південного заходу, з півдня тощо. І тут ключовим питанням є розуміння 

тим чи іншим автором понять неоліт та неолітизація. 

Неоліт Закарпаття справедливо вважається складовоюрегіону ПСЄ, 
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оскільки тут проживало населення спільноти Криш. Інша ж територія України 

умовно поділяється на дві великі культурно-історичні провінції неоліту – 

південно-західну (БДК, пізніше КЛСК) і північно-східну (культури дніпро- 

донецька, німанська, сурська, ямково-гребінцевої кераміки). Л.Залізняк вважає, 

що перша зв’язана зБалкано-Дунайським неолітом, а друга сформувалася на 

місцевій основі під впливом ззовні: з південного заходу, а також зі сходу 

(Прикаспію та Центральної Азії). Кераміка західної частини України має 

лінійну орнаментацію, а східної –накольчасто-гребінчастий декор, характерний 

для кераміки на схід від України [Залізняк, 2005, c. 120]. Подібної думки 

дотримувався і В.Даниленко, вказуючи, що Південно-західнітериторії України у 

своєму розвитку стояли ближче до Балкано-Дунайських, та пізніше до східно- 

середземноморських ареалів, де розвиток неоліту (як і на інших віддалених від 

Середземномор’я територіях) проходив в залежності від цього макрорегіону, 

але мав в цілому самостійні риси [Даниленко, 1969, c. 5]. Д.Гаскевич відносить 

зону Північного Причорномор’я до кола імпрессо [Гаскевич, 2010]. 

Серед західноєвропейських дослідників також немає єдності – напр., 

М.Гімбутас відносить БДК до культур ПСЄ; так само Г.Баркер виділяє 

південно-західні частини України в окрему зону разом з північними Балканами 

та середнім Дунаєм. Погляди західноєвропейців на український (з російським і 

білоруським включно) неолітдосить чітко виразила німецька дослідниця 

Х.Пьєзонка, яка вказала на різницю в розумінні початкової стадії цього періоду 

(в той час, коли назаході Європи показником є перехід до відтворюючого 

господарства, на сході – поява кераміки), і що, незважаючи на наявність 

керамічних виробів, по суті східноєвропейські спільноти складались із 

мисливців/збирачів з привласнювальним типом господарства. Вона приєднує 

неолітичні культури України (крім Закарпаття) до великого кола 

Східноєвропейських культур які були мезолітичними і володіли лише деякими 

неолітичними інноваціями [Piezonka, 2014]. 

Очевидно, що від розв’язання ключових теоретичних та практичних 

проблем українського неоліту залежать і подальші реконструкції пізньої 
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первісності на цих теренах. В будь якому разі, на сьогоднішній день актуальним 

залишається висновок В.Даниленка про те, що історія неолітичної доби на 

теренах України була процесом «багаторівневих етноісторичних схрещувань» 

[Даниленко, 1969, c. 6]. 

3.Використання моделей для пояснення процесу неолітизації в 

Україні 

Результати досліджень неоліту на території України показали, що її 

частини входили до різних культурних макрорегіонів. Якщо Закарпаття 

безперечно було частиною ПСЄ, то про інші території за ранньонеолітичної 

доби цього однозначно стверджувати не можна. Все ж накопичений досвід у 

моделюванні процесів неолітизації ПСЄ може допомогти в розумінні 

неолітичного переходу на Україні. 

Коротко зупинимось на процесах неолітизації в деяких із мікрорегіонів 

України та на можливості використання моделей для пояснення цього процесу. 

Почнемо із території Закарпаття. 

Північно-східна частина Карпатського басейну, складовою частиною 

якого є і українське Закарпаття, завжди була привабливим регіоном для 

проживання. Тут представлені різноманітні ландшафти, як в географічному, так 

і в екологічному сенсі: алювіальні долини, невеликі лесові плато, річкові 

долини, гори різної висоти з відповідною рослинністю, фауною і типами 

ґрунтів, які забезпечували різні можливості для одержання продуктів 

харчування. В геологічному відношенні цей регіон багатий на мінерали та 

кам’яну сировину12. Хребет Карпат розділяє внутрішні та зовнішні території, 

водночас зв’язуючи їх системою перевалів, і археологічні знахідки 

підтверджують широкі культурні контакти між цими зонами від палеоліту до 

залізного віку. 

В 1970-1980-і тут були проведені масштабні роботи і відкрито багато 

поселень неоліту (в Дякові, Ужгороді, Концові та ін..), із них Берегове, Заставне 

та Рівне – культури Кріш, які вивчав М.Потушняк [2005]. На зміну культурі 

Кріш, на його думку, пізніше прийшла культура мальованої кераміки, корені 
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якої також тісно пов'язані з регіоном Балкан. 

За однією із гіпотез, ранньонеолітичне населення могло приваблювати 

також і багатство кам’яної сировини,перш за все обсидіану, у верхів’ях Тиси, 

ібути однією з мотивацій заселення регіону. С.Местер та Б.Раш простежили 

пересування груп, зокрема Кереш, в часі і просторі на археологічних матеріалах, 

і помітили поступовий перехід від використання сировини з одного джерела до 

іншого [Mеster, Rácz, 2010, p. 23]. Дослідники дійшли висновку, що цей регіон 

заселявсязгідно моделі «освоєння нової території у пошуках сировини». 

Крем’яні артефакти, які вироблялись в великій кількості, складають 

значну частину археологічних знахідок. В порівнянні з попередніми періодами, 

індустрія кам’яних виробів в неоліті значно відрізняється технологічною 

складністю та її місцем і роллю в соціальній структурі суспільства [Binder, 1990, 

257; Perlès, 1990, p. 3], її можна розглядати, як підсистему в системі 

технологічного розвитку суспільства [Geneste, 1991, p. 17; Inizan, 1999, p. 14– 

15], а крем’яні артефакти – як маркери окремих культурних об’єднань [Binder, 

1987, p. 258; Kaczanowska, 2008, p. 9]. Кремінь, який використовувався для 

виробництва різних знарядь, має різні характеристики, і можливо встановити 

джерело походження сировини. Сировина з Карпатських родовищ, її 

характеристики та шляхи розповсюдження були описані К.Біро [Biró, 1986; 

1987]. 

В результаті досліджень, були виявлені 3 типи карпатського обсидіану 

[Рац, 2009, с. 273]. Один із них був ідентифікований в області між селами 

Рокосово і Малий Раковець біля Хуста,біля Берегово були знайдені 

опаліти [Rácz, 2008]. Завдяки цьому, визначивши походження кам’яної 

сировини, стало можливим простежити і реконструювати обмін сировиною 

та знаряддями між різними групами. 

 
 

12В горах Токай і Гута-Віхорлат сформувалися з середини міоценового періоду обсидіан, 

опали, кварцити, гейзерити і гідро-кварцити. 
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Угорські дослідники С.Местер та Б.Раш, які висунули гіпотезу про 

використання ресурсів «віртуальної зони», вважають, що багатство кам’яної 

сировини в районі Верхньої Тиси могло бути однією з основних причин появи 

ранньо-землеробських общин в північно-східній частині Великої Угорської 

долини, аж до українського Закарпаття [Mеster, Rácz, 2010]. Вони сподіваються, 

що в подальшому детальний техно-економічний аналіз кам’яних колекцій 

зможе допомогти реконструювати технологічну поведінку общин, із стратегією 

заготовки і доставки кожного типу сировини включно, а також організацію 

процесу виробництва, пересування груп населення та їх преференції щодо 

виробництва кам’яних знарядь. Такийаналіз, на їх думку, також допоміг би 

зрозуміти взаємодії між місцевим мезолітичним населенням та новоприбулими 

землеробами. 

Просування культурного комплексу Старчево-Кереш-Криш, до території 

якого входило і українське Закарпаття, почалося із зони розповсюдження 

Егейського обсидіану, і закінчилося в регіоні Карпатського обсидіану 

[Kilikoglou, 1996, p. 343-349, Thorpe, 1984, p. 183]. Поширення цієї спільноти 

пояснюється, в тому числі, і моделлю «освоєння нової території у пошуках 

сировини», сформульованої на основі петрографічного аналізу кам’яної 

сировини цих культур, згідно якої населення пересувалося з півдня на північ, 

від одних джерел сировини до інших. На перших стадіях припускається 

«піонерська» модель освоєння території (розвідувальні експедиції, які 

віднаходили джерела каменю), а на наступних – «хвильова» модель просування 

(в її сучасному розумінні). На цьому етапі значна кількість населення 

«ґрунтовно» освоювала свої нові території, «перебудовуючи» їх на свій манер.  

Південно-західна Україна була місцем, де склалася Буго-Дністровська 

культура, і, за Л.Залізняком, перше проникнення неолітичних рис сюди могло 

відбутися у формі синтезу місцевих кукрецьких племен з колоністами із Балкан 

та Подунав’я [Залізняк, 2006, c. 11]. Археологічне підтвердження цього він 

вбачає у появі синкретичних крем’яних комплексів, в яких поєдналися 

кукрецькі вироби з привнесеною з півдня прото-неолітичною технікою 
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виготовлення відтискних пластин і правильних трапецій (Гребениківська 

культура) [Залізняк, 2006, c. 11]. 

На думку Л.Залізняка, така синкретичність виникла внаслідок спільного 

проживання населення з різними традиціями [Залізняк, 2006, c. 12], і виключно 

міграційні фактори не в змозі пояснити появу елементів землеробства у носіїв 

цієї культури, тому модель неолітизації цього регіону має враховувати 

міграційні і місцеві чинники. Вплив місцевого мезолітичного населення був 

вагомим, що і знайшло відображення в його господарстві. Подібно до цього, в 

свою чергу, населення БДК впливало на кришське, що призвело до формування 

синкретичних комплексів типу Сакарівка [Дергачев, Ларина, 2015]. 

Такі процеси можнапояснитив рамках моделі «землеробського 

прикордоння». Прийняття землеробства культурою могло бути свідомим 

вибором, в процесі становлення нових форм господарювання приймало участь і 

місцеве, і прийшле населення. Теоретично, процес переходу до землеробства 

міг складатися з трьох послідовних етапів – потенційної готовності до змін, 

переходу до нових форм господарювання та утвердження нової системи 

[Zvelebil, Rowley-Conwy, 1986; Kozlowski, 1986]. Перший етап може 

репрезентувати печерська та більш ранні фази БДК, а другий – дві наступні 

фази (самчинська та савранська). Але говорити про остаточний перехід до 

землеробської економіки ще зарано. 

Землеробство у носіїв БДК не мало першочергового значення, 

поступаючисьмисливству та рибальству. Земля оброблялась мотиками, тому 

заселялись легкі, насамперед лесові ґрунти. На думку В.Даниленка, однією із 

причин розташування їх поселень в районі порогів та на островах було більш 

швидке, ніж в інших місцях, утворення площин родючих ґрунтів [Даниленко, 

1969, c. 157]. Також нечисленними для цієї культури є рештки свійських тварин, 

і лише на пізньому етапі розвивається скотарство на пам’ятках південних груп 

(велика та дрібна рогата худоба) [Товкайло, 2005]. 

Вважається, що на виникнення і становлення БДК мав вплив неоліт 

Балкано-Дунайського регіону, і її розвиток тривав паралельно з розвитком 
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культур Криш та КЛСК. Той факт, що кераміка причорноморських неолітичних 

суспільств прикрашалась гребінчастим орнаментом, дозволили науковцям 

пов’язати ці суспільства з регіоном середземноморських неолітичних культур з 

керамікою імпрессо [Даниленко, 1969, c. 200; Берчу, 2008; Гаскевич, 2010]. На 

розвиненому самчинському етапі БДК переселенці з Південного Бугу досягли 

Середнього Подніпров’я та Київського Полісся. Так почалося поширення 

неолітичних ознак на ці терени. 

Запропоновані варіанти поведінки населення пояснюються також і 

кліматичними чинниками. Так, активний розвиток (з заселенням нових 

територій) спільноти Старчево-Криш-Кереш відбувався під час першого 

оптимуму голоцену (5800 – 5400 до н.е.). В цей час в Придунав’ї і на території 

Південно-Західної України встановився теплий і вологий клімат, який сприяв 

заняттям землеробством. Але, цей сприятливийдля аграріїв період тривав не 

довго, і вже ±5400 рр. до н.е. він змінився сухим холодним кліматом 

[Герасименко, 2010, c. 161]. В цей час групи Старчево-Криш зупинили подальше 

просування і, можливо, зосередили свою діяльність на кам’яній сировині, яку 

вони постачали на Балкани [Mеster, Rácz, 2010, р. 23]. Населення продовжило 

розвиватися в зайнятому регіоні, пристосовуючись до нових умов (збільшення 

ролі полювання, можливий розвиток систем обміну, постання синкретичних 

комплексів типуСакарівка [Larina, 1994, p. 47-51]. 

Такі зміни в природних умовах могли б пояснити і розвиток БДК. Її 

населення почало переймати навички відтворювальної економіки у західних 

сусідів в теплий період. На цій фазі розвитку землеробство ще не стало основою 

господарства [Залізняк, 2006, c. 16]. Дуже скоро настав холодний мікроетап, на 

якому «розвивати» агрикультуру не було доцільним. Можливо, саме тому носії 

БДК не стали «класичними землеробами» з домінуючим відтворювальним 

господарством, елементи якого все ж були присутні. По мірі просування 

культури Криш на схід,в БДК стає все більше елементів землеробства і 

тваринництва, що, власне, може пояснюватися активним обміном. Але 

асортимент рослин в БДКбув «блідою копією» того, що споживало кришське 
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населення [Ларина, 1999]. 

Під час холодного кліматичного періоду відбулася нова міграція 

населення з Близького Сходу (типу Вінча) що призвело до формування в ПСЄ 

нових культур (КЛСК та ін.). Проте ці культурні утворення вже сильно 

відрізнялися від ранньонеолітичних [Todorova, 2003, р. 290-295]. До їх складу 

почало активно «входити» місцеве населення. Змінилася і економіка. Якщо 

подивитися на пам’ятки КЛСК в Пруто-Дністровському регіоні, то очевидним 

стає скорочення асортименту рослин, в порівнянні з попереднім періодом, ще 

менше видів стали вирощувати на Волині. Натомість зростає роль 

тваринництва, привласнювальні форми господарства стають популярними. 

Проте, такі тенденції, скоріше за все, були відповіддю на зміни клімату та в 

природному середовищі.  

З настанням в ±4900 рр. до н.е. другого атлантичного оптимуму 

[Герасименко, 2010, c. 162] створилися ідеальні умови для розвитку 

агрикультури в регіоні. В цей періодспостерігалося суттєве потепління, яке при 

цьому супроводжувалося великою кількістю опадів. Отже, можливо, саме під 

впливом кліматичного фактору була остаточно неолітизована більша частина 

Правобережної України шляхом просування нового культурного утворення 

(Кукутені -Трипілля). 

Запропоновані моделі можуть пояснити проникнення на терени України 

неолітичних інновацій,передусім, землеробства. Що ж до проникнення такого 

елементу, як кераміка, то це питання на прикладі неолітичних культур 

розглянув В.Манько. Він звернув увагу на різні принципи виділення 

археологічних культур мезоліту та неоліту, коли в першому випадку їх 

відрізняють крем’яні комплекси, а в другому керамічні стилі. Через таку 

плутанину він запропонував чотири теоретичні моделі розповсюдження 

кераміки у суспільств з привласнюючою економікою [Манько, 2010, c. 242]: 

1) Носії традиційної культури засвоюють інновації з кількох джерел, і 

тоді одна «культура» розпадається на кілька. Варіантом цієї моделі є ситуація, 

коли частина культури не засвоює виробництва кераміки. 
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2) Кілька традиційних культур засвоюють кераміку з одного джерела. 

3) Одна чи кілька культур декілька разів змінюють традиції 

керамічного виробництва. 

4) Одній традиційній культурі відповідає одна керамічна традиція. 

Дослідник розглянув механізми поширення неолітичних інновацій, які 

виникли переважно на території Близького та Середнього Сходу, розглядаючи 

два базових варіанта – пряму міграцію та формування «синкретичних» культур 

(тобто поєднання різних культурних традицій, якщо розселення проходило на 

вже зайнятій мезолітичним населенням території, або коли мисливці-збирачі 

просто сприймали нові технології). З цієї точки зору, неоліт поширився на 

територію України переважно в результаті створення синкретичних культур, 

оскільки тут існувало чисельне місцеве населення. Це підтверджується аналізом 

кременевого інвентарю, за комплексами якого В.Манько і пропонує виділяти 

археологічні культури. 

Це лише деякі моделі, які можливо було б використати для пояснення 

неолітичного переходу на території України. Звичайно, ці побудови носять 

схематичний характер, проблема потребує подальшого наукового розгляду. 

*** 

Побіжний розгляд основних віх історії дослідження українського неоліту 

дозволяє зробити декілька висновків: 

В цілому дослідження неоліту України є віддзеркаленням вивчення цієї ж 

доби та проблем в ПСЄ. Так само, як і в регіонах ПСЄ на початку ХХ століття 

дослідники намагалися підходити до питання про появу землеробства 

комплексно, із залученням широких міжрегіональних порівнянь з віддаленими 

пам’ятками; 1930-ті роки були часом певного застою. Після другої світової 

війни йшов процес активного накопичення археологічного матеріалу, так само, 

як і на Балканах, де була спроба виділити «докерамічну фазу», в Україні набула 

популярності автохтонна парадигма розвитку. З відходом від ідей автохтонізму 

в 1990-ті роки пропонувалися міграційні пояснення, або моделі, що враховували 

можливість запозичень деяких неолітичних елементів через мережі 
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взаємозв’язку. Сучасний етап характеризується намаганням пояснити процес 

неолітизації з врахуванням більш широкі території ПСЄ та / або Східної Європи 

із застосуванням нових методів та підходів в дослідженнях. Так само, як і в 

ПСЄ, старі концепції з часом використовуються в нових теоріях та 

підкріплюються сучасними даними. 

Для розв’язання ключових проблем, пов’язаних з появою неоліту на 

території України, необхідно, в першу чергу, подолати ряд теоретичних та 

практичних перепон, як то, зробити уніфікацію понятійного апарату, перегляд 

попередніх «аксіоматичних» гіпотез та старих колекцій матеріалу із залученням 

нових методів дослідження. Необхідним також є проведення нових цільових 

міждисциплінарних польових досліджень з радіокарбонним датуванням 

матеріалу в сучасних надійних лабораторіях. 

Однією з найгостріших проблем в розумінні українського неоліту є 

невизначеність суті доби. Термін «неоліт» від часу його появи пережив певну 

трансформацію від технологічного значення до визначення його, як періоду 

нового способу життя, одним із проявів якого було виробництво продуктів 

харчування, періоду, позначеного не лише (і не в першу чергу) технологічними, 

а і соціальними і ідеологічними змінами, які стають можливими лише із 

змінами в свідомості. Варто провести чітку межу між появою неолітичного 

способу життя та неолітичних елементів (лише повний комплекс яких може 

свідчити про появу нової епохи). Неолітичний спосіб життя передбачає 

проживання на поселенні з усіма його соціальними правилами та зв’язками. 

Його навряд чи можна скопіювати, якщо населення раніше вело 

привласнюючий спосіб господарювання. З іншої сторони, предмети та харчі 

можуть потрапляти до мезолітичних суспільств шляхом обміну, а технології 

можна запозичити. Проте все рівно таке суспільство переймаєне спосіб життя, а 

лише неолітичні елементи. Виявити суспільства з новим способом життя можна 

по повному «неолітичному пакету», який є характерним для Анатолії, 

Близького Сходу та ПСЄ. На території України такий пакет відсутній за часів 

неоліту (окрім Закарпаття), є лише деякі його елементи. Отже, говорити про 
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неолітичний перехід тут за означеної доби, як про становлення нового 

землеробського способу життя, очевидно, не видається доцільним. На це були 

об’єктивні причини – наявність чисельного місцевого населення, яке сприйняло 

лише деякі землеробські інновації, погіршення клімату, та ін. 

Натомість, в той час (7 – перша пол. 6 тис. ВС), коли більшу територію 

ПСЄ заселяли ранньонеолітичні спільноти (характерною ознакою яких був 

високий рівень соціального розвитку, засвідчений довгостроковістю великих 

поселень, їх плануванням і архітектурою тощо, і із зникненням яких в 

наступний період спостерігалася певна деградація – Perlés, 2001), більшу 

частину території України можна розглядати лише в якості контактної зони 

між землеробськими культурами ПСЄ та мезолітичним населенням Східної 

Європи. В досліджуваний період ці землі поступово перетворювалися на 

периферію ПСЄ, де відбувалося формування нового способу життя. Теоретично 

процес перетворення (розвитку) неземлеробської території в землеробську з 

неолітичними характеристиками описав М.Оздоган на прикладі Анатолії та 

Балкан [Özdoğan, 2011]. Після закріплення на новому місці неолітичного 

способу життя (що могло тривати досить довго), спостерігалися подальші 

імпульси та починалися переміщення, що можна простежити появою елементів 

неолітичного пакету. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Впродовж більш ніж столітньої історії дослідження проблеми 

неолітичного переходу на території ПСЄ були сформульовані концепції, 

гіпотези та моделі, автори яких намагалися пояснити цей процес та зміни 

способу життя населення, спираючись на напрацювання своїх попередників, на 

основі різних теоретичних філософських концепцій (еволюціонізму, 

дифузіонізму, структуралізму і т.д., дотримуючись протилежних поглядів щодо 

законів розвитку матеріального світу – ідеалізму чи матеріалізму), долучаючи 

до своїх пояснень здобутки різних наук (етнографії – давніх та сучасних 

суспільств; біології – палеоботаніки, палеозоології, поширення видів, та ін.; 

генетики та біогенетичних досліджень; математичного аналізу; лінгвістики та 

етнолінгвістики; географічних дисциплін – біогеографії, кліматології, 

геоморфології, гідрології, палеогеографії та ін.; соціології; психології і т.д.), 

адаптуючи їх закономірності для побудови своїх гіпотез, і, як правило, 

використовуючи лише деякі з них та ігноруючи інші. Серед усіх цих дисциплін 

здобуткам археології належала і продовжує належати особлива роль – вони 

були єдиною матеріальною основою, генератором поштовхів для подальших 

розміркувань, «цеглинами» для побудови численних гіпотез, використовувалися 

для підтвердження різних теорій при суб’єктивному їх описі і трактуванні 

різними дослідниками. 

Аналіз історії дослідження проблеми неолітичного переходу на території 

ПСЄ дозволив дійти наступних висновків: 

1) Окреслюючи межі регіону ПСЄ для даного дослідження, треба 

відзначити виключну залежність його кордонів від територіального розподілу 

археологічних пам’яток відповідного часу, а саме культурних комплексів 

раннього неоліту, відомих в літературі під різними назвами (монохромний 

неоліт, Протосескло, Пресескло, Ваштемі-Подгоріє, Гелебнік, Анзабегово, 

Караново І, Прото-Старчево, Старчево-Криш-Кереш, Ходжа Чешме та ін.). 

Пропонується для доби раннього неоліту окреслити межі ПСЄ територією 
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проживання неолітичного населення зі специфічними рисами, а саме: 

Балканським півостровом, Середньодунайською низовиною, Карпатською 

котловиною, східними та південними схилами Східних Карпат та Сирето- 

Дністровським межиріччям. Звичайно, логічним було б включення до цієї 

території і західних областей Анатолії, як це запропонував М.Гарашанін, 

теоретично виділивши «Балкано-Анатолійський культурний комплекс» (1981, 

1997). Зараз існування такого комплексу підтверджується вже більш 

конкретними доказами. В даному дослідженні межі макрорегіону є дещо 

вужчими. 

Визначення макрорегіону «Південно-Східна Європа» і його меж виглядає 

доречним і обґрунтованим. При виділенні його враховувалися не тільки 

аналогічні характеристики (подібності), але також і те, що відрізняє його від 

інших макрорегіонів. Найбільше аналогій пам’ятки ПСЄ мають з 

Близькосхідними комплексами, але існують значні відмінності, які вказують на 

соціально-ідеологічні відмінності між ними. Також доволі суттєва різниця 

спостерігається з західним макрорегіоном (областю «імпрессо»), яка не може 

бути пояснена географічними чинниками. Нарешті культурні утворення ПСЄ 

жили в оточенні місцевого мезолітичного населення (з півночі, сходу та, інколи, 

в межах ПСЄ), яке суттєво відрізнялося від ранніх землеробів (матеріальна 

культура, соціальна та економічна сфери, антропологія). Взаємодії між цими 

різними світами мали різний характер, що призвело до формування нових 

культурних комплексів (Хаманджия), переробки старих (Лепенський Вір), та до 

поширення землеробських новацій до кола мезолітичних спільнот. Між собою 

культурні комплекси макрорегіону також мали відмінності, але було багато 

спільних ознак, які проявилися в господарстві, соціальному розвитку та 

світогляді і, звичайно, у технологіях. Для кращого розуміння процесів, що 

призвели до появи неолітичного способу життя в ПСЄ, пропонується для 

детального розгляду виділити в її складі ряд менших регіонів (Фесселія, 

Македонія, Фракія та ін.). 

2) Перші концепції щодо походження неоліту в регіонах мали вигляд 
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припущень, конкретні механізми переходу не вказувалися. Поступово, у міру 

того, як з’являлися археологічні свідоцтва, ці концепції розвивалися, 

вдосконалювалися та видозмінювалися. В силу того, що згодом було отримано 

досить велику кількість археологічних даних, з’явилася можливість 

підтвердження різних гіпотез (при цьому докази обиралися знову ж таки за 

різними принципами). Але були і певні недоліки, що заважали їх інтерпретації 

(див.далі). 

Для пояснення процесу неолітизації автори спиралися на популярні ідеї та 

сучасні їм розробки у європейській та близькосхідній археології (напр. 

відкриття PPN на Близькому Сході, екологічний підхід, моделювання). 

Непорозуміння з приводу трактовки тих чи інших гіпотез виникали через різні 

підходи, методи та завдання, що ставилися дослідниками. Якщо не 

абсолютизувати одну окрему гіпотезу, то в кожній з них було раціональне 

зерно, і кожна із них зробила свій внесок в розуміння загального процесу. 

Формування гіпотез залежало також і від політичних інтересів та подій тих 

епох, коли створювалися ці гіпотези (колоніалізм, післявоєнний націоналізм, 

глобалізація, та ін.). В результаті того, що при проведенні досліджень перевага 

більше надавалась одному із чинників, результати були дещо однобокими, 

прибічники протилежних точок зору, які за основу брали різні концепції, гостро 

критикували один одного, і такі дебати велись протягом досить довгого часу. 

Спочатку загальноприйнятою була міграційна парадигма розвитку, на 

зміну якій в середині ХХ ст. прийшли автохтонні пояснення, а з кінця 1980-х 

років автори намагаються поєднати обидва підходи і враховувати роль як 

мігрантів, так і місцевих спільнот. Сучасний етап досліджень характеризується 

переглядом попередніх концепцій, міждисциплінарним підходом до 

дослідження проблеми та появою нових пояснень через сфери взаємодій. З 

розвитком методів більш точного датування (на прискорювачі мас- 

спектрометрії -AMS) з’явилася можливість абсолютного датування і 

картографування, що, при умові її реалізації, зможе допомогти реконструювати 

синхронні процеси. Зараз вже більшість дослідників розглядають процес 
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переходу до землеробства, як складний, багатогранний і мозаїчний, де 

одночасно могли спостерігатися багато різних способів життєзабезпечення – з 

різним відсотком видів життєдіяльності та технологій. 

3) З метою кращого розуміння неолітичного переходу в ПСЄ, її 

територію було розбито на ряд областей, та розглянуто історіографію 

неолітизації в Егеїді, Фессалії, Македонії та Фракії. В цих регіонах, згідно 

наявних даних, неоліт з’явився раніше, ніж в іншихобластях ПСЄ, крім того, 

ці території географічно знаходяться у безпосередній близькості до 

первісного центру неолітизації, і, отже, могли виступати в ролі контактних 

зон, де відбувалося розповсюдження неолітичних компонентів (предметів, 

продуктів або ідей) та переміщення людей на інші європейські території. 

Виділення в ПСЄ окремих регіонів та аналіз історії досліджень по ним 

виявилося доцільним, оскільки дозволяє більш чітко уявити собі цей процес на 

місцях, відійти від суб’єктивності державних кордонів. Гіпотези, що базувалися 

безпосередньо на місцевому матеріалі, часто спростовували загальні концепції 

неолітичного переходу, дозволяли деталізувати процес та вносили свої 

корективи. 

Для розуміння процесу в цілому і локальних особливостей необхідним є 

враховування фізико-географічних особливостей, як макрорегіону в цілому, так 

і окремо взятого регіону, ігнорування яких, як показує аналіз, приводить до 

хибних висновків (як, напр., в Македонії та Фракії). Детальний розгляд 

географії регіонів показав, що загальні моделі неолітизації з прокладеними 

можливими шляхами просування неолітичного населення, є занадто 

спрощеними, і далеко не всі вони враховують фізико-географічний фактор. Не 

менш важлива роль належить реставрації природного середовища і ландшафтів 

на період, що розглядається, в силу того, що сталися кардинальні зміни. 

4) Розглядаючи історію дослідження неолітичного переходу, 

дослідники схильні розділяти існуючи гіпотези та моделі на групи (напр. 

«міграційні» та 

«автохтонні»). Це часто заважає цілісному розумінню картини появи раннього 
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землеробства в ПСЄ. Натомість, пропонується виділити чіткі критерії для 

пояснення процесу, і систематизувати наявні теоретичні розробки на їх основі. 

Так, досліджуючи процес неолітизації, варто розрізняти передумови, причини і 

механізми цього процесу, які могли мати місце в регіоні, де неолітичний спосіб 

життя уже існував (Близький Схід) та там, куди він поширювався (Південно- 

Східна Європа). В свою чергу, треба розрізняти природні та антропогенні 

причини та передумови неолітичного переходу. 

Природними умовами, за яких став можливим процес неолітизації в ПСЄ, 

були клімат, ресурсна база і саме географічне положення регіону, топографія 

якого визначила напрямки та особливості розповсюдження, а серед причин 

переміщень могли бути зміни клімату, поява інфекційних захворювань або 

епідемій на деяких територіях, тощо. Так само і на Близькому Сході 

природними причинами, що призвели до руху населення, могли бути екологічні 

чинники, погіршення клімату чи інфекційні захворювання. Серед 

антропогенних передумов, які вплинули і визначили протікання процесу 

неолітизації в ПСЄ, могли бути наявність чи відсутність мезолітичного 

населення та його щільність, наявність мереж обміну та ін. На Близькому Сході 

серед антропогенних передумов переміщення землеробських груп можна 

виділити необхідну саму наявність там землеробського суспільства, його 

принципову мобільність, а також наявність у них транспортних засобів (напр., 

човнів), причинами ж могли бути демографічний тиск, соціальна чи ідеологічна 

криза або економічні потреби. 

Окремо слід також розглядати механізми неолітизації області та 

механізми взаємодії неолітичних громад з мезолітичними суспільствами. 

Нарешті, детального розгляду потребує і питання конкретних шляхів, якими 

новий спосіб життя був привнесений в досліджуваний макрорегіон, оскількі 

більшість загальних теорій носять абстрактний характер, і суперечать як 

топографічним даним, так і археологічним свідоцтвам. 

Розгляд історії дослідження неолітичного переходу в ПСЄ та аналіз 

концепцій відповідно до зазначених вище питань (механізми) дозволяє також 
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приблизно уявити (реконструювати), як відбувався цей процес (спираючись на 

ряд авторів – Г.Тодорову, К.Перле, М.Оздогана, Й.Мюллера, М.Звелебіля, 

Дж.Зільхао та ін.). 

Поява неолітичного способу життя в області була не одноразовою подією, 

але сталася внаслідок цілого ряду різноманітних подій, численних хвиль 

переміщень різними способами, швидкостями і маршрутами впродовж більше 

ніж тисячоліття, і згідно наявних на сьогодні даних виділяються кілька етапів 

експансії. Початкова (ініціальна) фаза представляла собою переміщення 

поодиноких груп з невеликим набором утилітарних речей, які дісталися 

північно-західної Анатолії і проникли до східної Фракії і в Фессалію. 

Після початкового етапу, спостерігається цілий ряд швидких і досить 

масових переміщень з появою неолітичного способу життя у внутрішніх 

районах Європи. Виділяються два окремих етапи, з рухами різними 

траєкторіями, про що свідчать різні комплекси (умовно їх можна назвати 

монохромним та мальованою керамікою). 

Перший етап (монохромний неоліт) тривав близько 7000 – 6400 ВС, та 

представляв собою інтенсивні переміщення сухопутними маршрутами через 

анатолійське плато і морськими маршрутами вздовж анатолійських берегів, які 

діяли одночасно, залишивши відмінні типи пам’яток, при цьому прибережні 

комплекси Егеїди включили в себе суміш обох комплексів. 

а) Сухопутні маршрути. Один напрямок (Центрально-Анатолійського 

походження) простежується від західних частин центрально-анатолійського 

плато до південно-східних районів Мармурового моря, можливо, долиною 

р.Сакар’я та прилеглими плато, представлений культурою архаїчного Фікіртепе 

з темною полірованою керамікою, віджимними технологіями, набором 

доместикантів. Припускається, що в разі зустрічей прибульців з місцевим 

населенням могло відбуватися їх злиття. Географічне розташування деяких 

поселень на високих плато свідчить, що переміщення відбувалося по плато або 

по горах, а не по алювіальним рівнинам, як це зазвичай вважається. Було 

більше, ніж один рух, і кожна група йшла іншим маршрутом. 
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б) Морські траєкторії. Походження неолітичних груп в районах, 

прилеглих до Егейського узбережжя, є менш дослідженим. Існують сильні 

відмінності між колекціями з егейського узбережжя і колекціями з р-ну 

Мармурового моря і Центрально-Анатолійського плато, що може свідчити про 

морські контакти на далекі відстані в епоху неоліту із значною взаємодією між 

східним Середземномор’ям і Егеїдою по прибережному морському маршруту. 

Водночас, в цих колекціях є деякі елементи центрально-анатолійського 

походження – темна та червона монохромна кераміка, антропоморфні 

посудини, пінтадери, стеатопігійні статуетки, технології віджимних лез, кістяні 

шпателі ін. Тобто неолітизація проходила різними маршрутами – сухопутними 

через Анатолію та морськими. На цьому етапі було закладена основа процесу 

неолітизації ПСЄ. 

Другий етап неолітизації був більш масовим, швидким і краще 

організованим рухом з прямою направленістю на захід вздовж алювіальних 

рівнин та річкових долин. В кінці 7 – на поч. 6 тис. до н. е., численні поселення 

неоліту, великі і малі, з'явилися майже відразу на майже всій території західної 

Анатолії і в більшості районів Балканського півострова, з більш-менш схожими 

комплексами. Існує вірогідність декількох різних хвиль переміщень. 

Цей етап неолітизації, згідно свідоцтв, очевидно був більш масовим, ніж 

попередній, і в цей період перевага при розселенні надавалася вже алювіальним 

долинам і великим, добре обводненим міжгірським рівнинам. Керамічний 

комплекс пам’яток цього періоду характеризується червоною і чорною 

ангобованою полірованою керамікою, згодом розвивається розпис білим на 

червоному фоні. 

Є свідчення того, що на окраїнах землеробських центрів поширення 

відбувалося більш повільно, де повній залежності від землеробства передували 

довгі періоди взаємодій між мисливцями-збирачами і землеробами-скотарями, з 

вибірковим прийняттям збирачами деяких елементів матеріальної культури 

землеробів, в тому числі доместикантів. З іншого боку, спостерігаються 

запозичення місцевих елементів прибульцями. Таким чином, процеси, в 
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результаті яких утвердилася агрикультура, в даний час розглядаються як 

набагато більш складні, з сильними регіональними і мікрорегіональними 

відмінностями і особливостями, ніж одна модель могла б передбачити. 

Щодо даних про новий спосіб життя, занесений із землеробських центрів 

на периферійні територіі, то про початок цього свідчить поява невеликої 

кількості малих поселень. Потім поширення призупинялося на деякий період, в 

цей час відбувалося закріплення (консолідація) економіки нового типу, зростала 

кількість поселень і удосконалювались технології (артефакти), у ході розвитку 

з’являлися нові риси, дещо видозмінювалися всі елементи, після чого 

спостерігалося поширення неолітичної економіки далі. При цьому колишня 

периферія перетворювалася на центр (осередок), із якого йшло поширення. 

Тобто, спостерігалася наступна схема розвитку невеликого окремо взятого 

району: 

незаселена територія / територія мезолітичного проживання  

зона контактів із землеробським населенням  

землеробська окраїна (периферія)  

центр (осередок), звідки поширення відбувається далі.  

Підсумовуючи, наявні свідоцтва продемонстрували, що перше поширення 

неоліту йшло різними напрямками і хвилями з різним вмістом неолітичного 

пакету впродовж досить довгого часу. Способи поширення були різноманітні – 

це могли бути і ендемічні переміщення, і колонізація, і акультурація, адаптація, 

обмін технологіями та товарами, що мали місце одночасно. Таким чином, в 

ретроспективі, всі раніше висунуті гіпотези експансії неолітичного способу 

життя, певним чином підтверджуються. 

5) Розгляд процесу неолітизації на території ПСЄ видається 

перспективним і для розуміння процесів переходу до нового способу життя, що 

відбувалися на території сучасної України. Історія досліджень українського 

неоліту в цілому йшла в тому ж руслі, що і дослідження в ПСЄ – починаючи від 

досліджень з залученням широких порівнянь з сусідніми областями, виділенням 

«докерамічної фази», розвитком автохтонних гіпотез, та завершуючи більш 
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конкретними моделями на основі аналізу археологічного матеріалу. Результати 

досліджень неоліту на території України показали, що її частини входили до 

різних культурних макрорегіонів. Якщо Закарпаття безперечно було частиною 

області, то про інші території за ранньонеолітичної доби цього однозначно 

стверджувати не можна. Очевидно, що в початковий (ініціальний) 

ранньонеолітичний період Побужжя та Подністров’я були зоною контактів з 

неолітичним населенням ПСЄ, згодом перетворившись на периферійний район 

цього макрорегіону, де неолітичний спосіб життя став домінуючим дещо 

пізніше, поширившись із заходу на Подніпров’я. 

Для розв’язання ключових проблем, пов’язаних з появою неоліту на 

території України, необхідно, в першу чергу, подолати ряд теоретичних та 

практичних перепон, як то: провести уніфікацію понятійного апарату, 

переглянути попередні «аксіоматичні» гіпотези та старі колекції матеріалу із 

залученням нових методів дослідження. Необхідним також є проведення нових 

цільових міждисциплінарних польових досліджень з радіокарбонним 

датуванням матеріалу в сучасних надійних лабораторіях. 

Однією з найгостріших проблем в розумінні українського неоліту є 

невизначеність суті доби. Термін «неоліт» від часу його появи пережив певну 

трансформацію від технологічного значення до визначення його, як періоду 

нового способу життя, де виробництво продуктів харчування було лише одним 

із проявів, періоду, позначеного не лише (і не в першу чергу) технологічними, а 

і соціальними і ідеологічними змінами, які стають можливими лише із змінами 

в свідомості. Варто провести чітку межу між появою неолітичного способу 

життя та неолітичних елементів (лише повний комплекс яких може свідчити 

про появу нової епохи). Неолітичний спосіб життя передбачає проживання на 

поселенні з усіма його соціальними правилами та зв’язками. Його навряд чи 

можна скопіювати, якщо населення раніше вело привласнюючий спосіб 

господарювання. З іншої сторони, предмети та харчі можуть потрапляти до 

мезолітичних суспільств шляхом обміну, а технології можна запозичити. Проте 

все рівно таке суспільство переймає не спосіб життя, а лише неолітичні 
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елементи. Виявити суспільства з новим способом життя можна по повному 

«неолітичному пакету», який є характерним для Анатолії, Близького Сходу та 

ПСЄ. На території України такий пакет відсутній за часів неоліту (окрім 

Закарпаття), є лише деякі його елементи. Отже, говорити про неолітичний 

перехід тут за означеної доби, як про становлення нового землеробського 

способу життя, очевидно, не видається доцільним. На це були об’єктивні 

причини – наявність чисельного місцевого населення, яке сприйняло лише деякі 

землеробські інновації, погіршення клімату, та ін. 

Все ж для аналізу неоліту України можна використовувати моделі, 

розроблені для території Південно-Східної Європи («освоєння нової території у 

пошуках сировини», «стрибкоподібна», кліматичні пояснення, та ін.). 

6) Загалом дослідження процесу неолітизації має кілька складових – 

теоретичне підґрунтя (виділення проблеми, висловлення припущень, побудова 

гіпотез тощо), прикладні роботи (визначення місцезнаходження об’єктів, 

організація та проведення розкопок, формування колекцій та їх опис тощо), 

оприлюднення (публікація) даних, і кінцева стадія – інтерпретація одержаної 

інформації, побудова цілісної картини на основі фактів (як по окремому об’єкту, 

так і в регіональному масштабі) з подальшими умоглядними побудовами – 

поясненням явищ, пошуком причинно-наслідкових зв'язків і т.д. Кінцевий 

результат залежить від того, в якій мірі ці складові реалізуються, чи, навпаки, 

ігноруються (напр., неспроможність розпізнати деякі компоненти чи явища 

внаслідок недостатньої некомпетентності дослідника, або неопубліковані 

результати з подальшою втратою колекцій – все це не тільки зводить нанівець 

проведену роботу, але і завдає невиправної шкоди потенціальним майбутнім 

дослідженням). 

Очевидно, що всі вищезазначені дії є, з одного боку, суб’єктивними – 

проведення їх залежить від дослідника (його цілей, теоретичної підготовки, 

вузьких практичних знань і обізнаності з наявною інформацією по іншим 

об’єктам, бажанням знайти місце окремої пам’ятки в мозаїчній загальній 

картині чи байдужістю до цього, обмежившись прискіпливим підрахунком 
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керамічних черепків та описом їх декору), а, з іншого, об’єктивно залежать від 

політичної ситуації в країні, можливістю організації робіт, наявності чи 

відсутності єдиного плану організації досліджень для досягнення певної мети, 

фінансування і т.д. 

Можливо, внаслідок того, що регіон ПСЄ завжди був дуже строкатою 

територію, з великою кількістю власних політичних одиниць під керівництвом і 

при безпосередній участі інших міжнародних учасників (археологічних шкіл) з 

різними інтересами, дослідження не мали ні єдиної мети, ні плану, ні 

методології тощо, нагадуючи ситуацію в відомій байці про лебідь, рака і щуку. 

В результаті, ми маємо на сьогоднішній день купу різноманітної інформації, в 

якій тільки можна сподіватися розібратися, і з якої досить зручно вибирати 

окремі факти на підтвердження окремих гіпотез. 

Можна виділити ряд недоліків, що ускладнювали та продовжують 

ускладнювати подальші розробки. Серед них –відмінності між археологічними 

школами, що працювали в області; поділ регіону на велику кількість політичних 

одиниць, і, як наслідок, нерівномірність у дослідженні різних областей, з 

використанням різних методик; це виклакало відсутність послідовності і 

злагодженості серед дослідників, коли культурні побудови часто були скоріше 

умоглядними, ніж на основі фактів; відсутність протягом довгого часу 

інформації з контактних території між первинною зоною формування неоліту та 

ПСЄ (з Східної та Егейської Фракії, з більшої частини Македонії та Іллірії, з 

Північно-Західної і Західної Анатолії); тенденція (що особливо проявилася 

останнім часом) до вузької спеціалізації або по одному мікрорегіону (часто в 

політичних рамках), або по одній категорії знахідок; відсутність загальної 

культурної послідовності, періодизації області, та ін. 

Спостерігається певним чином перенасичення емперичними даними, без 

урахування змін в теоретичних розробках. На сьогодні існують нові концепції, 

які побудовані з урахуванням конкретних даних щодо неолітичного переходу в 

ПСЄ, але вони майже завжди ігноруються при інтерпретації нових розкопаних 

поселень. Замість того, щоб продемонструвати ці нові розробки (або 
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запропонувати свої) з нещодавно розкопаних пам’яток, дослідники просто 

повторюють застарілі «аксіоматичні» гіпотези, які, власне спростовуються 

їхніми ж даними. 

Відрив «практики» від теорії відчувається і при розгляді змісту основних 

понять з теми, коли відсутнє навіть розуміння самої суті доби неоліту, воно у 

кожного дослідника різне, і подекуди, неясне. 

На території ПСЄ розкопувалися сотні поселень, далеко не завжди на 

належному рівні, однак загальна культурна послідовність не була вироблена, 

оскільки не існувало згоди ні в виділенні культурних одиниць, ні в їх 

географічній локалізації. Відсутність чіткої періодизації регіону яскраво 

демонструє таку картину. 

Всі перераховані фактори призвели до пародаксальної ситуації, коли, 

незважаючи на велику кількість праць, сьогодні майже відсутні узагальнюючі 

роботи по відтворенню процесу появи неоліту в ПСЄ з долученням нових 

даних. Незважаючи на те, що є спроби пояснити перебіг подій на великій 

території, спираючись на дані розкопок, в рамках моделі культурних взаємодій 

на далеких відстанях, більшість дискусій все ще концентруються навколо 

стилістичних порівнянь. 

7) Для відтворення загальної картини і розуміння процесів, що 

відбувалися, зокрема, в перехідний до відтворюючої економіки період в 

Південно-Східній Європі, необхідно звести воєдино всю наявну інформацію, 

структурувати її на основі єдиних принципів і розглядати цілісно за єдиною 

методикою на всій території. При розгляді регіону слід мати чітке розуміння а) 

суті неолітичної доби, б) самобутності області за раннього неоліту та його 

відмінності від інших регіонів. 

Необхідним є розгляд інших ранньонеолітичних регіонів Південно- 

Східної Європи (напр. Карпатського, Дунайського) та зони взаємодій 

раннонеолітичних спільнот з мезолітичними анклавами (всередині та на 

окраїнах макрорегіону). 

Видається необхідною також перевірка і зведення воєдино дат по 
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поселенням для створення хронологічної картини. Це дозволить побачити і 

виділити спільноти з характерними ознаками, можливе синхронне існування 

населення з різними типами економіки. Хронологія регіону має сприяти 

створенню більш уніфікованої періодизації розвитку регіону. 

Для об’єктивної оцінки процесу неолітизації регіону та перевірки 

існуючих теорій необхідні подальші активні польові роботи для отримання 

археологічних, генетичних та палео-енвайронментальних даних для перевірки і 

уточнення розуміння неолітичного переходу в Європі. 

Звичайно всі перераховані пункти будуть мати сенс, якщо навести лад у 

теоретичних проблемах – визначитись з термінологією, перш за все з поняттям 

«неоліт», та відкинути користування старими віджившими гіпотезами, які зараз 

іноді активно використовуються, хоч і в прихованому вигляді. 

Підводячи загальний підсумок, слід зазначити, що незалежно від тієї чи 

іншої концепції, перехід до землеробського способу життя в ПСЄ виглядає як 

складний і комплексний процес, який саме тому породив величезну кількість 

концепцій, гіпотез та моделей, що здебільшого висвітлювалися різні його 

сторони. Незважаючи на критику, якій були піддані більшість із них, всі вони 

зробили вагомий внесок у розуміння процесів, кожний історіографічний виклад 

нагадує про ранні розробки і є важливим, бо без робіт попередніх дослідників, 

наше сьогоднішнє розуміння було б неможливим. 
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Додаток A 

Періодизаційні системи неоліту на території ПСЄ 

 

 

Розробка періодизації, яка налічує більш ніж столітню історію, з самого 

початку проводилася на основі кераміки, і певний час період раннього неоліту 

окремо не виділявся. Перші спроби були зроблені на матеріалах з території 

Греції, де Х.Цунтас [Tsountas, 1908], а потім А.Вейс та М.Томпсон [Wace, 

Thompson,1912] розділили фессалійський неоліт тільки на 2 періоди, що 

відповідають сьогоднішнім Сескло (Середній неоліт) та Діміні (Пізній неоліт). 

При цьому, Х.Цунтас відмічав особливості найраніших монохромних виробів у 

Сескло і передбачав можливість існування більш ранніх шарів. 

Першим, хто запропонував термін ранній неоліт, був С.Вайнберг (в 1937 

для Коринфу). 10 років по тому, він використав його для позначення першого 

(із трьох) етапу неоліту Греції та встановив його співвідношення: РН на 

Пелопоннесі та в Коринфі з найранішою монохромною керамікою із Сескло 

[Weinberg, 1947]. В цей же час, В.Милойчич [Milojcic, 1950/1] ввів термін «Vor- 

SesкloKultur» для Фессалії, яким в 1959 р. він позначив останню суб-фазу його 

фессалійського РН. Таким чином, «Період А» (Сескло) Х.Цунтаса став 

Середнім, а «Період В» (Діміні) – Пізнім. І з цього часу ця схема, де період 

неоліту був поділений на три частини, швидко стала загальновживаною. 

В свою чергу, був розділений на фази і ранній неоліт. Для Фессалії 

загальноприйнятою стала система В.Мілойчича з поділом на 3 підфази, які 

йдуть слідом за його Докерамічним (Prakeramikum) неолітом: Ранній Монохром 

(Fruhkeramikum), Ранньої Мальованої (Proto-Sesklo), яка включає лощені 

вироби, і фазу Розвинутий Монохром (Vor-SeskloПре-Сескло) з монохромною 

керамікою із заглибленим орнаментом [Milojcic, 1956, 1959]. З поділом на 3 

частини погоджувався і Теохаріс, при цьому вважаючи необхідним враховувати 

регіональні особливості [Theocharis, 1962, 1967, 1973].  

Далі на південь, для Беотії, С.Вайнберг [Weinberg,1962] на прикладі 

Елатеї визначив тільки 2 підфази РН: Монохромну («Перша фаза») та «Другу 
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фазу» з мальованою, білою та чорно-димною керамікою. Коулман також 

запропонував поділ на дві фази для РН Пелопоннесу [1992]. 

Очевидно, що такий внутрішній поділ на фази свідчив про існуючі 

методологічні проблеми, і, як відмічав Галліс, відображав, у великій мірі, 

регіональні чи локальні фації, а не послідовні фази [Gallis, 1992], і був при 

цьому єдиним способом для класифікації та характеристики поселень (тобто, 

поділ відображав лише місцеві відмінності). 

В.Титов [1969, 143] вважав, що проблема полягала в тому, що, проводячи 

польові дослідження в різних регіонах, дослідники намагалися виробити одну 

систему хронології та періодизації для території всієї Греції, а, оскільки регіон 

Фессалії був на той час досліджений найкраще, то пам’ятки в інших регіонах 

намагалися «прив’язати» до хронології та періодизації Фессалійських пам’яток. 

Ця ж фесалійська система використовувалася і для інтерпретації пам’ятників і 

за межами Греції. 

Ще більш складною була ситуація на Балканах, де спостерігається значна 

кількість систем поділу на фази, підфази, культурні горизонти, і створені 

відносно-хронологічні послідовності, що представляють штучні конструкції 

археологів, які намагалися навести порядок у своїх даних, з тим, щоб зробити 

можливою їх інтерпретації. Значною проблемою стала інтерпретація 

одношарових поселень раннього і середнього неоліту в Центральних Балканах, 

де відсутність ретельно досліджених і опублікованих багатошарових поселень, 

напр. таких, які існували протягом багатьох фаз в центральній області культури 

Старчево, призвела до того, що дослідники розробляли свої власні періодизації 

на основі стилістичного і типологічного аналізу кераміки. При цьому широко 

використовувалася відносна хронологічна послідовність, встановлена 

В.Мілойчичем на основі археологічного матеріалу. Незважаючи на появу 

радіокарбонного методу датування, вже створені послідовності були достатньо 

переконливими для археологів. Спроби порівняти і синхронізувати різні фази, 

виділені різними авторами, часто призводило до плутанини, оскільки зміст фаз 

не є однаковим для всіх авторів. Певні прояви декору кераміки для одних із них 
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є ознакою початку, а для інших – кінця культури. Виникла необхідність 

зупинитись тільки на одній із систем для датування археологічного матеріалу. 

Переосмисленням періодизації культури Старчево займалися різні автори 

(V.Milojсic,D.Arandelovic-Garasanin, M.Garasanin, S.Dimitrijevic, D.SrejoviC, 

H.Todorovaand І. Vajsov, L. Thiessen, і Н.Тасич). Кожен з них зробив свій внесок 

у розуміння цієї ранньонеолітичної культури в Центральних Балканах. Але 

після багатьох років польових робіт, вивчення і класифікації, і після появи 

багатьох книг і статей, які в своїх назвах мають культуру Старчево, 

походження, тривалість, ареал поширення і внутрішня хронологія цієї культури 

так і не були остаточно вирішені. 

Ще однією спробою періодизації для центральних Балкан стала система 

Н.Тасича, створена на основі керамічного матеріалу ПСЄ, з використанням 

наявних дат по 14C та з використанням даних по сусіднім регіонам. 

Періодизація Н.Тасича [2009]: 

 

 
 
 

Подібним чином вирішувалось питання періодизації і для знахідок на 

території Болгарії та Македонії. Г.Тодорова і І.Вайсов в ситуації, коли кількість 

існуючих систем періодизацій неоліту на Балканах майже збігалася з кількістю 

ENCB – ранній неоліт До 5900 cal. BC Геометричні мотиви 

MNCBI – середній 

неоліт І 

До 5800 cal. BC Класичне Старчево з 

домінуванням грубої кераміки 

MNCBIІ – середній 

неоліт ІІ 

До 5700 cal. BC Білі мотиви замінюються на темні 

мальовані мотиви 

MNCBIІІа – середній 

неоліт ІІІа 

До 5400 cal. BC Спіралі темного кольору 

MNCBIІІб – середній Після 5400 cal. Темна полірована кераміка із 

неоліт ІІІб BC спіралями 
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дослідників, запропонували єдину спільну періодизацію [1993] для культур 

раннього і середнього неоліту на Балканах, щоб, в такий спосіб, підкреслити їх 

взаємозв'язок і спільні корені. Метою було створити періодизацію, яка б 

відобразила загальні тенденції в еволюції неоліту на території всього 

Балканського півострова, дозволила б уникнути використання різних назв для 

одного й того ж культурного явища. Для побудови цієї системи автори 

використали, з одного боку, монохромну та мальовану білим кераміку, як 

найбільш відмітні явища, і, з іншого, дати по 14С. 

Трохи модифікована пізніше [Todorova, 2003], ця періодизація 

представлена нижче: 

 

Спробою прояснити ранні стадії неолітизації на Балканах стала робота 

Л.Тіссена [Thissen, 2000], який протиставив датуванню по мальованому 

орнаменту датування згідно дат по 14С. 

В кінці ХХ ст. з’явилася тенденція об’єднання раннього та середнього 

неоліту в один етап, що представляв собою безперервний розвиток, напр., 

періодизація Л.Ніколової на матеріалах Болгарії [Nikolova,1999]: 

 

Монохромний 
(ранній) неоліт 

Ахіллеон (Achilleon), 
Монохромний неоліт, Прото- 

Старчево 

Культурні комплекси: 

Старчево, Караново, 

Македонський і Фессалійський 

Культури мальованої кераміки, 

немальованої кераміки, 

кардіальної кераміки імпрессо 

Вінча, Північно-Егейський 

пізньо-неолітичний 

культурний блок, Діміні, блок 

Адріатичного пізнього неоліту 

(Какран II). 

6 400 – 5 900 ВС 

Класичний ранній 
неоліт 

5 900 – 5 500 ВС 

Середній неоліт 5 500 – 5 200/5 150 
ВС 

Пізній неоліт 5 200/5 150 – 
4 800/4 700 ВС 
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Так само В.Славчев [Slavchev 2008] ділить неолітичний період на дві 

ранньонеолітичні фази, з 6 000 – 5 450 ВС, та пізньонеолітичну, що закінчується 

4 900 ВС. Питання про виділення середнього неоліту (5450-5300 BC) він вважає 

дискусійним. 

З появою нових даних, Л.Ніколова внесла корективи щодо найперших 

ранньонеолітичних шарів [Nikolova, 2007]. Вона запропонувала виділяти два 

типологічних культурно-хронологічних горизонти в найранішому неоліті (бл. 

6300 – 6000 cal BC) між Дунаєм та Егеїдою: 

І : 6300 – 6200/6100 cal BC (монохромна кераміка, співпадає з подією 8,2; 

поселення Ходжа Чешме 4-3, Krajnitsi 1, Divostin 1, Koprivets 1, Dzhulyunitsa, 

Smurdesh 1). 

ІІ : 6200/6100 – 6000 cal BC (найбільш ранній горизонт з білою 

мальованою керамікою; поселення Kovachevo 1a/b, Vaksevo-Studena Voda 1-2, 

Nevestino 1, Anzabegovo Ia, Donja Branjevina II та інші). 

Караново І, що датується 6000 cal BC та більш пізніми датами, йде в часі 

за цими періодами. 

Фаза (період) 

Ранній неоліт 

ІА 

Ранній неоліт 

ІВ 

Ранній неоліт 

ІІІ (ІІВ) 

Монохромна кераміка 

Дати ВС 
(калібровані С14) 

6 200 – 5 800 

Біло-мальована кераміка 5 750 – 5 520 

Ранньонеолітична хронологія 
закінчується з Караново ІІ 

5 530 – 5 480 

Пізній неоліт І Біконічна кераміка 
Найраніше Вінча і Хамаджія 

Пізній неоліт ІІ Рання Вінча, найраніше Боян, 

Хотниця, Градешниця, Хамаджія 

5 440 – 5 290 

 

5 280 – 5 000/4 

900 

Кінець неоліту 

Рання Бронза Пізня Вінча і Боян 

5 000/4 900 

5 000/4 900 – 4 

500 
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Як можна бачити, спроб об’єднати увесь регіон Південно-Східної Європи 

було небагато. Варто зазначити, що на Балканах, де періодизація відрізняється 

від грецької, поняття «середній неоліт» вже майже не використовується, 

культури цього періоду зараз включають до блоку ранньонеолітичних культур, 

при цьому ранній неоліт Балкан розглядається як приблизно сучасний 

фесалійському середньому неоліту, чи періоду Сескло. 

В кінці ХХ ст. з накопиченням нових даних, знову виникла необхідність 

уточнення хронології та періодизації. К.Перле відмітила, що і у Фессалії, і в 

Південній Греції, важливі стилістичні та технологічні відмінності керамічного 

виробництва дають підставу для вбачання деяких відмінностей між раннім та 

середнім неолітом. Але при цьому один етап змінюється іншим поступово, 

одночасно із розвитком усіх інших сторін життя, і, за К.Перле, ці таксономічні 

відмінності вказують на спадкоємність між цими двома періодами. В той же 

час, вона вважає, що навряд чи є сенс об’єднувати їх знову під одним терміном 

«ранній неоліт» для того, щоб «долучитися до пан (все) - європейської 

хронології» [Lichardus, et al. 1985]. Цей період був дуже довгим, тривав близько 

тисячоліття, і таке об’єднання могло б приховати хронологічну та культурну 

специфіку раннього неоліту Греції. В той же час, К.Перле використовує термін 

«Ініціальний» або «Початковий» неоліт для тих шарів, які були відкриті пізніше 

і потенційно могли б передувати РН [Perlés, 2001, p.99]. 

РН був приблизно розділений на підфази згідно регіону, але класична 

мішанина керамічних фацій і хронологічних фаз перешкоджає чіткому 

розумінню цієї хронологічної структури. Детальні дефініції регіональних підфаз 

та зв’язані з цим проблеми були викладені Галлісом для Фессалії [Gallis, 1992] 

та Коулманом для всієї Греції [1992]. Сьогодні для Фессалії загальноприйнятою 

є система В.Мілойчича (незважаючи на те, що є серйозні труднощі в її 

використанні): 

1. Ранній Монохром (Fruhkeramikum), 

2. Ранньої Мальованої (Proto-Sesklo), який включає лощені вироби, 

3. Розвинутий Монохром (Vor-Sesklo чи Пре-Сескло) з монохромною та 
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із заглибленим орнаментом керамікою [Milojcic, 1956, 1959]. 

Сьогодні очевидною є парадоксальна ситуація у Фессалії – всі визнають, 

що поділ на три частини відображає, у великій мірі, регіональні чи навіть 

локальні фації, а не послідовні фази [Gallis, 1992], але є єдиним способом для 

класифікації та характеристики пам’яток. Якщо монохромний РН1 (який 

характеризується дуже обмеженим розписом) та початок РН2 (який позначений 

розвитком простих мальованих виробів) може відображати справжній 

хронологічний розвиток, то подальший поділ відображає лише місцеві 

відмінності. 

Ще одним прикладом періодизації всієї ПСЄ стала схема В.Дергачова, 

який робить кореляцію культур Балкано-Дунайського регіону та Східної 

Європи [Дергачов,2005]: 

 

 
 

 
 
 

Сьогодні, як можна бачити, виявилася неспроможність виробити єдину 

систему хронології та періодизації для всього регіону. Великі надії 

Період Балкано- 
Дунайський 

регіон 

Східна Європа Час ВС 

Ранній 
неоліт 

Монохромна 
кераміка 

Середній 
неоліт 

Караново І – ІІ, 
Старчево-Криш 

Культури: ранні Буго- 
Дністровська, Сурська, 

Ракушечноярська, 

Кременна ІІ 

Середні горизонти Буго- 

Дністровської та, 

Сурської, рання Азово- 

Дніпровська, Нижньо- 

Донська, пізня 

Ракушечноярська 

Лінійно-стрічкова 

кераміка, Прекукутень І- 

ІІ, Трипілля А, пізні Буго- 

Дністровська, Азово- 

Дніпровська, Нижньо- 

Донська 

6 300 – 6 000 

6 000 – 
5 500/5400 

Пізній неоліт Вінча А-В, 
Караново ІІІ – 

ІV, Хамаджія І- 

ІІ, Боян І-ІІ 

5 500/5400 – 
5000 – 4 700 
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покладаються на отримання більш точних дат, зокрема, для кераміки, при 

поєднанні різних методів дослідження – стилістичного аналізу, 

люмінесцентного аналізу мінералів у складі керамічного тіста, радіокарбонного 

датування та археомагнітної інтенсивності керамічного фрагменту [Bonsall, etal, 

2002]. Так чи інакше, але створення періодизації є справою майбутнього. 
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Додаток Б Фессалія 

 

Географія 

Фессалія – історико-географічний регіон в північно-східній частині 

Греції, на узбережжі Егейського моря, що має чіткі топографічні межі. Гірський 

хребет Пінд є західним кордоном Фессалії, який відділяє її від Епіру. Від Пінд в 

південно-східному напрямку простягаються гірські хребти. Вони утворюють 

ряд долин (котловин). Найбільш північний хребет – гори Хасія (Chasia), який, 

розділяючи долини рік Альякмон (Вистриця), та Піней (Pineios), розмежовує 

Фессалію та Македонію. Завершується хребет горою Олімп. З півдня Фессалія 

обмежена горами Офрія (Othrys), а зі сходу – Егейським морем. 

Тут виділяються дві основні долини – Кардіца на заході та Лариса на 

сході, розмежовані низьким хребтом Ревенія (або Середньофессалійською 

височиною – до 700 м), вяких розташовані котловини з родючими грунтами. 

Із фесаліським номів Трікала, Кардіца, Лариса та Магнісія (з містом 

Волос) лише два останніх межують з морем. 

Велика кількість неолітичних поселень (Рахмані, Мармариані, Аргісса та 

ін.) виявлено в області Лариса (долина р. Пеней з притоками), північна частина 

якої покрита лісами. Річка Пеней проривається до Егейського моря через гори 

Осса та Олімп, які стоять дуже близько одна до одної. Лише в одному місці 

вздовж близько 10 км долина (Темпейська) розширюється від 100 м до 2 км, але 

ближче до моря майже прямовисні скелі висотою до 500 м знову утворюють 

вузьку ущелину, що розширюється біля гирла Пінея. Темпейська долина з 

давнини вважалася одним з найважливіших проходів в Північній Греції, але, на 

думку А.Вейса і М.Томпсона, таке її значення досить перебільшене [Wace, 

Thompson, 1912], і Фессалія навряд чи могла бути доступною з цього місця. 

Досить добре досліджена територія Магнісії, де знаходяться такі відомі 

поселення, як Діміні, Сескло, Піргос, Цанглі, Ріні, Зерелія та ін. Гірське пасмо 

Пеліон у вигляді півострова-гачка утворює Пагасетійську затоку, що сполучена 

протокою із Евбейською затокою Эгейского моря. Гора Мавровуні на 
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північному-заході відділяє Магнісію горами Офрія (Othrys)від Лариси. 

Всередині регіону знаходяться дві котловини: Альмірос (Halmyros)на південний 

захід від Пагасетійської затоки, з телями-поселеннями Зерелія, Дауджа, Магула 

Аідхініотікі, таВолосо-Велестинська на північний захід з поселеннями Діміні, 

Сескло, Піргос. В північній частині ному було озеро Карла, було осушене в 

1962, вздовж берегів якого зафіксовано багато телей. 

Незважаючи на близькість моря, виходи до нього були вкрай обмежені. 

Розташування цих областей щодо морських шляхів є доволі невдалим. До моря 

(або з моря в Фессалію) можна було дістатися лише двома шляхами – через 

вузьку Темпейську ущелину (на північному-сході), або через Волоську 

(Пагасетійську) затоку [Perlés, 2001]. 

Ном Трікала знаходиться в північно-західній частині Фессалії, північна та 

західна частини якого – вкриті лісами гори, і лише південно-східна частина 

придатна для землеробства. На південь від Трікали розташована Кардиця, 

центральна та східна частини якої є долинами, а на заході та півдні – гори, 

вкриті густими лісами. В обох номах даних про неолітичні поселення практично 

немає, але зафіксовані в кінці 20 ст. РН поселення вздовж верхньої течії 

р.Альякмон та в західній Македонії дали змогу припустити, що саме територією 

Трікали проходили комунікаційні шляхи, що сполучали Фессалію з північно- 

західними районами ПСЄ (Гревена, Охридський р-н, Пелагонія і далі). 

На південь від Фессалії знаходиться Фтіотіда вздовж північної і південної 

берегової лінії Маліакської затоки, де раніше була болотиста долина р.Сперхей. 

Затока дуже зменшилася через наносний мул, і там, де вода доходила до 

підніжжя гір, зараз широка прибережна смуга. Оточена з усіх сторін горами –

Офрія, Тімфрістос, Ета (Oeta) і Вардусія, які тягнуться до Егейського моря, вона 

є відокремленою від середньої Греції. Єдиною дорогою з Фессалії до Локриди 

(на південному узбережжі Евбейськоїзатоки), і далі в Середню Грецію був 

вузький прохід Термопіли (Фермопіли)в Етейській височині. На захід від 

Фтіотіди в гірській місцевості Пінд лежить малонаселена Евританія. 

На південь від Фтіотіди знаходиться Беотія — центральна територія у 
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Давній Греції, яка має вигідне розташування на північному березі затоки 

Коринф. Більша частина Беотії є котловиною, оточеною з усіх боків кільцем гір. 

Тільки на північному заході це кільце проривається, щоб дати вихід річці 

Кефісса і численним потокам, що стікають з гір, тоді як інші води цієї 

улоговини не мають виходу і просочуються по підземних тріщинах у підошвах 

гір. Внаслідок цього в зимові місяці в котловині стояла вода, посередині було 

величезне озеро Копаіда (повністю осушене в 19 ст.), води якого починали 

спадати тільки на початку травня. Після спадання вод вся залита раніше 

місцевість являла собою гарні пасовища і родючіші поля. На півдні біля 

давнього Галіартоса були глибокі болота. На берегах Копаїди знаходилися 

неолітичні поселення Галіартос (Aliartos), Орхомен і Херонея. 

Східний берег Беотії відділяється від острова Евбея вузькою протокою, 

що звужується навпроти середини острова до 60-90 м. Цей канал (Евріпос) 

представляв труднощі для мореплавців через швидкість течії та тим незвичним 

фактом, що кожні 6 годин течія спиняється на короткий час, а потім знову 

спрямовується, але щоразу у протилежному напрямку. 

Опису географії, як одному з найвагоміших факторів у розумінні 

первісної історії давнього населення, приділяється велика увага. В 1880 вийшла 

перша книга про Фессалію Н. Георгіадеса, з детальним географічним описом, 

історією та топографією, де була використана інформація давньогрецьких 

авторів та мандрівників. Її топографічна частина все ще є цінним джерелом для 

археологів і сьогодні. Дуже скрупульозний та детальний опис можна знайти в 

одній з перших робіт по неоліту Фессалії [Wace, Thompson, 1912, p.3-7]. В 

подальшому, з розвитком природничих наук, з’являються все нові можливості 

для реконструкції природного середовища, докладаються зусилля і для 

вивчення геологічної історії регіону [Greig, Turner, 1974; Olszewski, 1993; Gallis, 

1992, VanAndel, et al, 1994] Один із останніх аналізів географічного контексту 

Греції поданий в праці К. Перле [Perlés, 2001]. 

Варто зазначити, що багато з котловин і внутрішніх басейнів зазначених 

регіонів, маючи або мало виходів до моря, або не маючи стоків взагалі при 
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недостатньому дренуванні, в неоліті були зайняті великими озерами або 

болотами. Коли в 1903 р. Х. Цунтас проводив тут розвідки, основною 

проблемою для нього стало саме пересування по долинах, оскільки вони були 

болотисті, а дорігне існувало. Єдиним способом для комунікацій була 

залізниця, вздовж якої і розміщуються більшість зареєстрованих Х.Цунтасом 

телей [Gallis, 1979, c.4]. Озера та болота були осушені тільки нещодавно з 

використанням сучасних технологій, і багато земель, які використовуються для 

землеробства сьогодні, були непридатними для неолітичних землеробів. Згідно 

даним, отриманим при вивченні фауністичних і рослинних залишків, неолітичне 

населення не використовувало ресурси цих озер і боліт [Perlés, 2001, p.10]. 

Переважна більшість виявлених неолітичних поселень знаходилася в 

алювіальних котловинахБеотії та Східної Фессалії, що представляють собою 

доволі замкнені області Східної Греції, багаті ґрунти і високий рівень ґрунтових 

вод яких створювали гарні умови для землеробства,хоча долини Західної 

Фессалії також були придатними для агрикультури [Wace, Thompson, 1912; 

Perles, 2001] 

Праці перших дослідників 

Археологічні дослідження на території Фессалії розпочалися в кінці 

ХІХ ст., після її входження у 1881 р. до складу Греції. Роботи фінансувалися і 

проводилися Археологічною Службою та Археологічним Товариством Греції в 

Афінах [Gallis, 1979]. Одночасно масштабні дослідження вела Британська 

археологічна школа в Афінах [Wace, Thompson, 1912]. Зусилля спрямовувалися 

на виявлення та захист давніх пам’яток, роботи виконувалися вчителями та 

поліцією при підтримці муніципальної влади, звіти надсилалися в Афіни. На 

допомогу місцевим дослідникам Товариство надсилало археологів, серед яких 

були і іноземці, напр., Лоллінг, який в 1884 році першим звернув увагу на телі 

Діміні та Сескло. Звіти регулярно публікувалися в спеціальних виданнях з 1885. 

В 1889 до Фессалії був відправлений Х.Цунтас. Його розкопки почалися з теля 

Мармариані Айас (Marmariani Ayias), розташованому в 20 км на північний схід 

від м. Лариси, де він зробив семиметровий шурф і побудував першу 
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стратиграфічну шкалу для Фессалії. Слід зазначити, що в той час увага була 

зосереджена переважно на пошук пам’яток мікенського періоду, і коли 

Х.Цунтас знайшов предмети, набагато старші, він зміг оцінити їх важливість. 

Знахідки були продатовані ним неолітичним періодом, який на той час уже був 

відомий у Європі, а тепер став відкритим і в Греції. Згодом дослідник розпочав 

розкопки біля м. Волос. 

З 1901 по 1903 проводилися роботи на телі Сескло,який представляв 

собою пагорб висотою від 3 до 6 метрів, що піднімався над двома невеликими 

річками. Тут Х.Цунтас відкрив 8 будівельних горизонтів. В 1901 року почалися 

дослідження телю Діміні, спочатку Стайсом, який розкопав три «оборонних 

стіни», а з 1903 Х.Цунтасом. Ці роботи і на сьогодні залишаються одними з 

наймасштабніших на території регіону. Окрім цих телей, Х. Цунтас проводить 

розкопки і на інших поселеннях – Піргос на північ від Сескло, та Аргісса і 

Месіані Магула в Ларисі,порівнює стратиграфію поселень в різних частинах 

Фессалії. По результатах цих розвідок він склав перший список-довідник по 

регіону, де було зафіксовано 63 поселення неолітичної доби. Результати робіт 

були опубліковані в в книзі «Доісторичні акрополі Діміні та Сескло» [Tsountas, 

1908]. В роботі була представлена перша класифікація кераміки періоду неоліту 

та бронзи, подано опис архітектурних залишків та інших знахідок. В 1906 

Археологічне Товариство відряджає до Фессалії А.Арванітопулоса, який 

продовжив працювати там протягом більше 20 років, створив музей в м. Волос 

та став його завідуючим. В1907 – 1908 А.Арванітопулос та Г.Сотіріадіс 

проводили зондажні роботи, в результаті яких було відкрито ще кілька пам’яток 

в околицях Волоса та Велестіно. 

В цей же час масштабні дослідження на території Фессалії, Фтіотіди та 

Беотії проводилися Британською археологічною школою в Афінах. В 1907 – 

1910 рр. британська команда на чолі з А.Вейс і М.Томпсоном провела розкопки 

телів Рахмані на північному сході Фессалійської долини, Зерелії в долині 

Альмирос, Цанглі та Ріні в Еретрії Фарсала (Eretria Pharsala), та Цані Магула на 

півдні Фессалії. Дослідження були розширені на південь, в долину р. Сперхей, 
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де були проведені розкопки великого поселення біля Ліанокладі, Херонеї та 

Елатеї (Драхмані). В цей же час Г.Сотіріадіс провів повторні зондажі в Херонеї 

та Елатеї і на поселенні Айа Маріна. 

По результатам робіт в 1912 р. вийшла книга А.Вейса та М.Томпсона 

Доісторична Фессалія, написана англійською мовою (на відміну від 

попередньої інформації на грецькій), і в подальшому посилання та обговорення 

в наукових колах здебільшого базувалися на її даних. 

Крім результатів своїх досліджень, А.Вейс і М.Томпсон включили в 

книгу і дані з робіт грецьких дослідників. Важливо, що при інтерпретації 

фессалійських знахідок вони спиралися на інформацію про цьому періоду з усієї 

території ПСЄ (України включно, де вони вбачали паралелі із знахідками 

В.Хвойки) [Wace, Thompson, 1912, p.232, 237]. Праця містить скрупульозний 

географічний опис регіону. Аналіз усіх можливих шляхів пересування 

неолітичного населення здійснювався не тільки шляхом особистих 

спостережень, а і через опитування старожилів та аналіз творів давніх авторів з 

описами місцевості. Розширивши список неолітичних поселень (їх число 

складало вже 124), вони виділили декілька груп пам’яток з місцевими 

особливостями: північну (Рахмані, Мармаріані, Месіані), південно-східну (Sesklo, 

Dimini, Pirghos), центральну (Tsangli, Rini), західну (Tsani Maghula), південну 

(Zerelia, Phthiotoc Thebes) у Фессалії, та групи поселень в Беотії та Фокіді в 

долині р.Сперхей,. 

А.Вейс і М.Томпсон окреслили межі та щільність розташування телей і 

виділили два їх типи. «Більшість телей знаходиться в долинах, і лише невелика 

їх кількість біля підніжжя гір. Переважно телі є невисокими, до 3 м, з 

пологими схилами, де життя велося на найраніших етапах, та високі, 8 м і 

вище, де життя продовжувалося набагато довше. Вони мають овальну форму, 

плоску вершину та круто зрізані схили. Найпівденніші телі знаходяться 

поблизу Орхомена, у місцевісті поблизу природного географічного кордону. 

Піднімаючись вгору по долині, знаходяться важливі поселення-телі біля 

Херонеї, а ще далі на північ – біля Елатеї (Драхмані) та Дхадхі (Dhadhi). 
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Наступна група телів знаходиться в долині р.Сперхей та на захід від Ламії 

(Lamia). В давнину ці поселення були набагато ближче до моря, ніж сьогодні 

(через існування затоки). Дуже розповсюджені телі на північ від Офрії, в долині 

Альмірос трапляються обидва типа телів, причому високих телів тут більше, 

ніж в інших місцях, їх приблизно стільки же, як і низьких. В західній частині 

Фессалійської долини, на території між Дхомокос (Dhomokos) на півдні та 

Паламас (Palamas) і Заркос (Zarkos) на півночі, Фарсалос (Pharsalus) на сході 

та Кардітса (Kardhitsa) на заході є ще одна група пам’яток» [Wace, Thompson, 

1912].Важливим спостереженням є раптове зменшення кількості поселень при 

просуванні на захід на значній відстані від Піндуської гряди та їх відсутність у 

долині між Тріккала та Фарнаі, що дало підставу А.Вейсу і М.Томпсону зробити 

припущення, що місця для поселення обиралися за умов, які зараз не існують 

[Wace, Thompson, 1912, p.6]. 

На схід від Фарсали ціла низка поселень тягнеться аж до м. Волос на 

берегу Панагесійської затоки. В східній долині від Фареї (Velestinos) до 

Тірнавос та Темпе виділено ще одну велику групу поселень, але в долині Дотіан 

біля Айя немає жодного теля. В районі Елласона (Perrahaebia) поселень було 

зафіксовано мало, всього два – біля с.Магула на р.Еуропа та незвичайно 

розташоване на невисокому пагорбі біля Царіцані. В долині на південь від 

Дхомокос також було дуже мало пам’яток. 

Всі ці місцевості видалися авторам такими, де можна було б очікувати 

велику кількість поселень, і вони припустили, що їх відсутність могла бути по 

причині якихось несприятливих умов в ті давні часи. В подальшому відсутність 

телей в одних місцях та їх скупчення в інших стане предметом досліджень, 

обговорень та призведе до висунення ряду гіпотез. 

А.Вейс і М.Томпсон припустили, що «густі фессалійські ліси займали 

значно більшу територію, і що саме лісовий пояс обмежував сферу 

проживання. Безсумнівно, ліси вкривали територію між Тріккала та Фанарі 

та до Калабака, а також долину Айя, щодо інших двох областей, плато Офрії 

та долини Елласона (де був прохід на північ), такої впевненості немає» [Wace, 
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Thompson, 1912, p.7]. 

В результаті досліджень А.Вейс та .Томпсон висунули гіпотезу «лісового 

поясу», згідно з якою територія Фессалії в неоліті була заліснена набагато 

інтенсивніше, ніж сьогодні, і що, разом із фактором гірської топографії, 

обумовило «замкнутість» ранньоземлеробських спільнот у межах області. 

Дослідники відмічали, що починаючи з найдавніших неолітичних шарів тут 

спостерігався стабільний розвиток досить ізольованого суспільства, яке 

зазнавало мінімальних впливів від сусідів і такою ж незначною мірою впливало 

на розвиток суміжних регіонів. 

В наші дні все ще ведуться суперечки при реконструкції навколишнього 

середовища в минулому. Можливість оточення Фессалії густими лісами, 

головним чином, на півночі і заході Греції частково підтверджується [Greig, 

Turner, 1974]. В рівнинах Фессалії, де спостерігається найбільша густота 

поселень, ліси, ймовірно, були менш густі, а відкриті місця менш схильними до 

заліснення. Після вирубки, в умовах жаркого сухого літа і при випасі тварин 

виникали перешкоди для росту дерев, ліси поступалися своїм місцем степовим 

різновидам [Olszewski, 1993]. 

Таким чином, перші праці про фессалійський неоліт мають важливе 

значення і не втрачають своєї актуальності. Ці дослідження були першими, тому 

їх описи та висновки, побудовані на основі здобутих даних, були, на відміну від 

їх наступників, до деякої міри, неупередженими. Крім того польові роботи досі 

залишаються одними з найбільш масштабних для періоду неоліту. 

Варто зазначити, що, на відміну від численних неолітичних знахідок, 

мезолітичні пам’ятки не були відомі на той час у Греції. Тому яскраві 

неолітичні знахідки були інтерпретовані, як свідчення колонізації регіону ззовні 

[Титов, 1969, c.14, 111-152]. Слідом за Г. Чайлдом пропонувалося 

диффузіоністське пояснення неолітизації Греції колоністами з Близького Сходу 

[Childe, 1929; 1936; Kotsakis, 1991, p.65-90]. 

Проблема докерамічного неоліту 

У першій половині ХХ ст. одним із основних напрямів досліджень було 
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створення періодизації доісторичної Греції. Дослідники спирались на 

неолітичні матеріали Фессалії, які інтерпретувалися з урахуванням 

близькосхідних паралелей [Weinberg, 1947; Milojcic, 1949]. Проте, за браком 

фактичних даних, виникли невідповідності, які неможливо було усунути без 

залучення нових даних. Це й зумовило початок нових масштабних розкопок у 

1950-ті роки [Wijnen, 1982]. 

З метою уточнення внутрішньої хронології неоліту Фессалії та 

сподіваючись на відкриття більш ранніх шарів, прогнозованих Х. Цунтасом, В. 

Мілойчич у 1953 р. здійснює розкопки на поселенні Отцакі Магула. У 1956 р 

він же досліджує тель Аргісса і на глибині 8 м виявляє шари, в яких, нібито, не 

було кераміки [Milojcic, 1956; 1959]. Д.Теохаріс13 також виявив шари без 

кераміки в Сескло, де розкопки носили рятівний характер через руйнування 

пам’ятки потужним землетрусом 1955 р. У 1958 р. були протестовані 

невеликими траншеями телі Суфлі, згодом Ахіллеон (1961) і Гедікі (1962). Усі 

виявлені ранні шари були визначені як «рreceramic». Результати цих розкопок, 

як перша підсумкова робота про докерамічний неоліт Греції, були опубліковані 

в докторській дисертації Д.Теохаріса «Світанок Фессалійської Передісторії» 

[Theocharis, 1967]. 

В. Мілойчич був переконаний, що в Аргіссі він виявив шари без кераміки, 

сучасні поселенням на Близькому Сході, і назвав їх «preceramic». Д. Теохаріс 

також використовував саме цей термін (про різницю див. р.2). Дж. Еванс у ті ж 

роки інтерпретує нижній рівень поселення Кноссос на Криті, як «aceramic» 

[Reingruber, 2011]. Пізніше, під час розкопок Т. Якобсена в печері Франхті в 

Арголіді у 1967 р., сірий глинистий шар з печери був також визначений, як 

«preceramic» [Reingruber, 2009]. 

Однак, уже в 1970 р. Дж. Нандріс, переглянувши опубліковані дані, дійшов 

висновку, що «рre-рottery» неоліт Греції – ніякий не «aceramic» [Nandris, 1970, 

р.193]. З метою підтвердити наявність докерамічного чи акерамічного неоліту в 

ПСЄ, М. Гімбутас здійснює повторні розкопки в Ахіллеоні, проте цю фазу 

вона тут не знаходить (Gimbutas 1974с, с.282). Відтоді більшість авторів 
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стали дотримуватися точки зору Дж. Нандріса та М. Гімбутас [Payne, 1975; 

Dennell, 1984; Lichardus, Lichardus-Itten, 1985; Bloedow, 1991; 1992]. Натомість 

грецькі вчені висловилися на захист «докерамічної» фази в Греції [Kotsakis, 

1992; Protonotariou-Deilaki, 1992]. 

Причина того, що ці дебати не вщухають ось уже кілька десятиліть, 

криється в тому, що вони торкаються більш фундаментальних проблем, ніж 

просто наявність чи відсутність керамічного посуду [Perles, 2001, р. 65]. 

Прихильники наявності докерамічної фази стверджували, що вона свідчить про 

незалежний еволюційний розвиток агрикультури в Греції на автохтонній основі 

[Theocharis, 1973, р. 31]. Запереченням її наявності відкидається і автохтонна 

версія виникнення неоліту Греції. 

Однак, не всі дослідники не вбачали логічний зв’язок між наявністю 

докерамічної фази та місцевим процесом неолітизації. Апелюючи до результатів 

вивчення шарів «аceramic» в Аргіссі, Сескло й Суфлі, С. Вайнберг наполягав на 

близьких паралелях із Близьким Сходом (у кам’яних та кістяних знаряддях, а 

також в економічній основі окремих пам’яток) і припускав можливість 

колонізації Балкан носіями докерамічного неоліту Близького Сходу [Weinberg, 

1965, p.286]. Такої ж думки дотримується і К. Перле [Perles, 2001, p.65]. 

Для чотирьох поселень з «докерамічною» фазою – Кноссос, Франхті, 

Аргісса та Сескло – отримані радіокарбонні дати між 7500 і 6500 cal. ВС [Perles, 

2001, tab. 5, 3, p.84-86; p.67-84]. Виходячи з того, що ці дати хронологічно 

підтримують стратиграфічні дані про існування «докерамічних» шарів на 

більшості поселень і враховуючи той факт, що ці шари відрізняються від 

ранньонеолітичних стратиграфічною позицією, віком та відсутністю або 

незначною кількістю глиняного посуду, К. Перле пропонує використовувати 

для них термін «початковий (ініціальний)» неоліт [Perles, 2001]. 
 

13Д. Теохаріс був відряджений Археологічним Товариством у Фессалію в 1955 р. і працював там два 

десятиліття. Обсяг проведених ним робіт – величезний: топографічні розвідки (виявлено багато нових 

пам’яток), рятувальні роботи, тестові шурфування для уточнення стратиграфії, повномасштабні 

розкопки на о.Агіос Петрос (Північні Споради), де були виявлені ранньонеолітичні шари. Щороку він 

провадить розкопки Сескло, досліджує частину поселення на захід від теля [Gallis, 1979]. Його внесок 

у дослідження неоліту Фессалії є одним із найбільших для другої половини ХХ ст. 
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Для культурно-історичної інтерпретації початкового неоліту Греції К. 

Перле звернулася до періоду «рre-рottery Neolithic» (PPN) Близького Сходу. 

На поселеннях PPN, що датуються 7500-6900 ВС, були знайдені глиняні 

обпалені фігурки, кулі для пращі, «жетони», а часом і фрагменти примітивного 

посуду [Cauvin, 1985]. Масове поширення кераміки на Близькому Сході сталося 

близько 6900 ВС [Cauvin, 1985], що вважається початком «рottery Neolithic А» 

(PNA). 

Для дискусії про походження кераміки в Греції важливо пам’ятати, що 

фаза зі спорадичним використанням глиняного посуду на Близькому Сході 

датується між 7500 та 7000 ВС. Зазначені дати для початкового неоліту Фессалії 

дають підстави припустити, що перші землероби, які прибули до Греції, могли 

належати до пізньої фази PPN Близького Сходу, коли горщики виробляли ще 

спорадично, а інші керамічні вироби були вже досить поширені. Інакше кажучи, 

на стадії початкового неоліту населення вже мало базові знання про керамічне 

виробництво, хоча застосовувало їх не завжди [Perles, 2001, p.96]. Дж. Чапмен 

вважає, що пізніше ці знання посприяли розвитку місцевих керамічних 

традицій Балкан та Подунав’я, стилістично та технологічно незалежним від 

Близького Сходу [Wijnen, 1993; Chapman, 1994, р. 138]. 

У 2000-і рр. А. Рейнгрубер проаналізувала звіти з розкопок В. Мілойчича 

та публікації даних по всім «докерамічним» поселенням. Дослідниця дійшла 

висновку, що в «докерамічних» шарах фрагменти кераміки трапляються, але їх 

значно менше, ніж у верхніх шарах. Зазначимо, що В. Мілойчич вважав цю 

кераміку наслідком інтрузії. А. Рейнгрубер відмітила, що всі «докерамічні» 

відкриття вкладаються у вузькі хронологічні рамки між 1956 і 1967 рр. 

Більшість вчених (Дж. Еванс, В. Мілойчич, С. Пейн, Дж. Мелларт, Х. Хелбек, 

Р. Бреідвуд) зустрічалися один з одним або перебували в тісному прямому чи 

непрямому контакті [Reingruber, 2009]. З цього А. Рейнгрубер робить висновок, 

що не випадково докерамічний період у Фессалії був зафіксований незабаром 

після визначення PPN на Близькому Сході [Reingruber, 2009]. 
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Гіпотези місцевого розвитку 

З 1950-х рр. в Європі набуває все більшої популярності автохтонний 

підхід до пояснення неолітичного переходу [Ammerman, 2003, p.13-14]. На 

цьому тлі в 1950-і й розпочинається одна з найгарячіших дискусій в історії 

доісторичних досліджень як Фессалії, так і всієї території Греції, – щодо 

існування так званого «докерамічного неоліту» – яка, на думку Н. Евстратіо, 

визначила напрямок подальших наукових дебатів на довгі роки вперед 

[Efstratiou, 2005, p.143]. Як і в інших частинах Європи, автохтонні моделі 

набули популярності і в Греції [Theocharis, 1967; Milojcic, 1973; Gimbutas, 

1974с; Wijnen, 1981; Dennel, 1983; Barker, 1985], на противагу чисто 

міграційним поглядам, яких продовжував дотримуватися, напр., С. Вайнберг 

[Weinberg, 1970, p.570–571]. 

Д. Теохаріс був першим, хто спробував обґрунтувати автохтонне 

походження неоліту Греції, стверджуючи, що свідоцтв прямої дифузії з будь- 

якого напрямку на ранній докерамічній фазі не було [Theocharis, 1973, р. 34-35]. 

Його позицію підтримала М. Гімбутас після їх спільних розкопок в Ахіллеоні 

[Gimbutas, 1974с, р. 279]. Натомість, Р. Деннель назвав імовірних колоністів- 

землеробів «невидимими» [Dennell, 1983, р. 165], з чим погодилися більшість 

грецьких вчених [Protonotariou-Deilaki, 1992; Kyparissi-Apostolika, 1999; 

Kotsakis, 2001]. 

У кінці 1960-х розгорнулася ще одна дискусія, початок якій поклали 

відкриття в печері Франхті, які стали знаковими і, подібно «докерамічним» 

шарам, надовго визначили предмет обговорень. Вони дали підґрунтя 

автохтоністам розвивати ідею походження неоліту Греції від місцевого мезоліту 

[Gallis, 1996]. Хоча печера знаходиться не в Фессалії, а у південно-західній 

Арголіді, її знахідки використовувалися при інтерпретації фессалійських даних. 

Розкопки печери велися в 1967-1979 рр., під керівництвом T. Якобсена. 

Були розкриті послідовні шари від палеоліту до пізнього неоліту [Douka, Perles 

et al, 2011]. Т. Якобсен, спираючись на результати цих досліджень, стверджував, 

що землеробським поселенням на території Греції передували дрібніші стоянки, 
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часто в природних укриттях, можливо, сезонні табори, де займалися 

полюванням, збиранням або рибною ловлею. Дослідження мезоліту мали б дати 

ключ для розуміння зв’язку між мезолітом та неолітом Греції. Апелюючи до 

результатів досліджень Франхті, Т. Якобсен закликав утриматися від 

поспішного прийняття диффузіоністских або міграційних моделей для 

пояснення процесу неолітизації регіону [Jacobsen, 1981, p. 306]. 

Д. Теохаріс розглядав мезоліт як фазу, перехідну до неоліту. Він вважав, 

що нові неолітичні елементи засвоювалися шляхом непрямої дифузії, тобто, 

прийшли в Грецію завдяки обміну ідеями та через соціальні контакти 

[Theocharis, 1973]. Дослідник припускав, що шляхи такого обміну могли 

проходити через острови Егейського моря, і що прийняття нововведень могло 

бути пов’язане з наявністю відповідних умов навколишнього середовища або 

обумовлене необхідністю реакції суспільства на зміни в природному 

середовищі. 

Обидва фактори наявні в Греції: кліматичні й географічні умови були 

близькі до близькосхідних. Ще одним фактором, пов’язаним із довкіллям, було 

зникнення в кінці плейстоцену великої дичини – тож зміна способу 

життєзабезпечення була неминучою. Крім того, відбувалося формування 

стійких соціальних контактів і мереж зв’язку, пов’язаних із мобільним життям. 

Усе це, на думку Д. Теохаріса, призвело до того, що мисливці й збирачі зробили 

перший крок до економіки виробництва продуктів харчування. Цей перехідний 

етап – мезоліт – призвів до появи докерамічного періоду і, врешті, до 

розвинутого неоліту. При цьому процес був спровокований радикальною 

зміною навколишнього середовища. У своїх поясненнях Д. Теохаріс спирався 

на свідоцтва з печери Франхті та докерамічні шари на телях Фессалії, які 

еволюціонували в розвинену керамічну фазу неоліту регіону. Запропонована 

дослідником ідея поширення неоліту через острови Егейського моря пізніше 

отримала абсолютну підтримку, причому, як у автохтоністів, так і у прибічників 

міграційних поглядів на неолітизацію Фессалії [напр. Wijnen, 1981; Zilhão, 1993; 

2000; Perles, 2001; Thissen, 2005; Reingruber, 2011]. 
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Послідовницею Д. Теохаріса була М. Вайнен. Для з’ясування питання про 

неолітизацію Греції та можливість локального одомашнення деяких тварин і 

рослин вона взяла за зразок приклад Фессалії [Wijnen, 1981]. За її концепцією, 

неолітизація шляхом міграції могла відбутися або землею – через Босфор і 

Дарданелли у Фракію, або морем – через Егеїду. Оскільки в мезолітичних 

шарах Франхті був знайдений обсидіан з о. Мілоса, де риболовля також 

відігравала значну роль, це свідчило про те, що місцеві жителі вже добре знали 

навігацію. Тож цілком можливо, що вони доставляли з Близького Сходу нові 

товари, їжу та інформацію. 

Зіставляючи архітектуру, кам’яні вироби, кераміку та інші знахідки з 

фессалійських поселень із відповідним набором артефактів з Близького Сходу, 

М. Вайнен відмітила відсутність особливих формально-типологічних 

подібностей. Це, на її думку, свідчить про наявність місцевих традицій у 

розвитку неолітичного способу життя, тож міграція не могла бути єдиним 

фактором, який слід брати до уваги. Якщо вона й мала місце, то все одно, для 

переходу та адаптації місцевого мезолітичного населення до нового способу 

життя й економіки мусив бути певний «спусковий гачок». За М.Вайнен, ним 

стали зміни в природному середовищі, зокрема зникнення великих ссавців та 

поширення вічнозеленої рослинності [Wijnen, 1981]. 

Таким чином, гіпотези 1960-1980 рр., у комплексі з новими 

археологічними даними, сформували потужний пласт теорій, які постулювали 

автохтонний розвиток грецького (зокрема, фессалійського) неоліту. Все ж 

фактичних даних було явно недостатньо, щоб підкріпити це припущення. 

Бракувало інформації про мезолітичні і ранньонеолітичні поселення. 

У 1980-90-ті рр. К. Раннелс разом з Т. ван Анделом провели нові системні 

дослідження Фессалії, північної Арголіди та Епіру [Runnels, 1988; Runnels, van 

Andel, 1993]14. Особливо важливі результати було отримано для Фессалії, де 

були обстежені дуже великі площі. Жодної мезолітичної стоянки не вдалося 

виявити у східній її частині, а відкриття мезолітичної печерної стоянки 

Теопетра на західній окраїні Фессалії незначною мірою вплинуло на висновок, 
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що мезолітичні пам’ятки є дуже нечисленними в Греції [Runnels, 2003, p.125– 

126]. 

Розкопки Теопетри,де було відкрито шари від середнього палеоліту до 

пізнього неоліту, тривали з 1987 по 2000 рр. [Kyparissi-Apostolika, 2005, p.173]. 

Результати досліджень ботанічних залишків, зібраних у Фессалійській долині, 

показали, що в нижніх шарах представлений широкий спектр місцевих рослин, 

тоді як залишки з верхніх шарів свідчили про новий набір культивованих 

культур. Те, яким чином відбувся перехід від збиральництва до культивації, 

визначити не вдалося. Н. Кіпаріссі-Апостоліка вважає, що це був внесок як 

місцевого, так і прийшлого населення, про що свідчить наявність місцевих і 

нових рослин, місцевих традицій і нових технологій [Kyparissi-Apostolika, 2005, 

p.180]. 

На сьогодні печера Теопетра – єдина відома вченим мезолітична стоянка 

Фессалії. Загальна кількість пам’яток цього періоду Греції є невеликою, не 

більше дюжини; більшість із них – печерні. Стоянки сконцентровані переважно 

у двох регіонах: у Східній Греції (Північно-Східна Аттика і Арголіда) і в 

Північно-Західній Греції (Корфу, долини на узбережжі біля Ахерона та 

Превеси). 

Детально мезоліт Греції був розглянутий у монографії «Грецький мезоліт: 

проблеми та перспективи» [Galanidou, Perles, 2003]. Автори наголошують, що 

останнім часом уся територія Греції досліджувалася дуже ретельно, але 

сподівань на нові мезолітичні відкриття небагато. Були проаналізовані 

потенційні умови для місцевого становлення неоліту, що, згідно з гіпотезами, 

могло відбуватися як суто автохтонний процес – без зовнішнього впливу або 

через культурну дифузію, тобто на основі використання місцевим населенням 

нововведень, отриманих у процесі спілкування та обміну. Автори дійшли 

висновку, що в мезоліті Греції відсутні свідоцтва передумов для самостійного  

 
 

 

14Див. Детальніше розділ №2. 



210 
 

переходу до агрикультури; становлення ж неоліту шляхом «культурної дифузії» 

є доволі проблематичним 

.Міграційний підхід упоясненні процесу неолітизації 

У 1960-ті рр. на тлі розквіту автохтонних теорій поширився новий, 

системний підхід до вивчення суспільних явищ, починаються роботи по 

побудові тестових моделей для відтворення первісної історії. Значнийвплив на 

активізацію досліджень у Фессалії мала дифузійна модель А. Аммермана і Л. 

Каваллі-Сфорца1971; з іншого боку, фессалійські дані використовувалися для 

вдосконалення самої моделі. У 1970-1980 рр. тут проводилися інтенсивні 

міждисциплінарні дослідження, результати яких змусили у 1990-ті рр. 

переглянути існуючі теорії. Так, один із прибічників моделювання К. 

Раннелдійшов висновку, що Фессалія була неолітизована шляхом 

демографічної дифузії [Runnels, 2003, р. 122–123]. 

Міграційний підхід до пояснення неолітизації Греції був послідовно 

підтриманий рядом дослідників. Так, Х. Уерпман пояснювала неолітизацію 

Греції шляхом імміграції близькосхідного населення [Uerpmann, 1979], оскільки 

форм попередників домашніх тварин і сільськогосподарських культур до епохи 

неоліту в регіоні не було зафіксовано. Імміграція йшла через море, точне 

походження мігрантів визначити важко, але вони прибули з територій на схід 

від Греції. Такого ж висновку дійшов і Б. Асланіс [Aslanis, 1989, р. 65-81], 

проте, на відміну від попереднього автора, він припускав можливість існування 

шляху в Фессалію через північну частину Малої Азії, Егейську Фракію та 

Македонію. 

Теорії 1980 рр. відзначалися досить широким спектром, де міграційні 

пояснення співіснували з автохтонними. Однак, дуже скоро антидифузіонізм 

пішов на спад, змінилися й пріоритети в дослідженнях. У кінці 1980-х і на 

початку 1990-х рр. у деяких нових розробках теми неолітизації Греції знову 

починають важливу роль відводити колонізації, але при цьому – з урахуванням 

впливу місцевого мезолітичного населення. Однак частина грецьких 
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дослідників не відмовилася від ідей місцевого розвитку і активно розвивала цей 

напрям [Protonotariou-Deilaki, 1992; Kyparissi-Apostolika, 1999; Kotsakis, 2001]. 

Процеси переходу до агрикультури стали розглядати як більш складні, з 

регіональними особливостями, висунуті раніше теорії почали зазнавати 

перегляду. 

Практичні дослідження велися за двома напрямками: з одного боку, 

продовжувалися регіональні проекти, що передбачали розвідки й розкопки 

[Runnels, 1988; Runnels, van Andel, 1993; Efstratiou, 2005]; з іншого, почали 

переглядатися колекції матеріалу, добуті під час попередніх розкопок та старі 

звіти, цей підхід застосовували, зокрема, К. Перле й А. Рейнгрубер [Perles, 2001; 

2003; 2005; Reingruber, 2005; 2009; 2011]. 

У 1980-1990 рр. К. Перле здійснює повторний аналіз крем’яних знарядь із 

мезолітичних та докерамічних шарів Франхті та Аргісси і зіставляє їх. Аналіз 

знарядь із Франхті показав як появу інновацій на початковій неолітичній стадії, 

так і тривалі мезолітичні традиції. Натомість матеріал з Аргісси не виявив 

жодних подібностей зі знахідками з мезолітичних стоянок. Ґрунтуючись на цих 

результатах, К. Перле дійшла висновку, що в різних регіонах процес 

неолітизації міг мати різний характер і тому потребував різних пояснень. Так, 

на території Фессалії могла мати місце імміграція груп населення; в Арголіді ж, 

на її думку, мисливці-збирачі могли сприйняли нові ідеї та матеріальну 

культуру, а отже, неолітизація там могла проходити у вигляді акультурації 

[Perles, 1989]. 

Просторова структура пам’яток регіону 

Ще одним питанням, яке активно розроблялося у 1980-1990 рр., було 

уточнення просторового розподілу та щільності поселень у регіоні. З’ясування 

цього питання було необхідним для розуміння причин та динаміки процесу 

поширення неоліту, тобто, для перевірки та аналізу існуючих міграційних 

моделей. 

На 1980 рр. кількість відомих неолітичних пам’яток Фессалії 

перевищувала 300. У цей період К. Галліс провадив дослідження у Східній 
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Фессалії, в результатівийшов друком «Атлас доісторичних поселень східної 

Фессалії» (АТАЕ). Було проведено ретельну хронологічну атрибуцію поселень, 

зібрано статистичні дані щодо їх розмірів, тривалості проживання на них, 

хронологічного діапазону тощо [Gallis, 1992]. 

Проводилися також геоморфологічні дослідження (Van Andel, Runnels 

1995), сконцентровані на палео-заплавах у долині Лариса. Висновки, яких 

дійшли автори – що поселення концентрувалися на низинних землях та 

заплавах [Van Andel, Runnels, 1995], – стали основою для важливих теоретичних 

побудов щодо причин та динаміки процесу поширення неолітичної економіки. 

Дещо інших висновків пізніше дійшла К. Перле, а саме, що поселення не 

скупчувалися в групи у специфічних середовищах. Тобто, принцип розміщення 

поселень не можна пояснювати факторами обраного середовища, такими як 

ґрунти, топографія чи гідрографія; деякі фактори, навпаки, скоріше 

відштовхували, ніж приваблювали поселенців [Perles, 2001, р.122]. Карта 

раннього неоліту не демонструє ні осередків скупчення населення в якихось 

специфічних ландшафтах, ні розселення по долинах річок. Навпаки, вони 

розташовані досить незалежно щодо гідрографії, топографії чи педології, 

демонструючи розповсюдження в усіх напрямках – що, ймовірно, мало місце 

вже під час ініціального неоліту [Perles, 2001, р.132]. Така відносно незалежна 

від умов зовнішнього середовища схема розміщення поселень дала К. Перле 

підстави для припущення, що головним фактором при розселенні міг бути 

соціо-економічний [Perles, 2001, р.144]. Ця схема відповідає моделі 

прогресивної колонізації П. Хаггетта [Haggett, 1973, р.60] на гомогенній 

(однорідній) долині із дисперсних початкових центрів. У даному випадку, 

такими початковими центрами могли б бути поселення «монохромної фази» 

раннього неоліту-1, розміщені по всій території [Perles, 2001, р.145]. 

Аналіз К. Перле 56 радіовуглецевих дат із 10 ранньонеолітичних поселень 

[Perles, 2001, р.99] засвідчив розвиток початкового неоліту Фессалії в межах 

6400 та 6000 cal ВС. Наявні дані свідчили про стабільну чисельність населення в 

ранньому неоліті. Це суперечило моделям демографічного росту і експансії 
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населення. Виходячи з кількості поселень, К. Перле обстоює ідею про швидке 

початкове зростання, після якого настав довгий період стабільного розвитку, 

знайбільшою кількістю поселень під час раннього неоліту-2 [Perles, 2001, 

р.151]. 

За умови стійкого демографічного росту експансія із Фессалії могла б 

привести до заснування нових поселень за її межами, в невеликих алювіальних 

долинах, яке Т. Ван Андел та Раннел припускали в моделі багатофазової 

колонізації [Van Andel, 1995; Lichter, 2005], що була модифікованою версією 

«моделі хвильової демографічної дифузії» А.Аммермана та Л.Каваллі-Сфорца. 

Проте, К. Перле зауважує, що щільність поселень у суміжних областях є 

набагато нижчою, ніж у Фессалії. Ранні радіовуглецеві дати для поселень за 

межами Фессалії вказують на те, що процес колонізації там не пов’язаний із 

витоком населення з Фессалії. Ця точка зору підкріплювалася стилістичними та 

технологічними відмінностями кераміки, отже, поки що немає ознак стійкої та 

перманентної експансії землеробських громад на територію Греції, як те 

постулює модель А.Аммермана і Л.Каваллі-Сфорца. Не встановлено й 

первинного осередку (core area), звідки відбувалася неолітична колонізація 

сусідніх територій. Ранні землеробські громади, схоже, оселялися дисперсно в 

різних природних середовищах. Динаміка поширення громад могла проходити з 

різною швидкістю в різних регіонах. І навіть там, куди землеробство прийшло 

дуже рано (як, приміром, в Арголіді), щільність поселень була набагато 

нижчою, ніж у Фессалії. Таким чином процес поширення неоліту був складним, 

комплексним, нелінійним явищем, який регулювався як енвайронментальними, 

так і соціологічними факторами [Perles, 2001, р. 151]. 

Отже, аналіз розташування поселень раннього неоліту в регіоні змусив 

дещо підкоригувати, а подекуди й переглянути існуючі міграційні моделі, 

спровокувавши появу нових концепцій. 

Праці 2000-х років 

У 2001 р. вийшла друком книга «Ранній неоліт в Греції», в якій 

підводився підсумок 30-річної праці К. Перле в галузі вивчення неоліту Греції. 
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Значна увага в ній приділена фессалійському регіону, зокрема східній його 

частині. Використовуючи всі наявні на той час дані, автор показала унікальність 

ранньонеолітичного періоду на цій території [Perles, 2001]. 

Обстоюючи міграційну модель неолітизації регіону, К. Перле виділила 

два рівні паралелей між поселеннями на території Фессалії і на Близькому 

Сході: 

1) ФундаментальніСтруктурні аналогії, що стосуються не лише рослин 

та тварин. Спільні риси прослідковувалися в експлуатації та використанні 

навколишнього середовища, соціальних відносинахи та організації життя. 

Іншими словами, «доместикація простору» в Греції була схожою на ту, яка 

спостерігалася на Близькому Сході [Perlès, 2003, р.106]. Поселення 

довготривалі, з групами будівель; будинки прямокутної форми однакового 

розміру; широко використовувалася глина для зведення стін, спорудження 

лавок та інших елементів інтер’єру, вогнищ тощо. Тотожність спостерігається і 

в експлуатації простору за межами поселення: це, приміром, наявність 

невеликої території, яка була «власністю» общини, обчислювалась відстанню 

між поселеннями і не перевищувала 450 га [Perlès, 2003, р.106]. Тобто, за К 

Перле, ранньонеолітичні общини відтворили в Фессалії близькосхідну 

просторову концепцію. 

2) Стилістичні та технологічні аналогії виявляють себе в різних 

сферах: у керамічному виробництві, обробці каменю, пластиці, будівництві 

та інших елементах матеріальної культури [Perlеs, 2001, 2003, 2005]. Проте, 

такі паралелі викликали багато запитань, відповіді на які не є 

однозначними. Подекуди ці аналогії мали ізольований характер. Наприклад, 

деякі категорії речей з одного й того ж фессалійського поселення мали близькі 

аналогії не в одному, а в різних близькосхідних регіонах. Подібна ситуація 

спостерігалася навіть з однотипними предметами (напр., пінтадери). Інші речі 

могли мати лише структурні аналогії і не мати стилістичних (будівельна 

техніка однакова, а архітектурні стилі – відмінні), і навпаки. Формальні 

аналогії знахідкам із Фессалії простежуються впродовж значного відрізку 
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часу і на значній території – від Анатолії до Йорданської долини. Проте 

дослідниця слушно піднімає питання: наскільки правомірно проводити аналогії 

по одній категорії предметів і ігнорувати іншу? Ще одне важливе зауваження: 

дуже часто порівнювані предмети мають хронологічні розбіжності [Perlès, 

2003, р.107]. 

Одночасна поява радикально нових технологій та доместикантів, разом із 

знаннями та навичками по їх використанню, могла вказувати на те, що їх носії 

прибули з різних регіонів Близького Сходу. Але, як це було показано вище, 

близькосхідні аналогії артефактам були, з одного боку, вибірковими, а з іншого 

гетерогенними, і взяті в комплексі не вказували на якесь одне конкретне місце. 

Тому К. Перле відмовляється від пошуків точного місця їх походження, 

припускаючи, що невеликі групи мігрантів прибули морським шляхом із різних 

місць Леванту та Анатолії, – тобто, що колонізація Греції відбулася згідно 

«острівної» моделі [Perles, 2001, р. 4]. Таке припущення, своєю чергою, піднімає 

питання щодо причин, через які землеробське населення могло покинути 

близькосхідну «батьківщину» в ранньому неоліті [Perlеs, 2001; 2003; 2005]. 

Окрім демографічних та кліматичних факторів, дослідниця пропонує 

враховувати ідеологічні та соціальні чинники. 

Вона також дійшла висновку, що неолітичне суспільство Греції упродовж 

двох тисячоліть було стабільнішим, ніж в інших місцях [Perles, 2001]. До кінця 

раннього неоліту-2 Греція вже досягла демографічної стабільності, яка не 

порушувалася до самого кінця епохи. Це могло свідчити на користь того, що 

населення не пересувалося звідти на Балкани та в Адріатику. Через те, що 

південно-східний балканський неоліт має багато спільних характеристик із 

грецьким, довгий час вважалось, що він грецького походження [напр. Lichardus, 

1985, р.228-229]. Однак, на думку К. Перле, це питання ще дуже далеке від 

остаточного вирішення. Аналогії, на її думку, можуть свідчити про єдиний 

центр походження. Не виключено, що групи Пре-Старчево, Старчево та ін. 

прийшли на територію Болгарії прямо з Анатолії чи Фракії кількома століттями 

потому, як перші групи мігрантів прибули до Греції, а знахідки на грецьких 
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македонських поселеннях могли свідчити про взаємодію між різними 

традиціями в кінці раннього неоліту, і навіть про те, що неоліт потрапив у 

Македонію з Балкан (Perles 2001, с. 303). 

Проблема паралелей між ранньонеолітичною Грецією, Балканами, 

Анатолією та Близьким Сходом обговорювалася у 2004 р. на міжнародному 

семінарі в Стамбулі, присвяченому процесу переходу до неоліту в Європі. К. 

Перле зробила акцент на тих елементах, які не «перетнули кордони» між 

Близьким Сходом і Європою, тобто зосередила увагу на тих речах та моментах, 

які виявляють себе в Леванті та Анатолії, але відсутні в Греції, і навпаки [Perles, 

2005, р. 275]. 

Логічне обґрунтування теми «відсутніх елементів» неолітичного пакету 

(якій до того приділялося мало уваги) лежить в тих самих теоретичних 

площинах, що й дискусії про спільні елементи, і являється не менш важливим. 

Експлуатація навколишнього середовища, методи та технології виробництва 

предметів пов’язані з традиціями, які передаються з покоління в покоління в 

окремо взятій групі людей. За пам’ятками, економікою та артефактами К. Перле 

намагається розгледіти групи людей, особливості їх соціального вибору, 

навичок та технології. Відсутність технічних чи символічних традицій є такою 

ж мірою інформативною, як і їх наявність. За К.Перле, така відсутність може 

пояснюватися різними причинами: різним місцем походження населення; 

втратою деяких спеціалізованих навичок у ході колонізації; навмисною 

відмовою переймати чужі культурні елементи; символічною значимістю 

місцевих традицій. К. Перле проілюструвала, як простежуються деякі з цих 

факторів на прикладі культурних розбіжностей між Східним 

Середземномор’ям, Грецією та Балканами [Perles, 2005, р. 276]. 

Зробивши перелік «відсутніх елементів», К.Перле розмістила їх у 

хронологічному порядку по регіонах [Perles, 2005, р. 277]. Зосередивши увагу 

тільки на періоді ініціального та раннього неоліту, дослідниця розподілила такі 

елементи на кілька груп. В одну із групуувійшли елементи, які є в Південно- 

Східній, Центральній та Західній Анатолії, але відсутні в Леванті й Греції: 
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кістяні вироби (застібки для ременя, кістяні ложки), вкладневі серпи та інші 

вироби з оленячого рогу, округлі скребачки, трубчасті намистини з пташиних 

кісток, посудини на ніжках, можливо, антропоморфні вази, деякі типи 

керамічних виробів. Усі ці вироби вважаються «типово анатолійськими», хоча 

трапляються й далі на схід, і датуються PPNB та раннім керамічним періодом. У 

Леванті вони з’являються значно пізніше. 

Вироби з рогу благородного оленя (втулки, серпи ін..) відсутні в контексті 

раннього неоліту Греції. Тобто, спостерігаються значні відмінності між 

фессалійськими та анатолійськими колекціями. Анатолійський набір, відсутній 

у ранньому неоліті Греції, може бути досить показовим. Узяті в комплексі,ці 

вироби віддзеркалюють глибинні технічні та стилістичні традиції, які могли 

набуватися століттями. 

К. Перле дійшла висновку, що на той час не існувало прямих зв’язків між 

Грецією і Анатолією, мотивуючи цю гіпотезу відсутністю поселень до 6500 ВС 

(cal.) у Західній та Північно-Західній Анатолії, де мав би пролягати маршрут до 

Греції, і також наявністю відмінностей між РН поселеннями Греції та на 

поселеннях типу Іліпінар чи Улусак в Анатолії. І навпаки, відсутність виробів із 

рогу благородного оленя в РН Греції, поряд із наявністю його серед 

фессалійської фауни, можна порівняти з ситуацією в Леванті, де благородний 

олень траплявся рідко. Таким чином, відсутність виробів раннього неоліту 

Греції може свідчити про «південні» технологічні традиції, за якими знаряддя з 

рогу не вироблялися [Perles, 2005, р. 280]. 

Раніше (2001) К. Перле припускала можливість колонізації Греції 

морським шляхом – невеликими групами різного походження (переважно 

левантійського). Тепер вона уточнила, що це відбувалося в різний період. 

Спостерігається чимало стилістичних та технологічних паралелей між цими 

двома регіонами. Це підтверджує і С. Хансен, відмічаючи стилістичні паралелі 

між левантійськими та фессалійськими фігурками і водночас підкреслюючи їх 

відмінності від балканських фігурок [Hansen, 2005]. 

Ще одна група артефактів, виділених К. Перле (кістяні застібки, ложки та 
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вкладневі серпи, трубчасті намистини з пташиних кісток, посудини на кількох 

ніжках, великі кругові скребачки та інші вироби), демонструють спільні риси в 

ранньонеолітичних суспільствах на території Болгарії та Західної Анатолії і 

відсутність таких ознак у фессалійських матеріалах [Perles, 2005, р. 281]. 

Типологічні та стилістичні відмінності спостерігаються й у кераміці цих 

регіонів [Theocharis, 1973; Stefanovič et al, 1998; Lichardus-Itten et al, 2002], що 

К.Перле пов’язує з різними традиціями у приготуванні їжі [Perles, 2001; 2005, р. 

281].Відсутність у фессалійських колекціях багатьох анатолійських елементів 

і, навпаки, їх наявність у балканських збірках, є підтвердженням гіпотези про 

різні шляхи проникнення неоліту на територію Європи. Найраніше новий спосіб 

життя поширився на територію Греції, трохи пізніше – на Балкани. К. Перле 

вважає, що ми маємо справу з двома різними напрямками експансії зі сходу на 

захід в неоліті: південний морський шлях – уздовж анатолійського узбережжя 

(тоді там потенційно можна буде знайти залишки ранніх поселень), і північний 

шлях, по суші, – через Анатолію на Північні Балкани. Очевидно, що багато 

спільних елементів (як результат взаємодії між Анатолією та Левантом) 

передавалися в обох напрямках. А наявність ознак подібності між Анатолією та 

Грецією, так само, як між балканськими й фессалійськими матеріалами, 

пояснюється, скоріш за все, їх спільним близькосхідним походженням [Perles, 

2003; 2005, р. 280]. 

К. Перле виділяє ще одну групу елементів, артефактів та практик, які 

трапляються на ранніх фазах неоліту в Греції й на Балканах, але відсутні на 

Близькому Сході та в Анатолії. До неї входять поперечні наконечники15 та 

особливі поховальні ритуали. Саме за такими елементами культури можна 

простежити роль місцевого населення в ранньому неоліті Греції, яке, за К. 

Перле, асимілювалося прийшлими землеробами [Perles, 2005, р.283]. Так, 

мисливці, сприйнявши землеробську економіку, символічно могли 

продовжувати експлуатувати дику природу у свій спосіб (наконечник 

залишився, як ознака місцевого компоненту в неолітичних общинах). 

Практика поховання небіжчиків, зокрема кремація (що була «європейською 
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традицією») могла бути ще одним внеском місцевого населення. Більшість 

відомих ранньонеолітичних поховань у Греції та на Балканах зроблені просто в 

ямах біля будинків [Cavanagh, Mee 1998; Băčvarov, 2002, р. 95-98]. З огляду на 

демографічні чинники, К. Перле припускає, що так ховали лише у 

виняткових випадках. Могильники, які вдалося виявити, знаходилися за 

межами поселень і репрезентували обряд кремації. Це контрастує з 

близькосхідними традиціями, де кремація практично невідома, а поховальні 

обряди являють собою досить ефектне видовище – з «будинками мертвих», 

похованнями в житлах під підлогою, відтинанням голови після смерті, 

дійствах з черепами та вмонтування їх або всього тіла у глиняні лави чи 

п’єдестали [Perles, 2005, р.285]. 

Результати дослідження дали К. Перле підстави для висновку, що 

колонізація Фессалії не пов’язана безпосередньо з Анатолією, що ймовірним 

був морський шлях із Леванту, вздовж південного узбережжя Туреччини. 

Неолітичне суспільство, що виникло на новому місці, не було цілковито 

аналогічним общинам з місць їх походження. Грецький ранній неоліт не став 

чисто «левантійським» – переселенці відмовилися від попередньої соціально- 

політичної організації і створили більш егалітарну систему. Вплив місцевого 

населення виразно виявив себе в символічних сферах: у стосунках зі світом 

дикої природи та світом мертвих [Perles, 2005, р.286]. 

 

 
 

15Для Східного Середземномор’я (від Леванту до Центральної Анатолії) для періоду PPNB та 

раннього керамічного періоду характерними були загострені наконечники, відсутні в 

північно-західній Анатолії та Фракії; їх немає також у ранньому неоліті Греції і, пізніше, в 

ранньому неоліті на Балканах [Perles, 2005, р. 283]. 
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У деяких випадках, елементи, які «не передалися», виявились 

інформативнішими за змістом, ніж довгий перелік спільних рис. Останній, 

названий «неолітичним пакетом», є підтвердженням того, що процес колонізації 

таки мав місце. Натомість культурні елементи, які «не передалися», свідчать 

про багатоплановість такого складного явища, як неолітизація [Perles, 2005, 

p.286]. 

Радіовуглецеві дати ініціального неоліту Фессалії свідчать, що 

хронологічно її колонізація могла проходити в період, який Дж. Ковін назвав 

«великим ісходом» PPNB [Cauvin, 1997] і бути частиною цього процесу. 

Південно-Східна Анатолія періоду PPN вважається територією, де розвинулися 

дуже централізовані суспільства. Подібні процеси спостерігалися в цей же час і 

на Середньому Євфраті, і в Південному Леванті, де відбувалося укрупнення 

поселень і зростала потреба у встановленні лідерства, що знайшло 

відображення в ритуальних практиках і в перших свідоцтвах соціальної 

диференціації [Kuijt, 2000, р. 312; Perles, 2005, р. 285]. 

Початок неолітичного життя в Фессалії може співпадати з періодом, 

напередодні та після того, як ці системи зазнали краху в Леванті й Анатолії, 

близько 7000 ВС. У цей час відбувалися переміщення малих груп 

землеробського населення з їх подальшим розселенням, у першу чергу, по 

території Близького Сходу. Така колонізація супроводжувалася радикальними 

змінами в матеріальній культурі [Cauvin, 1997], і якщо колонізація Фессалії була 

частиною цього процесу, подібні зміни мали відбутися й тут. 
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Додаток В Егеїда 

 
В працях з первісної історії поняття «Егеїда» почало використовуватися 

не так давно, межі регіону не є чіткими. В залежності від досліджень, Егеїда 

може включати, крім островів Егейського моря, території Греції та Західної 

Анатолії [Reingruber, Thissen 2005; Thissen 2005; Reingruber 2011; Оздоган 2011 

та ін.]. В даному дослідженні обмежимося переважно розглядом островів 

Егейського моря, з долученням прилеглих узбережжів. Острови Егейського 

моря, межі якого виділені Міжнародною Гідрографічною Організацією 

(International Hydrographic Organization) по Балканському півострову на півночі 

та заході, по Анатолії на сході і острову Крит на півдні, є центральною (часто 

ключовою) частиною регіону. Характерною особливістю є розташування 

островів Егейського моря групами, тобто архіпелагами. Деякі з цих груп є 

фактично продовженням гірських систем (Балканських та Анатолійських), 

тобто виступами гір, що знаходяться під водою. Один із таких ланцюгів йде 

через море до о.Хіос, другий простягається між Евбеєю та Самосом а третій йде 

від Пелопонесу через Крит і закінчується Родосом, сполучаючи гірські системи 

Пелопоннесу та Анатолії. Традиційно острови Егейського моря поділяють на 

сім груп з півночі на південь – Північно-Східні, Споради, Евбея, Саронічні, 

Кіклади, Додеканес та о.Крит. Для ландшафтів характерною рисою є велика їх 

різноманітність (мозаїчність) геологічна та екологічна складність [Walsh 2013; 

Simmons 2014]. 

Сьогоднішня берегова лінія сформувалася бл. 4000 до н.е. До цього часу, 

приблизно до 15 000 р до н.е., рівень моря тут був на 130 метрів нижче, і більшу 

північну частину Егейського моря займали прибережні рівнини [van Andel, 

Shackleton 1982]. В той час багато нинішніх островів, з о.Мілос включно, були, 

ймовірно, ще з'єднані з материком. Існували просторі прибережні долини в 

північній Егеїді, на місці сучасної Коринфської затоки та вздовж 

Анатолійського узбережжя. Острови Евбея, Керкіра (Корфу) та Північні 

Споради були зв’язані з материком, і більшість Кікладських островів були 
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півостровом. Обриси сьогоднішніх берегів почали з’являтися бл. 7 000 до н.е., 

але рівень моря продовжував зростати (ще на 36 м) протягом 3000 років після 

цього [van Andel, Shackleton 1982, p. 445]. Ця особливість островів Егейського 

моря дозволила Г.Чайлду зробити припущення, що Кікладські острови були 

певним чином «мостом» між Європою та Азією, оскільки були зручними для 

стоянок на шляху між континентами [Чайлд, 1952]. 

Багато з островів в Егейському морі мають безпечні гавані і затоки. У 

давні часи була добре розвинута навігація, бо подорожувати через море було 

легше, ніж по на материку і прибережним районам. На великих островах є 

родючі долини. Багато островів відзначаються вулканічною діяльністю, а також 

наявністю корисних копалин та мармуру [van Andel, Shackleton 1982, p. 445– 

454]. Обсидіанові джерела є лише на трьох островах – Мілос, Антіпарос і Ялі 

[Georgiadis, 2008]. Саме з фактом наявності та використання обсидіанових 

джерел пов’язані більшість теорій неолітизації Егеїди. 

Обсидіан з Мілоса 

Вулканічний острів Мілос знаходиться в західній частині Кіклад і 

включає в себе два родовища обсидіану на північному сході – Ста Нікія та 

Деменегакі [Barber 1987, 113; Torrence 1982, p.193]. Експлуатація родовищ 

обсидіану почалася тут у верхньому палеоліті, про що свідчать знахідки з 

печери Франхті в Арголиді, і після цього поширилися як по дальності, так і 

кількості, досягаючи піку за доби ранньої бронзи [Shelford et al. 1982, p.182– 

183]. 

Кар’єри на Мілосі були повторно відкриті в 1836, а перші археологічні 

розвідки провів Д.Маккензі в 1897 та Босанкет в 1904. Міжкар’єрами було 

виявлено поселення бронзової доби з системою фортифікацій. Вони зв’язали це 

поселення з контролем по видобутку обсидіану [Torrence 1984, p.50]. 

Дослідники припустили, що обсидіан був задіяний в системі комерційного 

обміну. Така модель могла передбачати два варіанти: 1) існувала певна форма 

монополії на доступ до сировини, щоархеологічно можна було б підтвердити 

наявністю огорож, постів, охорони гавані, та ін.; 2) за відсутності монополії 
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поставки могли регулюватися споживчим попитом, при цьому зменшуються 

витрати по видобутку сировини та посилюється ефективність технологій. 

Другу, діаметрально протилежну модель обміну через прямий доступ до 

родовищ запропонував К.Ренфрю [Renfrew, 1965, 1969, 1972]. Він вважав, що 

обсидіан не був складовою частиною комерційної економіки, і не впливав на 

появу та розвиток складних суспільств на поселенні на о.Мілос, і взагалі в 

Егеїді. Він припустив, що споживачі відвідували Мілос, щоб брати обсидіан для 

себе у необхідній кількості. При цьому, на материку обмін міг бути доволі 

чітким і регульованим. К.Ренфрю вважав, що наявність обсидіану на пам’ятках 

материкової Греції є одним із найраніших свідоцтв обміну. Для реалізації цього 

процесу давне населення мало володіти добрими геологічними знаннями, 

навичками в мореплавстві, знаннями навігації, необхідним також був певний 

рівень соціальної організації. На відміну від попередньої моделі, гіпотеза 

К.Ренфрю передбачала, що роботи на обсидіанових кар’єрах на Мілосі були 

серією погано організованих, не пов’язаних між собою подій. 

Для того, щоб протестувати протилежні моделі, Р.Торренс з 1974 року 

проводив екстенсивні розвідки по поверхні кар’єрів, а також складав карти та 

відбирав зразки для аналізів [Torrence, 1984]. На острові він виявив велику 

кількість слідів екстенсивного використання родовищ, а також багато 

«смітникових місць» для видобутку нуклеусів. Найбільша концентрація таких 

місць для обробки сировини знаходилася безпосередньо на кар’єрах, але при 

цьому, такі ж місця були виявлені і на всіх сусідніх пагорбах. В результаті своїх 

досліджень Р.Торренс дійшов до висновку, що видобуток обсидіану на Мілосі 

був процесом неефективним і безсистемним, і що він здійснювався протягом 

коротких проміжків часу нефахівцями, тим самим підтримавши теорію прямого 

доступу до джерел [Torrence, 1984]. 

Було висловлене припущення про відкритий доступ до матеріалу, 

принаймні в епоху неоліту і частково ранньої бронзи, і що обсидіан постачався 

або через спеціальні рейси (поїздки) або це було лише одним із завдань поїздки, 

коли виконувалися й інші роботи, такі як рибалка, з пізнішим взаємним 
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обміном. Mілоський обсидіан був поширеною сировиною для виробництва 

знарядь на відщепах в Егеїді. Його використання обмежувалося східною 

частиною центральної та південної Греції, в тому числі Фессалією, 

Центральною Грецією, Пелопоннесом, Кікладами, північною частиною Криту, 

деякими південно-східними островами Егеїди і деякими прибережними 

районами Анатолії [Torrence, 1984; Georgiadis, 2008]. 

Ідея про наявність мереж зв’язку за мезолітичної та неолітичної доби в 

Егеїді набула особливої популярності після робіт К.Ренфрю, який показав, що 

вироби з обсидіану, родовища якого знаходяться на о.Мілос, зустрічається у 

великій кількості на пам’ятках материкової Греції. 

Дані про обсидіан дозволили Д.Теохарісу, а пізніше і М.Вайнен, 

обґрунтувати свою автохтонну версію походження агрикультури на 

материковій Греції [Theocharis 1967; 1973; Wijnen 1981]. Не дивлячись на 

відсутність вагомих свідоцтв, Д.Теохаріс припускав, що контакти місцевого 

населення через мережі зв’язку з близькосхідними землеробами могли 

відбуватися через острови Егейського моря. Завдяки наявності цих мереж 

зв’язку до Греції шляхом непрямої дифузії могли потрапити і неолітичні 

нововведення [Theocharis 1967; 1973]. 

Ця гіпотеза, в подальшому була широко підтримана, причому 

прибічниками різних поглядів на процес неолітизації ПСЄ. Частина 

прихильників міграційного пояснення підтримала ідею«острівного» шляху 

неолітизації, про який мігранти могли довідатися від місцевого населення. 

Більше того, близькосхідні землероби, асимілюючи частину мезолітичного 

населення, могли перейняти і їхні мережі зв’язку. Дослідники ж, що 

відстоювали автохтонні гіпотези та моделі культурної дифузії, також вважали, 

що передача деяких неолітичних елементів могла відбуватися через острови. 

Знахідки знарядь обсидіану з Мілоса на пам’ятках Греції стали важливим 

аргументом та певним чином підштовхнули появу ідей на користь того, що 

існували цілі мережі зв’язку в Егейському морі (Теохаріс, Ренфрю). 

Багато років увага дослідників була зосереджена на Мілосі. Недавно 
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виявилося, що, крім Мілоса, на памятках Егеїди (і також у внутрішній Фракії) 

трапляється обсидіан із різних родовищ – Чифлік в центральної Анатолії 

(найбільш поширене із екзотичнихджерел), островів Антіпарос на Кікладах 

(непідходящий для виготовлення лез, але гарної якості, який розповсюджувався 

у вигляді нуклеусів і відщепів), Ялі на Додеканезах (використовувався для 

виготовлення кам'яних посудини красивих кольорів), і що, паралельно з 

мілоським, існували й інші схеми циркуляції обсидіану в регіоні. При цьому 

були прослідковані різні механізми обміну обсидіаном, що посилило ідею про 

різні способи виробництва та розподілу. На одних пам’ятках були знайдені 

виробничі центри, а на інших – готові вироби при обмеженому місцевому 

виробництві, альтернативна модель контролю над обсидіановим джерелом та 

місцевої експлуатації з подальшим обміном була запропонована для о.Ялі. 

Були підтверджені множинні мережі обміну і можливий діапазон, при 

цьому близькість поселення до джерела матеріалу не обов'язково була 

причиною для імпорту матеріалу саме звідти. З’явилась необхідність в пошуках 

соціальних мотивів для пояснення, чому преференції надавались далеким 

джерелам, а не ближнім. Досить космополітичним виявилися Кноссос на Криті і 

його порт, Порос-Katsambas (із обсидіаном з Мілосу, Ялі, Антіпаросу та 

Центральної Анатолії).Важливим стало те, що обмін не Егейським обсидіаном 

дозволив прослідкувати деякі інші канали контактів, через які могло 

відбуватися перевезення інших товарів, ідей, методів і технологій [Georgiadis 

2008] 

Егеїда як об’єкт досліджень острівної археології 

З початку 1980-х Егеїда, точніше острови Егейського моря, стала об’єктом 

дослідження молодої галузі археології – острівної, яка займається дослідженням 

окремо взятих островів з подальшим проведенням конструктивних порівнянь 

даних і побудовою моделей на основі даних, отриманих по різним островам та 

періодам [Dawson 2014]. Метою острівної археології є вивчення різноманітності 

острівних культур і визначення загальних феноменів. Одним із завдань є 

дослідження експансії, колонізації, запустіння, повторного заселення островів, 
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їх порівняння з материковими культурами, та ін. Специфікою острівної 

археології є 1) залучення моделей, розроблених для островів доволі віддалених 

регіонів (напр., для відтворення процесу колонізації островів Егейського моря 

використовують колонізаційні моделі тихоокеанських культур), 2) 

використання специфічного словника (терміни часто запозичуються з 

біогеографії). 

Дослідників не цікавить сам по собі процес неолітизації, але турбує 

процес та періоди заселення островів. Не прив’язуючись до періоду, були 

розроблені моделі для пояснення цього процесу, розроблені на основі 

біогеографії. Започаткував острівну археологію в Егеїді, як і в усьому 

Середземномор’ї, Дж.Черрі. Він сформулював теоретичні та практичні межі для 

дослідження їх колонізації та висунув біогеографічне пояснення схем заселення 

на основі аналізу параметрів навколишнього середовища [Cherry, 1981]. Метою 

дослідження Дж.Черрі було встановити закономірності (на основі наявних 

археологічних свідоцтв), які могли б призвести до їх первинного заселення. 

Його також цікавили різні швидкості і моделі (схеми) колонізації. Були 

окреслені теоретичні рамки для отримання наступних визначень, пов'язаних з 

колонізацією [Cherry 1981, p.40]: 

• Використання: припускав тільки сезонне відвідування 

людьми, що проживали постійно в іншому місці. Потенційними причинами 

використання могли бути доступ до цінних ресурсів, рибна ловля, 

використання земель в якості літніх пасовищ. 

• Початкове заселення: час, коли острів стає основним місцем 

для проживання протягом року і джерелом одержання засобів до існування, з 

можливими сезонними поїздками за його межі. Дж.Черрі зазначав, що 

ознаками заселення могли бути залишки жител ї групи поховань. 

Колонізація була визначена, як серія пробних нетривалих переміщень в 

протилежних напрямках на короткі відстані малими групами індивідуалів 

[Cherry 1981, p.60]. Дж.Черрі вважав, що в процесі колонізації людина навмисно 

пересувалася на території, які вже були островами, не пов'язаними із сушею 
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[Cherry 1981, p.41]. Він пояснював відсутність до-неолітичного присутності на 

островах тим, що вони не підходили для облаштування на них таборів 

мисливців-збирачів (занадто малі для забезпечення ресурсами). Він припустив, 

що поліпшення клімату, зникнення великих тварин на материку і виникнення 

землеробства зробили острова підходящим місцем для постійного проживання, 

коли стало можливим отримувати більше з меншої ділянки землі. Однак, це 

припущення найкраще підходило для Західного Середземномор'я. Для Східного 

Середземномор'я Дж.Черрі критикував твердження Дж.Еванса [Evans 1973, 

1977] про те, що острівна колонізація була неолітичним феноменом, хоча і 

визнавав, що майбутнє може внести свої корективи [Cherry 1981, p.62]. 

Дослідник також зауважив, що на островах Східного Середземномор'я 

спостерігалася присутність «індивідуальних культурно-незалежних громад» аж 

до кінця 4 тис. Він доводив, що відсутність спілкування між острівними і 

материковими «культурами» підтверджує припущення про те, що громади, що 

заселили острова, були невеликого розміру і доволі ізольованими. 

Трохи пізніше К.Брудбенк пов’язав колонізацію островів Егеїди з 

неолітом. Він вважав, що основні причини колонізації в Егеїді можна пояснити 

конфігурацією самих островів, та запропонував три моделі цього процесу 

[Broodbank 2000]. Оскільки дослідження берегової лінії показали, що рівень 

моря був набагато нижчим за сьогоднішній, а сучасні обриси материків та 

островів Егеїди сформувалися приблизно 4000 до н.е., то, згідно першої моделі 

К.Брудбенка, заселення відбулося до того, як острів відокремився від материка 

внаслідок підняття рівня моря, таким чином, це була «ненавмисна» острівна 

колонізація. Згідно другої моделі, невелика група «над-привабливих» островів 

(великого розміру недалеко від материка) були свідомо заселені колоністами в 

ранній період. У третій моделі розглядається конфігурація архіпелагів 

(особливо там, де спостерігається тісне скупчення малих островів), що 

використовувалися мореплавцями і могли сприяти розвитку морському руху 

(які було названо «розплідниками» або «осередками» мореплавців) і колонізації 

за допомогою процесу автокаталізу. У такому випадку, це могло бути «відносно 
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неусвідомленим процесом експансії». 

Ідеї К.Брудбенка можуть допомогти виявити потенційне 

місцезнаходження стоянок мезолітичних мисливців/збирачів/рибалок вздовж 

східного та західного узбереж Егеїди. З іншої сторони ці моделі можуть 

допомогти окреслити рамки діяльності мезолітичних мореплавців, напр., з 

островів Марулас, Юри та з печери Франхті. 

Х. Доусон повторила аналіз Дж.Черрі та К.Брукбенка шляхом включення 

нових даних [Dawson 2005, ch. 5]. Результати її досліджень підтвердили, що 

біогеографічні змінні (показники), як і раніше, актуальні для початкового 

заселення для постійного проживання островів в епоху неоліту. Проте і 

біогеографія не змогла повністю пояснити саму ранню картину відвідування 

островів (оскільки використовувалися також деякі далекі від берега острови). 

Інше питання, що поставила дослідниця – чи мало для населення значення те, 

що території були островами? Для розуміння колонізації островів, 

запропонувала дослідниця, їх не слід ізолювати від материка, адже, виходячи з 

розміру,великі острови типу Кріт могли сприйматися як материк [Dawson 2014, 

p.53]. 

Таким чином, представники острівної археології пов'язують заселення 

островів Егейського моря з періодом неоліту. Осілий спосіб життя і 

демографічне зростання традиційно використовуються, як причини для 

пояснення зростаючої потреби в просторі в епоху неоліту і колонізації 

граничного простору, в тому числі більш активне часте відвідування та 

заселення островів. 

Збільшення археологічних даних, включно також і для попереднього 

перед неолітом періоду, в поєднанні зі змінами в теоретичних орієнтаціях 

археологів, внесли серйозні зміни у ставленні до поняття «острови», 

започаткувавши новий етап у дослідженнях егейських островів. Різні види 

людської діяльності на островах тепер можуть бути визначені краще, ніж у 

минулому, хоча ступінь, до якої їх можна розпізнати, є різною. Розробка 

моделей колонізації островів Егеського моря стала поштовхом для розробки 
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гіпотез щодо неолітизації Егеїди. 

Археологічні дослідження островів Егейського моря. 

Основною перепоною для розвитку гіпотез з приводу появи агрикультури 

на островах Егейського моря була відсутність інформації як про 

ранньонеолітичні поселення, так і про мезолітичні пам’ятки [Efstratiou 2005, 

p.151]. До 1950-х археологічні дослідження неолітичних пам’яток були 

сконцентровані на Криті, в основному, на поселенні Кноссос, розташованому 

на пагорбі Кефала, яке має дуже важливе значення для розуміння історії 

східного Середземномор’я, Близького Сходу та ПСЄ. Значна кількість 

артефактів періоду неоліту була вперше зафіксована там на початку ХХ ст.. під 

час розкопок А.Еванса та Д.Маккензі [Macкenzie 1903, Furness 1953]. В 1956 – 

1971 рр. Британською Школою в Афінах були проведені систематичні розкопки 

під керівництвом С.Худа та Дж.Еванса [Evans 1964, 1971, 1994]. Дослідження в 

траншеях показали наявність 10 неолітичних шарів, з акерамічним шаром 

включно, де життя продовжувалося близько 4 000 років.. У траншеях на 

центральному дворі палацу, тонкий шар вище стерильною ґрунту не містив 

кераміки. Це було витлумачено як залишки короткострокового табору і 

задокументовано як Кносс X. За Дж.Евансом, люди, що проживали тут, вже 

знали, як виробляти кераміку, але почали її виробництво тільки в наступній фазі 

IX [Evans 1964]. Десятьма роками пізніше (1969-70), Дж.Еванс зробив кілька 

невеликих шурфів,у 2 з яких він знайшов шари з слідами архітектури з сирцевої 

цегли, але без посуду. З цієї причини, він переосмислив акерамічний Кносс, як 

перше поселення групи людей з першими знахідками,продатованими бл. 7 000 

ВС [Evans 1971] щобуло підтвердженоновими радіовуглецевими датами 

[Efstratiou 2013, хх]. 

Т. Страссер та К.Брудбенк вважають, що колонізація Криту не була 

випадковим явищем, чи однією із багатьох спроб на шляху колонізації 

Егейських островів [Broodbank, Strasser 1991, p.233-245]. Навпаки, це могло 

бути унікальним, заздалегідь спланованим переселенням на далеку відстань 

групи землеробів, яких, можливо, привабило сюди сприятливе (вигідне) 
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середовище. Перші поселенці прибули сюди з добре розвиненою 

континентальною економікою, яка базувалася на експлуатації їх попереднього 

навколишнього середовища (імовірно, анатолійського узбережжя, оскільки 

кноська хлібна пшениця відома також в Анатолії, але відсутня на 

ранньонеолітичних поселеннях материкової Греції – [Broodbank, Strasser 1991]) 

та з «неолітичним пакетом» [Perlés 2003]. Ранні неолітичні стоянки дуже рідкі, 

крім Кноссу, це печери Герані, Пелекіта, Лєра, Мегаса [Efstratiou 2013] і 

Катсамбас – невелике поселення на скелястому вапняковому пагорбі, неподалік 

Кнососу [Galanidou, Mandeli 2008]. Останнє є одним з найбільш ранніх і 

найважливіших неолітичних прибережних пунктів на Криті, щось на зразок 

поселення-спутника Кноссоса, з якого можна було контролювати території на 

північ від затоки Іракліон Бей до острові Діа, а також дві долини, які ведуть 

углиб острова до Кноссоса. Переважна більшість кераміки відноситься до кінця 

періоду раннього неоліту I, і частково до раннього неоліту II [Galanidou, Mandeli 

2008]. 

Інтенсивні пошуки мезолітичних та ранньонеолітичних пам’яток на 

острові та прилеглих територіях продовжуються. Н.Евстратіо провів повторне 

дослідження кносських знахідок 50-річної давнини [Efstratiou 2004]. Крім того, 

в 1997 році дослідник провів нові розкопки на Кнососі з метою перевірки 

наявності акерамічного горизонта. Н.Евстратіо вдалося досягти найнижчих 

шарів поселення у дворі палацу. Найнижчий рівень на глибині 8,50м площею 

2,25 м2 був віднесений до акерамічного періоду. Обвуглені зерна вічнозелених 

Quercusдатувалися першою пол.. 7-го тис. кал до н.е. [Efstratiou 2004]. За 

Н.Ефстратіоу, цей результат підтвердживує високу дату Дж.Еванса 7000 до н.е. 

кал для початку акерамічного періоду, і це також добре корелюється з PPNB на 

Кіпрі [Efstratiou та ін 2004, 47 і табл 1,1]. Після акерамічних рівнів без 

стратиграфічної перерви йшли культурні шари з керамікою [Efstratiou та ін 

2004, p. 45]. 

У першій половині ХХ століття мезолітичні стоянки в Егеїді були 

практично невідомі. У другій половині ХХ століття було відкрито та 
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досліджено декілька стоянок. А.Семпсон проводив розкопки мезолітичних 

пам’яток на о.Юра (печера Циклопів)в Північних Спорадах та на о.Кітнос 

(Циклади), де він виявив рештки кісток кози та дикої свині, що знаходилися в 

напівдикому стані, тобто на перехідній стадії до доместикації (9-7 тис. ВС – 

[Sampson 1998], вважається, що одомашнення кози відбулося в PPNA в Загросі 

бл. 8500-8000 ВС, і звідти вона поширилася на захід). Але дані з островів 

вказували на одночасову появу цих тварин в Егеїді, що спонукало автора 

переглянути роль печери Циклопів, і взагалі Північних Спорад в процесі появи 

неоліту в Греції, а також поставити питання, наскільки автохтонним тут був 

процес неолітизації. Автор вважає, що печера використовувалася для 

проживання професіональних риболовів, які виділилися із мисливців-збирачів 

на сезонній основі, які також полювали на птахів. О.Юра є єдиним місцем в 

Егеїді, де отримані надійні дати проживання людей у другій пол.8 тис. ВС 

(Франхті та Теопетра використовувалися лише періодично – [Thissen 2005]). 

Оскільки одомашнені тварини на цих островах з’явилися раніше, ніж в Фессалії, 

А.Семпсон припустив, що найраніші контакти між Анатолією та ПСЄ 

здійснювалися виключно морським шляхом. А.Семпсон та Я.Козловський 

відмітили подібність в обсидіанових мікролітах, знайдених там, із збірками з р- 

ну Анталії, і припустили наявність контактів з цим регіоном [Sampson1998]. 

На початок ХХІ ст. з’явилося багато нових даних по мезоліту та ранньому 

неоліту на островах та узбережжі Анатолії (Бельдібі, Бельбаші, Окузіні і 

Караїн), на о. Крит, в Арголіді (Franchthi, Kліссурa, Koukou, Ульбріх або Займіс) 

та ін. [Reingruber 2011]. Групи мисливців-збирачів-рибалок, здається, надавали 

перевагу проживанню в затоках, поблизу горбистої місцевості, вони були 

орієнтовані на море, з широкою основою життєзабезпечення, яку складали 

морські ресурси (риба і черепашки), дикі рослини, дрібна дичина та равликами 

[Runnells 1995; Perlès 2003; van Andel 2005]. Ван Андел [van Andel 2005] 

розглядав грецький мезоліт, як мобільну морську культуру; а К.Перле [Perlès 

2001, 36] дійшла висновку, що мезолітичні мисливці-збирачі Греції були 

кваліфікованими мореплавцями, у яких були технічні традиції, розвинуті у 
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відриві від мезолітичних традицій, поширених в решті Європи, і припускала 

можливий зв'язок з мезолітом південної Анатолії. Таким чином впродовж ХХ – 

поч. ХХІ ст.була накопичена певна фактична база по островам Егейського моря, 

що дозволила сформулювати нові теорії щодо неолітизації Егеїди. 

Теорія соціальних мереж Егеїди 

Накопичений археологічний матеріал з мезолітичних та 

ранньонеолітичних пам’яток, теорія щодо мереж обсидіанового обміну, а також, 

теоретична база з «острівної археології» лягли в основу концепції Л.Тіссена та 

А.Рейнгрубер про соціальні мережі в Егеїді [Reingruber, Thissen 2005; Thissen 

2005; Reingruber 2011 та ін.]. Крім того автори використали моделі «сфери 

взаємодії рівних політій», розроблені К.Ренфрю та Т.Уоткінсоном [Renfrew 

1986; Watkins 2008]. 

Л.Тіссен та А.Рейнгрубер заново проаналізували 372радіокарбонні дати 

для одержання надійного проміжку часу для періоду незалежного розвитку 

Егеїди [Reingruber, Thissen 2005]. На основі отриманих даних Л.Тіссен склав 

хронологічні таблиці, де можна побачити синхронний розвиток мезолітичних та 

неолітичних спільнот в різних частинах Егеїди, на основі яких 

прослідковуються певні закономірності [Thissen 2005, с. 32-36]. Крім того, 

видно різницю між розвитком «північної» та «південної» Егеїди. В складених 

хронологічних таблицях видно, що в критичний проміжок часу між 6500 – 6000 

кал.ВС, є свідоцтва проживання в долині Лариси, використання печери 

Теопетри, а також островів Юра (Yioura) та Марулас. Причому на останніх є 

свідоцтва про мезолітичний спосіб життя. Спостерігається цікаве явище, що 

Фессалія була колонізована в той час, коли острови залишалися мезолітичними. 

Заселення Фессалії, за Л.Тіссеном, йшло протягом 6 500 – 6 200, а Македонії – 

трохи пізніше, 6 250 – 6 020 кал. ВС. [Thissen 2005]. 

В результаті досліджень Л.Тіссен припустив, що Егеїда була регіоном, 

який інтенсивно експлуатувався мобільним мезолітичним населенням, і де були 

створені цілі мережі взаємодій. Водний простір в цій гіпотезі розглядається не 

як перешкода, а як комунікаційні шляхи. Саме через острови, за ним, і могли 
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відбуватися надрегіональні контакти. На цьому фоні Егейських переміщень 

Л.Тіссен пропонує розглядати заселення Фессалії (з прилеглими територіями) 

землеробами, як випадкове явище, що трапилося під час і в ході багаторічних 

взаємодій в Егеїді [Thissen 2005]. Він припускає, що розселення в Фессалії 

могло бути другорядною подією, майже на тогочасних історичних окраїнах. 

Подібних поглядів дотримується і А.Рейнгрубер, яка дійшла висновку, що 

районування і повільні темпи, якими неолітичний спосіб життя поширився в 

Західній Егеїді (від 6500-6000 cal BC), не схожі на масову колонізацію з 

Анатолії [Reingruber 2011]. Замість цього, вона простежує регіональні мережі 

взаємовідносин, через які неолітичний спосіб життя розповсюджувався по 

Егеїді. Головними дійовими особами були не колоністи, але дуже мобільні 

групи мореплавців, коріння яких сягає в епоху мезоліту.В основі неоліту в 

Егеїді лежить не цілеспрямований незворотний процес колонізації чи міграції, а 

скоріше за все, безперервний стійкий обмін і контакти протягом тривалого 

періоду, до кінця середнього неоліту близько 5500 cal BC [Reingruber 2011]. 

Згідно гіпотези, на кінець раннього неоліту була створена велика сфера 

соціально-економічних взаємодій по всій Егеїді. Ця мережа підтримувалася і 

розширялася за рахунок нових груп людей, які були дуже мобільними, але не 

були колоністами. Такі групи виготовляли, наприклад, кераміку імпрессо, яка 

з'являється, в основному, в прибережних районах бл. 6000 cal BC. 

Цей перехід від мікро- до макро-масштабної мережі, від місцевого до 

регіонального, а потім і до міжрегіонального рівня, добре співпадає (і 

супроводжувався) зі збільшенням розміру груп. З раннього неоліту І до 

середнього неоліту, все більше і більше поселень з'явилися у всіх областях 

Егеїди. І вже на кінець процесу неолітизації, існувало кілька мереж, які частково 

перекривалися [Reingruber 2011]. Неолітичне населення Фессалії не мало 

впливу на життя груп в грецькій Македонії, які, за А.Рейнгрубер, були пов'язані 

із східною Егеїдою. На відміну від Фессалії, жителі Неа Нікомедія культивували 

Т. Aestivum і, ймовірно, були першими в Західній Егеїді, хто користувався 

пінтадерами. Розбудова мереж, скоріше за все, розпочалася звідти як у 
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північному (неолітизація на Балканах), так і в південному напрямку (печатки 

з’явилися у Фессалії) Схожої думки щодо постійних контактів дотримується і 

М.Оздоган, який вважає, що протягом всього РН простежуються контакти між 

землеробами на нових поселеннях та їх далекою батьківщиною [Ozdogan 2011]. 

Ні А.Рейнгрубер, ні Л.Тіссен не є прибічниками виключно автохтонної 

моделі неолітизації. Внесок Анатолійського (близькосхідного) способу життя на 

хід процесів в Егеїді є для них очевидним. Багато продуктів, а також предметів, 

що використовувалися для символічних заходів, були анатолійського 

походження. Проте, матеріальна культура мала відмінності від регіону до 

регіону. Крім того, точний прискіпливий аналіз 14С дат, за авторами свідчить 

проти демографічного руху, спровокованого катастрофою наприкінці PPNB 

[Reingruber, Thissen 2009]. 
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                                Додаток Д 

 

Реконструкція палео-екології Македонії 

та комунікаційних шляхів з прилеглих територій 

 

Загальноприйнятим положенням є те, що особлива роль Македонії 

полягає в тому, що по її територіях проходили переважна більшість 

міграційних та комунікаційних шляхів. Тому одним із першочергових 

завдань є визначення потенційних маршрутів і можливість пересувань по 

ним в період раннього неоліту. Для цього, крім (і) виділення цих маршрутів, 

необхідним є (іі) реконструювати природні умови та палео-ландшафти, і 

також (ііі) знайти археологічні підтвердження. 

Міграції з Егеїди в напрямку північних та східних Балкан (або в 

протилежному напрямку) 

Згідно переважній більшості гіпотез та моделей, шляхи розповсюдження 

нового типу економіки йшли Егейським морем до території нижньої 

Македонії, і далі уздовж річкових долин на північ. 

Тобто, потенційно, були три низовини, що зв’язували внутрішні райони 

з узбережжям: 

1) Драма, що простягнулася на 53 км з північного заходу на 

південний схід, до 13 км в поперечнику (площею бл. 700 км2), яка з усіх 

сторін оточена горами висотою більше 2000 м [Georgakopoulos et.al,, 2001]; 

2) Серська котловина (Одоманське поле), яка простягається 

на 70-80 км з північного заходу на південний схід шириною 15-20 км, і 

оточена горами: Belasitza (Керкіні) на північному-заході, Пангея на 

південному сході, Круша та Bogdanski гори на сході, та горами Пірин на 

північному сході[Кънчов 1970]; 

3) Македонська рівнина, найбільша, близько 70 км із заходу 

на схід, шириною 65 км, що обмежена заході горами Верміо/Каракамен 
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(Vermion, 2150 m), на півночі горами Пайкон (Paikon, 1650 m), з півдня і 

сходу Пієрією та Хортіатіс (PieriaandHortiatis). 

За період голоцену на цих територіях сталися значні зміни. Ілюстрацією 

до можливостей переміщень по нижній Македонії в минулому можуть бути 

стародавні дороги, для прикладу, можна взяти сполучення між Салоніками та 

Південною Грецією (через Фессалію)16. 

Така ситуація з неможливістю прямого сполучення була аналогічною для 

всіх низовин нижньої Македонії. Крім того, до недавнього часу всі вони 

представляли собою болота, і мешканці їх стикалися з серйозними 

проблемами з малярією, потерпали від повеней під час розливів річок і 

підтоплень під час сильних дощів. 

Тому в 1930-і були в низовинах Егейської Македонії були проведені 

меліоративні роботи, колишні болота перетворилися в орні землі. Озеро 

Янниця було осушене повністю. Русло річки Аксіос/Вардар і її дельта були 

переміщені на південь, змінилося і русло Аліакмону. В Серській котловині на 

місці боліт з’явилося штучне озеро Керкіні (Бутковське).Таким чином, 

топографія і морфологія рівнині повністю змінилися. Залишилися лише 

поодинокі стариці, що нагадують про палео-топографію.  

 
 

16 Сьогодні шосе, що сполучає Афіни і Салоніки, проходить по узбережжю Егейського моря, 

до якого виходить із Фессалії через Темпейську ущелину (між горами Осса та Олімп). Але ще в 

середині ХХ ст. дорога до Салонік буда набагато довшою. Стара національна дорога йшла із 

Фессалії від м. Лариса через Тірнавос і Елассону (тобто паралельно узбережжю, від якого 

відділялась горами), і потрапляла в Македонію через прохід Сарантапоро недалеко від 

Сервії. У Коза́ні (що лежить на перехресті доріг між Центральною Македонією, Фессалією, 

Епіром та затокою Термаїкос) повертала на схід і пролягала горами Верміо/Каракамен, через 

перевал Кастанеа (Kastanea) на висоті 1360 м, спускалася до Верої (Beroia) і тільки потім 

виходила на рівнину і примикала до дороги Монастір/Бітола – Салоніки біля NeaChalkidona 

(древня Via Egnatia): в цілому 295 км замість 154 км по сучасному шосе. 

Причину цього очевидного географічного абсурду не важко виявити [Hatzopoulos 1987]. До 

1930-х більша частина Македонської рівнини була зайнята дуже великим (160-180 
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За останні 65 років були втрачені переважна більшість водно-болотних 

угідь нижньої Македонії (напр., якщо в 1917 р. 36% площі Македонської 

низини були зайняті болотами, то сьогодні їх площа не перевищує 5,5%) 

[Ghilardi еt al., 2008; Sivignon 1987; Кънчов 1970] 

 

Палеогеографічні реконструкції Македонської рівнини 

 

Для розуміння процесів, що мали місце в неоліті, винятково важливим 

є не тільки обізнаність із географією та топографією регіону, а і 

палеогеографічна реконструкція місцевості в часі і просторі, зокрема русел 

річок, як існуючих сьогодні, так і зниклих, озер та каналів. При побудові 

гіпотез (згідно яких ранньонеолітичні маршрути пролягали через Македонську 

рівнинута вздовж р. Вардар) слід враховувати, що центром цієї низини є 

глибока депресія Янниця/Giannitsa, через низький рівень якої русла час від часу 

змінювалися і виникали озера та болота. 

Спроби реконструювати давній ландшафт нижньої Македонії почалися 

ще в ХІХ ст., коли дослідники намагалися знайти місце розташування деяких 

центрів Македонського царства (зокрема, його столиці Пелли) за часів Філіпа 

ІІ та Олександра Великого, як шляхом польових досліджень, археологічних 

розкопок, реставрацією давніх шляхів, так і аналізуючи давніх авторів. 
 

km2) озером Янниця (інші його назви Лудіас, Ениджева̀рдарске або Па̀зарске) більше 40 км 

довжиною з заболоченою, вкритою заростями очерету місцевістю і з малярійними комарами.Тоді 

ще не було доріг з мостами, які б з’єднували території між гирлами великих річок Аліакмон 

/Бистриця, Лудіас та Аксіос/Вардар. Найнижчий міст на Аксіосі/Вардар був на 

дорозі Via Egnatia (відрізок Салоніки – Едесса) біля Gephyra/Topsin, а на р. Лудіас міст був в 

однойменному селі між Arachos і MikroMonastiri (Zorbas) (на старій дорозі, що вела до Верії, і далі в 

Сервію). [Hatzopoulos 1987] 
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Географи ХІХ-го і поч. ХХ ст. [Cousinery 1831; Ilitscheff 1899; Cvijic 

1908] стверджували, що алювіальна Македонська рівнина з’явилася недавно, 

і що ще наприкінці 5ст. до н.е. значна її частина була вкрита водами затоки 

Термаїкос, де Пелла (сьогодні м. Янниця) була портом. 

німецьким географам А. Страку [Struck, 1908] та Е. Оберхаммеру 

[Oberhummer, 1937], американському історику Ч.Едсону 

В основі всіх інтерпретацій та для палео-географічної реконструкції 

Македонської рівнини (давня назва якої «Ематія» означає «піщане місце») 

лежали літературні давньогрецькі та латинські джерела з географічними 

описами, що охоплювали приблизно одне тисячоліття (Історії Геродота, 

Фукідіда, Псевдо-Скилакса, Лівія, Географія Страбона, давні атласи-карти: 

Ітинерарій Антоніна Августа та Пейтингерова таблиця). 

Велика заслуга в проведенні ретельного аналізу і каталогізації доступних 

історичних джерел по регресії затоки і наступу рівнини належить [Еdson, 

1955], британцю Н. Хаммонду, Дж.Бінтліфу, який узагальнив всю 

інформацію, по- новому проінтерпретував джерела і представив геологічний 

опис та історію формування рельєфу Македонії в 1970-ті, і зараз продовжує 

свої дослідження. 

На поч. 21 ст. гео-археологічні дослідження стали проводитися в 

більш широкому масштабі. Зокрема, був реалізований французький проект 

MALRHO по вивченню зміни берегової лінії в Середземномор’ї в голоцені. Це 

дослідження запропонувало новий погляд і розуміння еволюції 

Македонської/Салоникської рівнини на основі хроно-стратиграфічних доказів. 

Для того, щоб встановити зв’язок між заселенням рівнини і еволюцією 

ландшафтів, та реконструювати переміщення берегової лінії, були 

використані історичні посилання і їх порівняли з хроно-стратиграфічними 

даними і з археологічними свідоцтвами. Були взяті проби в центральній, 

східній та в західній частинах Салоникської рівнини, які показали 

стратиграфію до максимальної глибини 10 – 11 м [Ghilardi etal., 2008, Рис 4-6; 

2012]. 
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Під час цих досліджень були взяті палео-екологічні проби, у тому числі 

седиментів, фауни молюсків, зроблені хімічні аналізи і радіовуглецеві 

датування [Ghilardi, 2012, 47-61]. У доповнення до класичних палео-

екологічних методів, було використане дистанційне зондування і цифрове 

модéлювання рельєфу з включенням в гео-інформаційну систему, що 

дозволило створити морфологічні карти в динаміці. Проведення 

багатозональної зйомки Landsat ТМ дозволило виявити водно-болотні угіддя 

у внутрішніх районах рівнині і вздовж сучасної берегової лінії. Велика волога 

зона була зафіксована недалеко від м. Янниця і підходила дуже близько до 

неолітичного поселення Неа Нікомідія з південного заходу. Також були 

визначені стариці озер і старі русла Аліакмону і Axios [Ghilardi 2008 p.117]. 

Результатом цих досліджень у Македонській рівнині, зокрема на 

околицях Неа Nikomideia, стали статті М.Гіларді, де він відтворив еволюцію 

ландшафту рівнини в голоцені, виділяючи зв'язок між кліматичними 

коливаннями, змінами ландшафту і свідоцтвом людського проживання на її 

території [Ghilardi 2008, 2012]. 

Рівнина Салоніки (Македонська) була важливою зоною, де люди почали 

оселятися з неоліту, приблизно з середини 7 тис. до н. е. [Demoule and 

Perlès, 1993; Grammenos, 1997; Perlès, 2001; Grammenos, 2003]. Показовим 

стало встановлення палео-енвайронменту для околиць поселення Неа 

Нікомедія, які дебатуються і тягнуться вже півстоліття з кардинально 

протилежними реконструкціями. Розташований на стику між передгір'ями 

хребта Верміон і сучасною рівниною в 34 км від берегової лінії, на висоті 10 м 

над рівнем моря [Bintliff, 1976, Рис 1 і 2], це поселення довгий час вважався 

найстарішим в нижній Македонії і одним з найбільш важливих на 

Балканському п-ві, по якому синхронізували пізніше відкриті на Балканах 

пункти та намагалися провести аналогії по кераміці, і через який 

прокладалися маршрути неолітизації. Отримані на сьогодні дати показують, 

що він був вперше заселений ранніми землеробами близько 6500 кал. ВС. 

Археологічні розкопки, проведені в 1960-х Р. Родденом, дозволили 
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автору зробити припущення, що це поселення було розташоване на болотяно-

очеретяній місцевості, ймовірно, на давньому узбережжі заболоченого озера 

або затоки під час першої окупації, на що вказували, по Роддену, залишки 

молюсків та осадові частки [Rodden, 1962, 1964; Shackleton, 1970; Rodden and 

Wardle, 1996]. 

Період проживання був встановлений в дві фази, розділені шаром 

гумусу, перше РН поселення бл. 6400 - 5900 кал. до н.е.,друге – бл. 4500-3500 

кал. до н.е. [Rodden 1962; Rodden, Wardle, 1996; Pyke, Youni 1996], та). 

Поселення було покинутим приблизно між 6000 / 5900 і 4500 кал. до н. е. 

Н.Шеклтон уважно вивчив фауну, яка була виявлена і продатована 

Р.Родденом, і на основі свідоцтв про солонувате навколишнє середовище 

підтвердив гіпотезу про наближене до моря розташування [Shackleton, 1970]. 

Еволюція ландшафту в безпосередній близькості від поселення була 

детально розглянута Дж. Бінтліфом [Bintliff, 1976]. Його переосмислення 

розвитку рівнини та її доісторичного середовища різко контрастувало з 

висновками попередніх дослідників. Він спробував дослідити і пояснити, 

чому ця рівнина в давнину носила назву Ематія (піщане місце), і дійшов 

висновку, що це могло бути завдяки білим озерним мулам давнього озерного 

дна і описав їх ймовірне формування. 

Висновок Дж. Бінтліфа: пункт, який Р. Родден вважав прибережним з 

вологим аллювієм, тепер має розглядатися, як внутрішній, що знаходився на 

добре осушених старих озерних мулах. Сучасне заболочування фундаментів 

неолітичних будинків, і загальна непридатність життя на цій рівнині взимку 

виникли через дренажні системи ґрунтових вод, яких не було в доісторичний 

період, і коли не було ніяких проблем з ґрунтовими водами, з переміщенням 

чи обробкою ґрунтів навколо теля. Гіпотеза Р. Роддена, який вважав цей пункт 

придатним лише для літнього проживання, де населення займалося морською 

діяльністю і випасом стад на сезонно сухих болотах в гирлах рік, тепер має 

бути відхилена. Дж. Бінтліф доводить можливість проживання на цьому 

поселенні і взимку з культивацією озимих та ярих культур, і вважає більш 
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імовірним, що прибережні ресурси (зокрема, молюски) приносилися з інших 

місць з узбережжя, де, цілком можливо, були літні землеробську стоянки 

[Bintliff, 1976, с.260]. 

Хроно-стратиграфічні дослідження поч. 21 ст. дали важливу інформацію 

для розуміння навколишнього середовища та еволюції ландшафтів з початку 

голоцену (9000 кал. до н.е.) і дозволили пов'язати зміни в навколишньому 

середовищі Македонської рівнини з кліматичними коливаннями RCC (Rapid 

Climate Change – швидкої зміни клімату) з різними етапами проживання та 

запустіння в епоху неоліту [Ghilardi еt al., 2012]. Однією з найбільш значущих 

подій RCC була 8.2 Ка ВР – Глобальне похолодання 6200 до н. е., яке 

співпадає із занепадом деяких неолітичних поселень та періодом посушливого 

клімату [Alley et al. 1997; Weninger et al. 2006, 2009; Berger and Guilaine 2009]. 

Ці кліматичні зміни простежуються на основі осадових і археологічних 

свідоцтв у Середземноморському регіоні від неоліту до сучасного періоду. 

Більшість досліджень показують, що саме швидка морфологічна еволюція 

берегової лінії відповідає за полишення поселення. Тим не менш, мало хто 

намагався встановити прямий зв'язок між RCC, ландшафтними змінами і 

проживанням людини [Ghilardi et al. 2012]. 

Під час цих досліджень були визначені кілька важливих фацій, які 

показали прісні (озерні і річкові) і солонуваті (лагунові і морські) умови. 

Загальна послідовність, виявлена в кернах, вказувала на переважання озерних 

умов під час раннього голоцену і початок морської трансгресії бл. 6000/5800 

кал. ВС. Ця велика палео-екологічна зміна відповідає події 8,2 Ка. Глобальне 

похолодання і було, ймовірно, причиною полишення Неа Нікомедії в той 

час. Потім, після регресії берегової лінії на схід, область навколо Неа 

Нікомедії знову стає внутрішньою, про що свідчать нові озерні і річкові 

відкладення [Ghilardi et al., 2012]. 

Таким чином, відтворюючи глобальну еволюцію на рівнині від раннього 

голоцену до сучасності, М.Гіларді пояснює запустіння Неа Нікомедії після 

першої окупації. 
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Аналіз кернів з осадовими породами, накопиченими за бл. 10 тисяч років 

на околицях Неа Нікомедії дав можливість пояснити палео-екологічні зміни в 

цьому районі. У західній частині Македонської рівнини, на відстані кількох 

сотень метрів від одного з найстаріших неолітичних поселень, збереглася 

повна озерна послідовність. Вона свідчить про те, що в другій половині 7-

го тис. до н.е., змлеробці і пастухи жили в хатинах з глини і очерету 

поблизу родючих земель [Rodden і Wardle, 1996] на поселенні, 

розташованому на берегу прісноводного озера (з водою, багатою на вміст 

карбонатів), а не на березі моря. Хронологічно є дуже ймовірним, що це 

озеро було створене в результаті величезного припливу прісної води в 

період,перехідний від Льодовиков’я до голоцену. Полишення поселення на 

початку 6-го тис. до н. е. приблизно збігається з швидкою зміною клімату під 

час події 8.2 . Це дослідження, отже, дає ще один приклад сильного впливу 

цього посушливого періоду (що визначено не тільки для Середземномор’я і 

Південних Балкан, але і для Близького Сходу, і більш широко для всієї 

Північної півкулі), що привело до обезлюднення багатьох поселень в регіоні 

[Berger, Guilaine 2009; Ghilardi et al. 2012] 

Вперше для Македонії було продатовано максимальну ступінь пост-

льодовикового морського вторгнення, що приурочене до бл. 6000/5800 кал. до 

н.е., і також визначена територія затоки, бл. 32 км на захід від сучасної 

берегової лінії. Цей час (початок 6 тис. ВС) збігається з запустінням Нea 

Нікомедії, швидше за все, у відповідь на місцеві соляні інтрузії, викликані 

підйомом рівня моря всередині голоцену, що поступово перетворило озеро в 

водойму з солонуватою водою. Очевидно, що з між 6000 і 5500 кал. до н.е. 

переважали солонуваті лагунні умови навколишнього середовища і окупація 

поселення буланеможливою, оскільки земля була непридатною для 

сільськогосподарських цілей. Необхідні подальші археологічні дослідження 

для того, щоб перевірити повторне заселення поселення, і порівняти їх 

результати з палео-екологічними даними і з еволюцією ландшафту 

Македонської рівнини [Ghilardi et al. 2012, с.58]. 
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Гхіларді показує еволюцію Македонської рівнини, яка була зайнята 

великою морською затокою, озером та болотами в період неоліту. Неа 

Нікомідія була розташована спочатку близько до берегової лінії 

прісноводного озера (перший етап). Потім її округа перетворилась на 

заболочену місцевість (6.000 – 5 800 ВС) і берег затоки максимально 

наблизився до поселення. Цей період відповідає максимальному розширенню 

берегової лінії під час останнього післяльодовикового підвищення рівня моря. 

Можна припустити, що ріки впадали в колишню затоку і осадові породи 

виносилися, що не дозволяло створити алювіальну рівнину. Потім почався 

поступовий відступ затоки з рівнини, яка перетворювалася на болото. 

Висновок:Дослідження Македонської рівнини представляє собою 

показовий зразок проведення палеогеографічної реконструкції з долученням 

історичних джерел. В результаті можна бачити, що на період раннього 

неоліту існували значні екологічні труднощі (заболочена та вкрита морською 

водою місцевість) на додаток до топографічних (непрохідні ущелини на 

Вардарі), які могли перешкоджати переміщенню людських мас цим 

маршрутом. Крім того, поки що відсутні і археологічні свідоцтва. 

Аналогічні екологічні умови можна передбачити і для інших територій 

нижньої Македонії (Драми і Серреса). 

Незважаючи на кропіткі дослідження Македонської рівнини, наші знання 

про природне середовище різних частин Македонії далеко не повні, є лише 

уривчаста інформація про деякі регіони, де вже були проведені відповідні 

дослідження. Тим більше значення має класичнедослідження затокиThermaic 

з її алювіальними відкладеннями. Історичні гіпотези Страка (Struck) і 

Хаммонда були підтверджені більш пізніми систематичними дослідженнями в 

цьому регіоні, і показали величезний епізод алювіальних відкладень. В 

2000-2004 геоморфологічні дослідження були проведені і в Північної Пієрії 

спільною командою Університетів Аристотеля в Салоніках (К. Котсакіс) та 

Шеффілда (П. Халстед), з реконструкцією етапів складної послідовності ерозії 

і наносів.Було виявлено, що відкладення в долині Катеріні перевищили 10 
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метрів з поч. 7 тис. до н. е., тобто з початку неоліту. Таким чином, на думку 

К.Котсакіса, багато поселень, з яких лише деякі були виявлені випадково, 

можливо, є "похованими" в нижніх рівнях рельєфу. З іншого боку, височини, 

які оточують рівнину, піддалися обширній ерозії, і археологічні пам'ятки в 

цих місцях, в значній мірі, могли бути знищені. Значних змін зазнала і 

берегова лінія Пієрії [Kotsakis, 2007, с.3]. Ці приклади продемонстрували 

важливість і необхідність проведення геоморфологічних досліджень і також 

те, що загальна картина подій на цій території на період раннього неоліту є 

далеко не повною і абсолютно недостатньою навіть для попередніх висновків 

і побудови гіпотез. 

Напрямки міграцій знаходилися в прямій залежності від топографії 

місцевості і при визначенні потенційних давніх маршрутів необхідно було 

враховувати гори і перевали, річки, потоки, ущелини тощо. Така кропітка 

робота була пророблена британським істориком Н. Хаммондом, який пішки 

пройшов більшість з них, особливо в західній частині Македонії, та 

американцем Дж.Голем для східних районів. Був зроблений детальний опис 

маршрутів з півдня на північ (в меридіональному напрямку) та з заходу на 

схід (у повздовжньому напрямку) [Hammond1976, 1982; Gaul, 1948]. 

Комунікаційні маршрути між західною Македонією, Адріатикою та 

північними Балканами 

Балкани розділені гірськими хребтами-вододілами на кілька частин – 

басейни Дунаю, Адріатики та Егеїди – і потрапити із однієї зони в іншу можна 

було лише через проходи в цих горах. 

Ці два хребти-вододіли сходяться в горах Шар Планина (Scardus). 

На захід від Шар Планини гірські масиви Чорногорії і північної 

Албанії розширюються до узбережжя Адріатичного моря. Тут для 

подорожей в меридіональному напрямку був один можливий, але складний 

маршрут, який йшов долиною Білого Дрина від м. Печ на р.Печка Бистриця – 

приток Білого Дрину (в Косово) до Кукеша в Албанії, біля місця злиття 

річок Чорний Дрин і Білий Дрин в одну — Дрин), і також був один простий 
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маршрут долиною р.Зета (від Никшича до Подгориці, де вона впадає в р. 

Морача), від Подгориці по р. Морача, що впадає в Скадарське озеро до 

Шкодера. Через це вигідне стратегічне положення, долини Зети і Морача були 

центром політичних об’єднань [Hammond, 1982, с.619] 

На схід від Шар Планини північніше від верхів'їв Вардару та її 

притоків, в горах вододілу є два низьких перевали, розділених один від 

одного горами Црна Гора, і саме через тут пролягали легкі маршрути від 

верхів'їв рр.. Ібару (починається в східній Чорногорії, тече через Косово, 

впадає в Західну Мораву) і Морави до верхів’їв Вардару. Найзахідніший з цих 

двох маршрутів йде через Качанік в Косовській котловині до Скоп'є, 

Призрені, Албанії, Чорногорії та Пече, та східний маршрут через Прешевську 

котловину. Сьогодні головна автодорога проходить по першому перевалу, а 

залізниця – по другому. У давні часи маршрут через Качанік (Косово) був 

більш популярним, тому що спуск у долину р. Ібар легкий, в той час як 

Морава протікає через важко прохідні ущелини. Ще далі на схід від Прешево 

немає перевалів аж до перевалу між Софією та верхів'ями Струми через 

Радомир. Цей прохід був значно важчий, ніж Прешевський або Качанікський. 

[Hammond, 1982, с.619] 

Інший вододіл, на південь від Шар Планини до гори Геліокон, що на 

півдні Беотії біля Коринфської затоки, утворений одним гірським масивом –

Північні Пінди, який складається із системи паралельних хребтів, між якими 

лежать озера Охридське, Преспанські і Малик та витягнута долина р. 

Ахе́лоос, що розділяє Фессалію та Епір, та її притоків. Через цей вододіл 

взагалі немає легких перевалів. Найменш важкі маршрути проходять (за 

[Hammond, 1982, с.621]): 

від Деба́ра на заході (р. Чорний Дрим, Македонія) до Ки́ чево на сході, 

перетинаючи південні околиці Шар Планини; від Кукуша/Лібражда/Qukes 

(Албанія) на верхній течії р. Шку́мбіні (лат. Genusus, по якій проходить 

північна межа Епіру, і яка розділяє культури Ілірії та Греції) до 

Бітоли/Монастиря, недалеко від Црна Ріка/Erigon, перетинаючи три 
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паралельних хребти; 

від Бера́та (на півдні Албанії на р.Осум, яка витікає із котловини Корча) 

або від Лесковіка (долина Корча) до Флорини/Лерин або до Касторії, 

перетинаючи три паралельних хребти, щоб досягти Флоріни і два, щоб досягти 

Касторії; 

від Мецово (Епір, Греція) до Трікала (Фессалія), перетинаючи Північні 

Пінди через перевал Zygos (1705 м, основний шлях між Епіром і Фессалією); 

від Арта/Амбракія (Епір) до Фессалії або до долини р. Сперхей через 

Аграфу в Еврітанії, де треба перейти через три або більше паралельних 

хребтів. (Hammond, 1982, с.621) 

Взимку всі ці маршрути заблоковані снігом на кілька місяців, і 

населення на західній стороні вододілу відрізане від східної сторони. Ці місця 

активно експлуатувалися скотарями, які при утриманні великої кількості овець 

в Південно-Західних Балканах змушені були практикувати відгінне 

скотарство, що означало переміщення стад між рівнинними пасовищами біля 

узбережжя і гірськими пасовищами в діапазоні вододілу два рази на рік, в 

квітні-травні в гори, і вниз у вересні-жовтні. Кочові і напівкочові пастухи, 

які рухалися із стадами, зустрічалися один з одним на високогірних 

пасовищах озерного краю, наприклад, або в Північних Піндах, навіть якщо 

вони проводили зимові місяці далеко один від одного на прибережних 

рівнинах Іллірії, Епіру, Фессалії або Македонії. Саме там, де вони збиралися 

разом, скотарські спільноти створювали свої центри (недалеко від озера 

Малик, Самаріна в Північній Піндах і Мецово біля проходу Zygos) [Hammond, 

1982, с.621]. 

Головною перешкодою для руху з півночі на південь (від Шкодеру до 

Вльора і навпаки) донедавна були великі і швидкоплинні річки Іллірії. Щоб 

перетнути річки Дрин, Маті, Шку́мбіні, Семен/Apsus і Аоос/Вйоса, необхідно 

було користуватися човнами або будувати мости. У внутрішніх районах на 

схід від прибережних рівнин перешкоди створювались горами, між якими не 

було проходів, а деякі обривалися під прямим кутом до берега. Найпростіше 
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потрапити з Адріатики до Македонії, і звідти на північ до Дунайського 

басейну або на південь до Фессалії було через район Охрида та Преспи 

(озерний край), де маршрути переміщень могли діяти регулярно. Річки там 

занадто малі, щоб перешкоджати просуванню, окрім часу повеней, і тут легко 

було дістатися через широкі рівнини від Требенішта (недалеко від Охрида і 

Струги) на півночі до Билишта (Албанія, на південь від озер) і Dunavec 

(Корче) на півдні. Легко було дістатися озерного краю з півночі, як із західної 

від вододілу сторони через долину р.Дрин, так і із східної сторони через 

Качанікський перевал (через Тетово на захід від Вардару), Кичево і долину 

р.Сатеска на північному сході від Охридського озера. Також неважко було 

дістатися від Билишта (Корча) до верхньої долини р. Альякмон, і від Dunavec 

(Корча) до Leskoviq (Албанія) і долини верхньої Аоос (в Албанії та Греції), 

оскільки проходи були відносно низькими і річки невеликими [Hammond, 

1982, с.622] 

Шляхи із озерного краю пролягали: 

від Охрида і Струги на півночі до котловини Корча на південь від озер; 

від озерного краю до північних районів, на захід від вододілу через 

долину р.Дрин, на схід через долину річки Сатеска, Кичево, Тетово і 

Качанікський перевал; 

від Корча до верхньої долини р. Альякмон (на південний схід); від Корча до 

долини верхньої Аоос на південний захід. 

На схід від озерного краю був тільки один маршрут з півночі на 

південь, по якому можна було уникнути великих річок. Починаючи з 

Качанік, через Тетово до Ки́ чево, цей маршрут йшов через Пелагонію, 

Монастирський (Бітольський) прохід, потім через озеро Острово/Вегорітіс і 

Едессу до Македонської рівнини [Hammond, 1982, с.622]. 

Далі на схід був ще один маршрут, він починався з Качанікського або з 

Прешевського перевалу, і пролягавна схід від р. Вардар. Цей шлях 

передбачав або перетинання великих східних притоків Вардару, або їх 
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обхід. Крім того, довга ущелина на Вардарі, відома як Деми́ р-Капія́ (Залізні 

Ворота на Вардарі, або Деміркапійська Клісура), була непрохідною в період 

первісності, і необхідно було здійснювати довгий її обхід. Лише після цього 

можна 

було дістатися прибережної рівнини на східній стороні р.Вардар, яка сама 

перегороджувала просування на захід і далі на південь [Hammond, 1982, с.622] 

Таким чином, Н.Хаммонд доводить виняткову важливість стратегічного 

географічного положення озерного краю в центрі зручних меридіональних і 

широтних маршрутів, який, крім того, був надзвичайно багатий 

сільськогосподарськими угіддями, пасовищами, рибальством і полюванням. 

Опадів у західній (Адріатичній) частині вододілу в два рази більше, 

ніж на східній стороні, завдяки чому прибережний район Іллірія мав 

найкращі низовинні пасовища південно-західних Балкан на болотистих 

землях, і економіка краю ще донедавна була на основі тваринництва та 

перегінного скотарства. Ще одним багатством краю була велика кількість 

деревини. 

Епір, що на південь від Іллірії, сильно відрізняється від сусідніх 

областей. Узбережжя його сформоване дуже високими вапняковими 

гірськими хребтами. До моря мають доступ три прибережні рівнини з 

багатими ґрунтами, але малі за розміром порівняно з рівнинами Іллірії та 

Македонії. Внутрішні райони Епіру характеризуються чотирма вапняковими 

пасмами гір, які тягнуться паралельно узбережжю і вододілу. Вони роблять 

прохід із заходу на схід дуже складним. Гори йдуть впритул одна до одної, 

в вузьких долинах мало орної землі, і деякі з них в південному Епірі 

представляють собою непрохідні ущелини. 

В Епірі завжди переважали скотарство і тваринництво, і перегін овець 

практикувався в дуже великих масштабах. Значна роль тут також припадала 

на торгівлю деревиною, яка доставлялася на узбережжя із внутрішніх 

районів. Найбагатшими частинами внутрішнього Епіру є долина р. Дрин і 

озерна котловина Яніна (500 м над рівнем моря). Основний маршрут в 
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північно-південному напрямку пролягав саме через ці райони. Від м. Вльора 

(Албанія), він йшов долиною р. Вйоса/Аоос, потім долиною її притоку Дрин і 

долиною Kseria, звідти через легкий перевал можна було потрапити в басейн 

верхньої течії р. Kalamas, і далі ще один легкий прохід давав доступ до 

котловини Яніна і Додона. Звідти різні маршрути вели до Пре́вези і 

Амбракії. Епір завжди був бідним сусідом Іллірії, Македонії та Фессалії, і 

залежність його жителів від відгінного скотарства змушувала його пастухів 

переходити в 

райони західної Фессалії, західної Македонії і південного озерного краю в 

гонитві за додатковими пасовищами. Це призводило до обміну деякими 

звичаями і світоглядом з сусідами [Hammond, 1982, с.624] 

За спостереженнями Н. Хаммонда, Іллірія, Македонія і Епір мають 

набагато більше спільного один з одним, ніж з грецьким півостровом і по 

клімату (континентальний на відміну від середземноморського в Греції), і по 

системам життєзабезпечення, які залежали донедавна від скотарства, а не від 

землеробства, морського промислу і торгівлі та садівництва. Також Н. 

Хаммонд звертає увагу на аналогічний північно-західний геометричний стиль 

кераміки від озерного краю, Пелагонії до західної сторони затоки Термаїкос, і 

навіть на східній стороні долини Вардар в безпосередній близькості озера 

Doiran. Пояснення широкого використання цього стилю він вбачає в 

можливому спілкуванні населення, яке практикувало відгінне скотарство, коли 

пастухи з регіонів Епіру, Центральної та Західної Албанії і Македонії 

збиралися разом [Hammond, 1982, с.642]. 

Висновок: Огляд комунікаційних маршрутів на захід від Вардару показав 

досить високу потенційну можливість пересувань в усіх напрямках через 

Озерний край та Пелагонію, які доступними проходами в горах зв’язували 

між собою котловини, через які йшли шляхи в Егеїду, Фессалію, Епір, 

Іллірію, Центральні та Північні Балкани і Подунав’я. Археологічно це 

підтверджується значною кількістю РН поселень (датуються від сер. 7 тис. 

кал. до н.е.) в цих котловинах.Маршрути на схід від Вардару (як і вздовж його) 
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були набагато складнішими і, ймовірно, не завжди можливими. Археологічно 

наявність таких маршрутів поки що не підтверджена. 

Комунікаційні маршрути між Вардарською та Болгарською 

Македонієюта на сході Балканського півострова 

Східна частина Балканського півострова є мостом між Європою і 

Азією, Егеїдою і Подунав’ям. Завдяки географічній конфігурації, ця територія 

відкрита для проникнення культурних впливів і переміщення населення з 

Євразійських степів, Близького Сходу, Середземномор'я та Центральної 

Європи. Природні бар'єри, які розділяють півострів на окремі регіони, 

визначили маршрути цих рухів. 

Велика кількість маршрутів пролягали через Софійську котловину, яка 

разом з кількома прилеглими котловинами (Кюстендильською, 

Радомирською і Знепольською) складає одне географічне ціле і займає дуже 

вигідне стратиграфічне положення (розташована на перехресті важливих 

меридіонального – Бухарест-Салоніки, і діагонального – Белград- Стамбул, 

маршрутів). На півночі Стара-Планіна/Балканські гори відділяють цей район 

(який іноді називається "Висока Болгарія" [Gaul 1948]) від Подунав’я, на 

заході Мілевська Планина відділяє його від Поморав’я, на сході за низькими 

хребтами Средна Гори шляхи ведуть у долину Мариці. 

Вардарська та Болгарська Македонія розділені Осого́ всько-

Малешевським гірським масивом, і сполучення між ними (головним чином між 

котловинами у верхній течії Вардару і Струми) можливе лише кількома 

проходами в горах. Найпівнічнішим і головним перевалом є Деве Баір 

(Велбъждският проход), 8 км довжиною, який з’єднує долини Верхнього 

Вардару через річки Пчиня і Криву Ріку з Кумановсько-Прешевською 

котловиною на заході та Кюстендильську і далі Софійську котловини на сході 

з долинами по р. Струма, куди можна потрапити, подолавши ще одну 

сідловину далі на сході – Вратца (довжиною 4 км). Саме тут проходила і 

римська дорога від Вардару (Куманово – Крива Паланка – 

Пауталія/Кюстендиль 
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– Сердіка/Софія). 

Далі на південь є важкий перехід Чорна (Черната) Скала, 16 км 

довжиною, і трохи південніше від нього Делчевський (Пиянецький) прохід, 

що з’єднують котловини вздовж долини р. Брегальниця (Овче Поле, 

Штипську, Делчевську та ін., з великою кількістю неолітичних пам’яток) з 

районом Невестіно в долинах притоків Струми річок Ваксево та Єлешніца 

(також із значною кількістю неолітичних поселень – Ваксево, Четирці, 

Невестіно та ін.). 

Від Кюстенділя далі на схід шлях йшов через Невестіно – потім 

Дупницьку котловину на р. Джерман (з м. Дупниця в 35 км на схід від 

Кюстенділя), потім в 15 км на схід через місцевість Кременик з Сапаревою 

Банею (і з великою кількістю неолітичних поселень) до Самокова на Іскирі 

(місце, де в г.Ріла беруть початок три річки – Джерман, що є лівою 

притокою Струми, Іскир, що тече на північ до Дунаю, перерізаючи гірські 

масиви, та Мариця, що тече на схід у Фракію, утворюючи 

Верхньофракійську низовину з ланцюгом котловин). Саме долинами Мариці 

та Тунджі, що також тече на схід між гірськими хребтами Стара Планина та 

Средна Гора, йшло сполучення між Дарданеллою та центральними Балканами. 

Із долини Мариці (де в давнину проходив «великий діагональний шлях») 

відходила велика кількість доріг на північ до Дунаю. Значно менше 

можливостей було для сполучення з південними районами через високі 

хребти Родопів, немає даних про можливі шляхи на південь з долини 

верхньої Маріци. Одним із важливих давніх шляхів в південному напрямку 

була дорога від м. Пазарджик або від Пловдива/Філіппополя на Мариці через 

Пештера (неолітичні пам’ятки), на південний захід до Батак, потім до Доспата, 

а звідти через ліси і долини в горах Родопи до ГоцеДелчев на р.Meстa. 

Вищезгадані місцини всі знаходяться в зоні впливу континентального 

клімату, далі на південь по нижній течії Струми йде зона 

середземноморського клімату. Там сполучення йшло долиною р.Струмиця, 

якою можна було дістатися із Струмницько-Радовишської котловини, що на 
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південному сході Вардарської Македонії (де, незважаючи на незначні 

дослідження, виявлено неолітичні поселення) до Петричської котловини в 

Піринській Македонії (з РН пунктом Ковачево), куди р.Струмиця витікає через 

вузький прохід в горах. 

Основні магістралі, відомі з Римських часів, три шляхи, Дунайський і 

Егнатія (напрямок схід – захід) та Діагональний, були пов'язані між собою і 

перетиналися багатьма транс-гірськими дорогами, які, головним чином, 

проходили по річкових долинах. Ця мережа доріг використовується і 

сьогодні, незмінність маршрутів пояснюється географією Балканського 

півострова. Тому логічно припустити, що більшість з цих магістралей 

використовувалися і в доісторичні часи, ще, можливо, в період неоліту. Саме в 

напрямку схід 

– захід вздовж описаних маршрутів і спостерігаються скупчення неолітичних 

поселень. 
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Додаток Е 

 

Історія досліджень ранньонеолітичних поселень Македонії 

 

Ранні археологічні дослідження на території Македонії, як і в тісно 

зв’язаних з нею сусідніх областях Фракії, Іллірії, Епірі і Фессалії, розпочалися 

в 60-і роки 19 ст. розкопками французьких дослідників, результати яких були 

оприлюднені у «Mission archéologique de Macedonie; Paris» [Heuzey et Daumet, 

1876]. 

З кінця ХІХ ст. активну позицію по вивченню цих же територій займала 

Росія. Так, з ініціативи Ф.І. Успенського в 1895 в Константинополі розпочав 

діяльність Російський Археологічний інститут, який пропрацював там до 

Першої світової війни, основними напрямками роботи якого були вивчення 

давньої географії та топографії, дослідження історії та археології всіх 

територій історичної Візантії (Басаргина 1994). Найбільш важливим у 

науковому відношенні завданням вважалося археологічне вивчення долин 

річок Вардара і Мариці. У роботах взяли участь і балканські вчені: Г. Кацаров, 

брати Шкорпіл (Болгарія), М. Васич (Сербія) та ін. В цей же період 

починається і дослідження басейну р.Струма [Шкорпил 1898, p.104]. 

Результати досліджень публікувалися в журналі «Известия РАИК» (Труды 

русского археологического института в Константинополе), хоча матеріали 

багатьох розкопок так і не було запроваджено в науковий обіг, багато що 

було втрачено, часто в архівах є тільки інвентарний опис знахідок і листи Б. В. 

Фармаковського. 

До початку ХХ ст.. відносяться археологічні відкриття в басейні 

верхньої Струми, зроблені Р. Поповим на Коджа-Дерманському пагорбі, 

поблизу м. Шумен, на Деньову пагорбі, поблизу м. Салманова. [Попов 1914; 

1916-1918] і біля Перника. Ці знахідки дали можливість генетично пов'язати 

їх з трипільською культурою [Городцов 1923, с. 305]. 

За участю Б. В. Фармаковського розпочалися розкопки на Македонській 
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рівнині між Монастирем (сьогоднішнє м. Бітола) і Салоніками, зокрема в 

окрузі Аміндео (Західна Македонія) біля села Пателе (район, де пізніше 

грецькі археологи виявили скупчення РН поселень). Результати розкопок 

були повідомлені на XI археологічному з'їзді в Києві(Известия XI 

археологического съезда в Киеве, 1899, № 9, с. 96-98). Організація робіт була 

вельми показовою. Метою не було дослідження таких давніх «непоказових» 

періодів, як неоліт, і велика кількість грубої кераміки з розписом інтересу не 

викликала [Милюков 1990, с. 198]. 

Проте загалом Македонія в той час, на відміну від Пелопоннесу та 

інших південних територій, не викликала зацікавленості серед великої 

кількості західноєвропейських та американських археологів та любителів-

дилетантів, і більшою частиною була невідома на Заході. 

В 1912 А. Вейс записав: «Увесь регіон Верхньої Македонії в 

археологічному відношенні представляє собою terra incognita» [Wace, 

Woodward, 1911-12, p.167], а в Admiralty Handbook [1920, p.19] відмічалося, 

що в Македонію «рідко коли ступала нога європейця». Ті рідкі археологічні 

розвідки на території Македонії до першої світової війни, як відмічав В. 

Хертлі, в основному були спрямовані на відкриття залишків історичного 

періоду, а доісторичні майже не помічалися, за винятком статті Г. Шмідта 

[Schmidt, 1905, p. 91], в якій були описані знахідки кераміки з поверхні, 

зроблені С.Трагером [Trager, 1902, p. 62; Heurtley, 1939, c. XIX]. 

Великою мірою відкриття Македонії відбулося завдяки Британській 

школі в Афінах і, зокрема, її директору А. Вейсу, який, усвідомлюючи 

потенціал і важливість цього регіону, разом з М.Томпсоном здійснив тут 

кілька подорожей з 1906 по 1912, плануючи провести дослідження на зразок 

фессалійських. Вони привернули увагу фахівців до місцевих “курганів” і 

регулярно публікували свої спостереження. [Wace 1914, с. 123-132]. 

Для широкого європейського загалу доісторична Македонія була 

відкрита тільки завдяки Першій світовій війні, коли там розпочався 

справжній бум в археологічних дослідженнях. Македонія була окупована 
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дислокованими в різних її частинах британською та французькою арміями, до 

складу яких входили сербські та грецькі формування. Фронт носив статичний 

характер, македонські території виконували роль буферної зони, бойові 

сутички були рідкими, в основному, вояки потерпали від нападів малярії. 

Серед британських офіцерів було багато членів Британської школи в Афінах, 

до складу французьких військ також входила спеціальна археологічна служба. 

Тому протягом 2 років затишшя на фронті досліджувалися доісторичні 

кургани, поселення, збиралися і вивчалися матеріали, проводилися 

археологічні розвідки і складалися карти, розроблялися плани проведення 

розкопок та будівництва музеїв в повоєнний період. Це був період тісного 

співробітництва британців та французів з координацією робіт та публікаціями 

в періодичних виданнях. Саме в цей час були проведені перші невеликі за 

обсягом розкопки і обстеження ряду телів в різних місцях регіону [Rey1917]. 

В цей же період, коли болгарська армія перебувала в Македонії, її 

загонами були зроблені археологічні відкриття, що поклали початок 

дослідженням в районі Охридського озера. У 1918 р Г. Кацаров дослідив 

маловивчену місцевість Пелагонію і встановив, що вона була заселена в період 

неоліту [Кацаров, 1922]. 

1920 – 1930-і роки 

Важливим результатом археологічної активності під час війни було те, 

що вона визначила розвиток організації досліджень в 1920-і. Французька 

школа сконцентрувала свої зусилля на прибережних частинах східної 

Македонії і на о. Тасос, а Британська – в центральній та північній її районах, 

де вже був зібраний багатий матеріал. 

В 1921 - 1922 рр. Л. Ренадіном із Французької школи в Афінах були 

проведені перші дослідження теля Дикилі Таш в котловині Драма, який став 

відомий в роки війни і був ідентифікований, як доісторичне поселення 

[Welch, 1918-19; Treuil, 2012]. 

А. Вейс сподівався провести масштабні роботи на поселенні Олінфос 

(півострів Халкідіки), але в силу обставин змушений був полишити 
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Македонію, і роботи там з 1928 по 1938 проводилися вже американсько-

грецькою командою [Robinson, Mylonas, 1939], останній в 1927 захистив 

дисертацію «Неолітичний Період в Греції». 

Широко були представлені в 1921-1922 рр. археологічні роботи під 

керівництвом британського археолога із Кембриджу С. Кассона, розпочаті ще 

під час його перебування в армії. Результати робіт були викладені Кассоном у 

книзі «Македонія, Фракія і Іллірія» [1926] (він розглядав ці три регіони разом, 

небезпідставно вважаючи ці території нерозривно пов’язаними між собою), 

яка стала одним з перших синтезів археологічних робіт. С. Кассон, як багато 

авторів того періоду, намагався відстежити переміщення доісторичних народів 

за допомогою розповсюдження кераміки та інших артефактів і визначав 

міграцію, як головний фактор історичного розвитку [Wardle 2014, p.47]. 

Спираючись на результати своїх досліджень, дослідник припускав, що 

неолітична культура на території Македонії мала тісні зв'язки з культурою, 

поширеною по всій північній частині Балканського півострова, яку було 

названо дунайською. Найдавнішу македонську культуру він розглядав, як 

частину Нижньодунайської культури, як продовження її розвитку. 

Проникнення впливів з півдня він відмічав лише з кінця бронзового віку. 

Однак С. Кассон усвідомлював, що матеріали, отримані під час археологічних 

досліджень в цьому регіоні, були занадто неповними, щоб можна було 

робити узагальнення, і вважав, що для переконливого вирішення численних 

проблем необхідно зачекати обстежень багатьох поселень. Після виходу в світ 

книги С. Кассона, яка мала неабиякий вплив на сучасників, археологічні 

дослідження продовжилися з ще більшою інтенсивністю. Були проведені 

розкопки В. Феукса на Халкідиці, біля Монастиря та Прилеп в Пелагонії, в 

Західній Македонії на р. Аліакмон у підніжжя Пінд. Знайдено розписну 

кераміку, схожу на кераміку Центральної Македонії та Халкідіки, з одного 

боку, та на кераміку Фессалії - з іншого [Шофман, 1946]. 

В. Хертлі розпочав перші систематичні дослідження телів Македонії. 

Його наміром було обстежити певну кількість пунктів в кожній з її 



257 
 

основних областей для проведення комплексного дослідження її доісторії, 

долучити увесь раніше зібраний матеріал, розташувати в хронологічному 

порядку з метою створення основи для більш інтенсивного вивчення цієї 

території. З різних причин ця програма була виконана лише частково. [Heutley, 

1939]. В. Хертлі мав на меті встановити послідовність культур на зразок того, 

як це зробили Цунтас, А. Вейс і М. Томпсон для Фессалії, і, по можливості, 

прослідкувати по знахідкам зв’язки із сусідніми регіонами півночі і півдня. 

У В. Хертлі не було сумнівів, що археологічно, незважаючи на деякі 

контакти, спільноти на схід від Струми відрізнялись від південних і 

орієнтувались на Болгарські території. Але щодо територій на захід від 

Струми, він намагався довести, що вони були пов’язані з півднем [Heurtley, 

1939, c. XVІІ]. 

Дослідження проводилися з 1924 по 1931 роки в різних областях 

Македонії (з районом Пелагонії включно), і В. Хертлі був здивований 

неспроможністю знайти РН матеріал, який раніше був відомий з Фессалії. 

Лише в 1930 біля Сервії, на низькому пагорбі поблизу р. Аліакмон в 

Західній Македонії, там, де дорога з Македонії на південь перетинає 

Аліакмон, вперше була розкопана широка площа і досліджені будівлі і 

стратиграфія, він знайшов матеріал, який шукав – досить товстий шар 

ранньонеолітичного розписного посуду фессалійського типу [Heurtley, 1939, 

p.63-64; Wardle 2014, p.48]. Ці знахідки дали йому змогу дещо прояснити 

зв’язки Македонії і Фессалії [Heurtley, 1939, p. ХХІ]. В. Хертлі робить 

висновок, що фессалійська культура, представлена нижчими шарами в Сервії, 

не поширюється (за наявними на той час даними) на північ від р. Аліакмон 

[Heurtley, 1939, p.109].17 

У результаті інтенсивних досліджень на сер. 1930-х у Центральній і 

Західній Македонії та на Халкідіці були досконально обстежені 57 пунктів. 

Використавши публікації археологічних пам'яток і результати своїх власних 

досліджень, В. Хертлі публікує книгу 

«Доісторична Македонія» [Heurtley 1939], яка стала першим систематичним 
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дослідженням і основоположною роботою, що використовується і сьогодні, 

по вивченню передісторії Македонії. 

Робота В. Хертлі за кількістю проаналізованих пунктів, їх наукового 

трактування і класифікації, набагато перевершила попередні дослідження. 

Детальний опис розкопок і огляд основних знахідок досі представляють 

зразок для археологів, в третій частині роботи він намагається схематично 

пояснити основні етапи розвитку «доісторичної Македонії». Одним із завдань, 

які ставив перед собою В. Хертлі, було перевірити обґрунтованість 

розповсюдженого твердження про те, що доісторична Македонія «йде з 

північчю», і, по можливості, спростувати його. Єдиним РН поселенням в 

Македонії виявилася Сервія, яке В. Хертлі характеризував, як відгалуження 

фессалійської культури. Щодо початку РН в Сервії, то, хоча і неможливо 

було встановити абсолютну хронологію, В. Хертлі був впевнений, що це 

відбулося пізніше, ніж у Фессалії [Heurtley, 1939, p.127]. Відмічаючи деякі 

аналогії з артефактами і орнаментами Вінча І та Дунайської культури І, він 

вважав північне походження цієї культури немислимим, і будь-який зв'язок з 

північчю, за винятком проявів неясного характеру, проблематичним. При 

цьому на основі залишків зерна він відмічав можливі зв’язки з центрами в 

Сирії та Месопотамії. [Heurtley, 1939, p.113]. 

Загальний висновок, якого доходить В. Хертлі: Македонська 

передісторія починається з моменту створення в Західній Македонії колонії 

фессалійців, які пройшли на північ через перевал Сарандапоро (Сервія) з 

півдня. Ця колонія зрештою пала при нашестях завойовників походженням з 

Середнього Дунаю; які швидко поширилися по Центральній Македонії та 

Халкідиці і вперше заселили ці території. Групи з Дунаю проникли також і в 

Фессалію, де вони зустріли культуру, аналогічну спільноті в Сервії. 

 
 

17 Пізніше, в 1970-і роки були проведені нові рятувальні роботи в Сервії перед затопленням долини Аліакмон (із 

зведенням греблі було затоплено багато археологічних пам'ятників) Крессідою Рідлі і Катериною Роміопулу. 

Основні висновки В. Хертлі були підтверджені й розширені. Хоча кераміка мала великі подібності з матеріалом 

з Фессалії, будівельні методи все ж були македонськими [Ridley et al. 2000]. 
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Цей контакт зі старою керамічною традицією привів до періоду 

виготовлення високоякісних виробів, на відміну від паралельного періоду в 

Центральній Македонії та на Халкідиці, де такої традиції не існувало [Heurtley, 

1939, с.128]. Таким чином була визначена роль дунайської культури у 

формуванні македонської, а різноманітність археологічних культур пояснена 

міграційними хвилями, при цьому В. Хертлі підкреслював живучість 

місцевих елементів в процесі асиміляції з новими культурними спільнотами. 

В.Хертлі приходить до висновку, що Македонія виконували традиційну роль 

«ширми між півднем і північчю». В подальшому, ці висновки в багатьох 

випадках стали аксіоматичними при побудові гіпотез неолітизації. 

Пам'ятки, підібрані автором, дали право дослідникам говорити про 

генетичний зв'язок неолітичної македонської культури з культурою Трипілля 

на основі свідчень про примітивне землеробське господарство, 

домобудівництво, та по аналогіям знарядь виробництва і в кераміці [Пассек, 

1947; Шофман, 1960]. Сам Хертлі, однак, про цей можливий зв'язок з 

Трипіллям не пише. 

Передісторії Македонії був присвячений і цілий (VI) розділ 

фундаментальної праці Г. Чайлда «Витоки європейської цивілізації» (The 

Dawn of European Civilisation), яка в 1950 р. вийшла в світ вже п'ятим 

виданням, де, на відміну від В. Хертлі, Г. Чайлд не стільки подавав опис 

археологічних свідоцтв, скільки намагався пояснити історичні зрушення в житті 

«балканської цивілізації». 

Особлива роль у вивченні Македонії належить археологам балканських 

країн. Зокрема, болгарські вчені дослідили басейн р. Струма, де проходив 

один з основних шляхів між узбережжям Егейського моря і землями по 

Середньому і Нижньому Дунаю, і який виконував роль перехідної зони між 

Східними та Центральними Балканами. 

В 1930-і була одержана нова інформація про неолітичні поселення по 

верхній течії Струми між Кюстенділем і Благоєвградом. Під час будівництва 

залізничної лінії було виявлене поселення біля с. Мурсалево. Інформацію 
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про нього та про Невестино, разом з матеріалами по більш північним 

пунктам біля Пернику, Радомиру та деяким іншим дає В. Міков у своїх 

підсумкових дослідженнях про доісторичні поселення і знахідки в Болгарії 

[Міков 1932-33; Міков 1933].Також B. Міков опублікував огляд досліджень 

доісторичних поселень Егейського узбережжя між гирлами річок Струма і 

Мариця з описом характерних особливостей їх кераміки [Міков, 1944, с.1-9]. 

Найбільш значним синтезом по неолітичним поселенням на території 

Болгарії стала книга американського археолога Дж.Голя «The Neolithic Period 

in Bulgaria» [Gaul, 1948], випущена після його смерті. В 1930-ті під час 

польових досліджень, він відвідав раніше відомі і знайшов кілька нових 

поселень в басейні Струми. Його «обходи» почалися з витоків 

– пагорбу біля Перника і продовжилися вниз за течією – Радомир, Прибій, 

Кадин міст (сьогоднішнє Невестино), Дупниця і Слатине. Найпівденнішим 

поселенням стало Мурсалево (інші назви «Коджа Дермен» чи «Деве Барган»). 

У книзі був поданий детальний опис комунікаційних маршрутів і відомих на 

той час поселень, у багатьох випадках висновки і узагальнення, зроблені в 

книзі, актуальні і сьогодні. 

На цьому закінчується етап досліджень від початку століття до Другої 

світової війни в басейні Струма. Вони характеризуються проведенням 

переважно польових досліджень (розвідок) і збором матеріалу з поверхні, за 

винятком досліджень в Пернику, Дякові та Невестино, невеликого масштабу 

розкопок з виявленням та атрибуцією будівельних горизонтів. 

1960-і роки 

Війни перервали археологічні дослідження на багато років, і тільки в 

1961 Б. Родден з участю Г. Кларка (британська школа) розпочав розкопки 

раннього поселення Неа Нікомедія. Була досліджена велика площа і 

виявлений перший РН пункт в північній Егеїді [Rodden, 1964. p. 110-124]. 

Радіовуглецеві дати дозволили припустити, що проживання на ньому було 

таким же раннім, якщо не більш раннім, як і на південних територіях Греції. 

Матеріал показав схожість з культурою Старчево, і це дало можливість 
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говорити про широку область ПСЄ, заселену подібними культурами, в 

результаті імовірного одного тривалого епізоду експансії землеробства. Згодом 

стало ясно, що це припущення було занадто спрощеним, але п'ятдесят років 

тому Неа Нікомідія стала показовим поселенням для більшої частини ПСЄ 

[Wardle 2014, p.49]. Ці розкопки стали першою міждисциплінарною 

археологічною програмою в Македонії і ознаменували початок сучасних 

археологічних досліджень, на які орієнтувалися подальші дослідження. Саме 

в ці роки розпочинається проведення перших систематичних розкопок з 

визначенням стратиграфічної і хронологічної послідовностей. 

В цей же період Д. Френч з Кембриджу зібрав колекцію «типової 

кераміки» для університету в Салоніках і топографічну інформацію про ранні 

телі в центральній Македонії (на схід від Вардару). Його все ще 

неперевершений довідник «Index of Prehistoric Sites in Central Macedonia and 

Catalogue of Sherd Material in the University of Thessaloniki» став ще однією 

сходинкою по створенню фундаментних блоків, основою для більш детальних 

вивчень [Wardle 2014, с.49]. 

На початку 60-х рр. знову досліджується Егейське узбережжя 

проведенням зондажів, розпочинаються дискусії по проблемах періодизації і 

синхронізації поселень цього району, Фессалії і по нижньому Дунаю. 

Одночасно з пошуками ранньонеолітичних поселень докладалися 

зусилля і для виявлення свідоцтв проживання мисливського населення. Так, 

на початку 1960-х Е. Хіггс із командою, досліджуючи область від р. Аліакмон 

до узбережжя Епіру в пошуках палеолітичних і мезолітичних стоянок і 

потенційних місць для розкопок, зрештою зупинився на районі поблизу о. 

Яніна в Епірі. В подальшому саме в цих місцях були знайдені велика 

кількість палеолітичних і значна кількість мезолітичних стоянок, на відміну від 

місцевості на схід від Епіру, де, незважаючи на інтенсивні розвідки, 

мезолітичні пункти траплялися вкрай рідко [Runnels, van Andel 2003; Efstratiou 

2006]. 

Після війни з початку 1950-х більш активно стали проводитися роботи 
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на території Вардарської Македонії сербським дослідником М. Грбічем в 

Пелагонії, з численними відкриттями та з публікацією монографії поселення 

"Veluska Tumba" біля с. Породіно [Grbic et al. 1960]. Група досліджених 

пам’яток одержала назву Велушино-Породіно [Angeleski 2012; Bugaj 2014]. В 

той же час були проведені перші дослідження в Овче Поле М.і Д. 

Гарашаніними пос. Вершник-Тарінці біля м.Штіп, та Й. і П. Koросеч пос. 

Барутніца біля Анзабегово з виданям монографії. Це поклало початок 

дослідженням другої культурної групи 

– Анзабегово-Вершник. В ті ж роки Р. Галовіч провів розкопки 

Зеленіково в котловині Скоп’є, де зафіксував неолітичний горизонт, 

синхронний Анза ІІ [Garašanin, 1961; Korošec, 1973; Galović, 1964]. В 1970-і 

особливо значними стали два проекти – масштабні розкопки, проведені в 

Анзабегово американською (М. Гімбутас) та югославською (М. Гарашанін) 

командами [Gimbutas, 1974, 1976]. На основі знахідок М. Гімбутас дійшла 

висновку про спорідненість Анза І із фессалійськими матеріалами, а 

результати радіокарбонного датування та дендрохронології дали підставу 

говорити про 300-річний період, який знадобився фессалійським фермерам, 

щоб облаштуватися в Пелагонії та в Овче Поле, і далі в Придунав’ї [Gimbutas, 

1976]. Із усіх проектів на території FYROM до сьогодні, розкопки М. 

Гімбутас вважаються македонськими археологами найкраще реалізованими, і 

висновки його все ще є для них значною мірою незаперечними. 

Другим важливим проектом 1970-х став «Перші землеробські 

агломерації в Пелагонії», під керівництвом Д. Сімоска, Й. Тодоровича, Б. 

Кітаноскі і В. Санєва. Було відкрито більшість неолітичних телей в 

центральній Пелагонії, відомих на сьогодні (більше [Simoska і Sanev 1975, 

1977; Simoska ін 1979; Кузман 1990]. За археологічними матеріалами 

більшість з телей були віднесені до раннього та середнього неоліту і 

визначено дві культурні групи: РН Velushina-Porodin і середньо-неолітична 

Trn [Simoska і Sanev 1977; Garašanin 1979], але пізніше їх хронологія була 

переглянута [Sanev 1995; Bugaj 2014, с.223] 
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В цей час місцеві археологи працювали вже на всій території 

Вардарської Македонії. Важливою подією стало видання з 1975 науково-

археологічного журналу Республіки Македонії під редакцією Б.Бабича 

"Macedoniae Acta Archaeologica" (до 2010 вийшло 19 номерів). 

Другою важливою подією став вихід в 1979 монографії під ред.. A. 

Бенаца, де в статтях Бенаца, Гарашаніна і Срейовича був представлений 

неолітичний період на території Югославії і виділені дві найважливіші 

неолітичні культури на території Вардарської Македонії – Анзабегово-

Вершник і Велушина-Породіно [Benac 1979]. 1980-і відмічені більш 

інтенсивними дослідженнями з різною проблематикою, результати яких 

пізніше були опубліковані в книзі на честь М. Гарашаніна [Tasić 2006]. 

Період незалежного розвитку КЮРМ позначений значними труднощами 

при проведенні досліджень, що призвело до ще більшого відставання від 

європейської археологічної школи. [Fidanoski 2013, с.16 – 18] 

Загалом, за столітній період на території Вардарської Македонії були 

проведені дослідження на доволі солідній кількості поселень 18 різними 

археологічними школами: словенською з Й. Koросеч і Т. Брегант, сербською з 

М. і Д. Гарашаніними і М. Грбічем та Р. Галовіч, македонською з В. Санєвим, 

Д. Сімоска, Б. Кітановським і Д.Здравковським та американською школою з 

М. Гімбутас. В результаті з’явились різні культурно-хронологічні системи, 

розроблені різними археологічними школами [Lazarovici, 2012]. 

 

18 На сьогодні на території FYROM зареєстровані близько 180 неолітичних пам'яток, більшість з них – 

поселення. Завершенням археологічних досліджень у 20 ст. стало видання археологічної карти Республіки 

Македонія в трьох томах, опублікованих відповідно в 1994, 1996 і 2002 роках [АКРМ – Археолошка карта 

на Република Македониа. Skopje 1996]. На 30 з них були проведені певні археологічні роботи (зондаж або 

систематичні розкопки), орієнтовані також на вирішення деяких основних питань неоліту ПСЄ. 
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В 1960-1970-і кілька робіт було присвячено топографічному опису 

Балкан [Хаммонд, 1972, 1976, 1982; Pritchett 1965] і визначенню стародавніх 

маршрутів, зокрема Македонії, Іллірії, Епіру (куди інколи долучали і 

Фракію), які, як передбачали ще більш ранні автори, мали набагато більше 

спільного між собою, ніж з грецьким півостровом, і розглядалися в 

комплексі [Хаммонд, 1982, с.624; Casson, 1926]. 

Н. Хаммонд гіпотетично, спираючись на деякі керамічні 19 та 

етнографічні свідоцтва, припускав постійне спілкування населення Македонії 

з пастухами з Епіру і Іллірії (Албанія), які практикували відгінне скотарство, 

описавши можливі шляхи їх переміщень. По них із Адріатики до Фессалії 

можна було дістатися кількома способами: перетинаючи Північні Пінди до 

Трікали (основний шлях між Епіром і Фессалією), або двома південнішими 

маршрутами, які починалися від Арта, де треба було перейти через три або 

більше паралельних хребтів. Саме в тих місцях, де сходилися дороги з різних 

напрямків, і створювалися центри. Найбільш помітні з них були в долині Корча 

недалеко від озера Малик, Самаріна в Північній Піндах і Мецово біля проходу 

Zygos. 

На території Болгарської (Піринської) Македонії дослідження майже не 

проводилися впродовж 20 повоєнних років, з’являлася тільки інформація про 

відкриття поодиноких неолітичних пунктів в басейні верхньої Струми 

[Чохаджиев, 2007, с.9]. 

В кінці 60-х років розпочалося дослідження Благоєвградської котловини 

в середній течії Струми з першою підсумковою роботою (Стоянова-

Серафимова 1970). При роботі з матеріалом Д. Серафимова ставить питання, 

що є актуальним і сьогодні «…була долина Струми разом із Софійською 

котловиною ареалом проживання окремої культурної групи з своїм 

внутрішнім розвитком, чи вона була проміжною зоною, де зустрічалися 

культурні групи з Фракії, Фессалії, Македонії, Сербії та ін.» [Стоянова-

Серафимова 1970, 78]. Це питання стало предметом подальшого докладного 
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дослідження та археологічних розкопок вздовж Верхньої і Середньої Струми 

та Нижньої Струмиці/Струмешниці. Розпочалися регулярні багаторічні 

археологічні дослідження в Българчево и Струмско. 

Басейн верхньої Струмешниці – райони Радовиш і Струмиця – 

знаходиться на території Республіки Македонія. Незважаючи на те, що його 

важливість (разом з долиною Струми) як сполучної ланки між Егейським 

морем і землями Центральних Балкан була загальновизнаною [Гарашанин 

1975, 9; Гарашанин 1989, 25], ці області вивчалися незадовільно. До 1950-х 

цей район взагалі був недосліджений. Тільки в 1957 і в 1958 рр. 

організували перше систематичне дослідження області М. і Д. Гарашаніни, 

продовжене В. Санєвим. Необхідність систематичного дослідження в області 

назріла в другій половині 1980- х при реалізації проекту "Найстаріші 

землеробські спільноти кам'яної епохи в Македонії з точки зору 

територіального та культурно-хронологічного визначення ". Це дозволило 

провести археологічні дослідження поселення поблизу с. Ангелци [Санев, 

Стаменова 1989] та Бойковци / Канли Чаир біля с. Дамян [Санев 1989]. В 

результаті кількість доісторичних поселень в басейні р. Струмиця 

/Струмешниця на території Болгарії становить близько 20, а на території 

Македонії – лише 10 [Чохаджиев, 2007, с.13]. 

1970-1980-і 

В середині 1970-х спостерігається різке збільшення інтересу до 

передісторії Струми. Починається активна робота М. Чохаджиєва з розкопок 

поселення в Пернику на місці будівництва хокейної площадки [Чохаджиев, 

2007, с.9], одночасно організуються цільові експедиції Г. Георгієва в 

Кюстенділі з метою внести ясність у питання про культурні зв'язки і взаємодії  

 

19 Н. Хаммонд звертав увагу на однаковий північно-західний геометричний стиль кераміки, що 

спостерігається від Пелагонії до західної сторони затоки Термаїкос, і навіть на східній стороні долини Вардар в 

безпосередній близькості оз. Doiran39, і пояснював це саме контактами населення. [Хаммонд, 1982, с.622] 
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між археологічними культурами в південно-західній Болгарії та сусідніх 

землях Греції та Македонії [Георгієв 1976, 15-16]. Друга половина 70-х років 

ознаменувалася початком спланованих і підготовлених великих польових 

досліджень в Кюстендільському р- ні на заздалегідь визначених поселеннях. 

Росте число відкритих пунктів і досліджуються вжевідомі, інформація про які 

публікується в каталозі археологічних пам'яток басейну Струми [Дремсизова-

Нелчинова, 1978, 1987]. 

У 1977 р. починається реалізація спільного болгарсько-польського 

проекту польових досліджень (розвідок) в середній Струмі та нижній 

Струмешниці під керівництвом М. Домарадськи з відкриттям нових поселень 

епохи неоліту [Домарадски 2001]. В 1980-81 Л. Перничева проводить 

зондажні дослідження ранньонеолітичного поселення поблизу Ковачева, де 

через п'ять років починає роботу болгарсько-французька експедиція [Lichardus- 

Іттен та ін, 2002]. 

У 1979 році М.Чохаджиєвим почалося багаторічне (до 1993) 

дослідження телю біля села Гълъбник, під керівництвом (з наступного року) 

Ю. Павука з Археологічного інституту Словацької Академії наук [Pavuk 

1994].На початку 1980-х почалися розкопки біля Тополніца (Благоєвградський 

р-н) під керівництвом Х. Тодорової, які тривали до 1992 року на 

болгарській, а від 1994 - на грецькій території (с.Промахон). Це поселення 

Тополніца 

/Промахон стало епонімом пізньонеолітичної культури в басейні Струми. 

Таким чином, в результаті активних досліджень на початок 1990-х в 

басейні Струми зусиллями місцевих та міжнародних команд були відкриті та 

вивчені досить велика кількість (близько 50) ранньонеолітичних поселень, 

майже всі вони, за невеликим винятком, знаходилися в верхній течії ріки, вся 

детальна інформація про які була зібрана С.Чохаджиєвим [Чохаджиев, 2007, 

карта с.176]. 
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Додаток Є Ранньонеолітичні поселення Македонії 

Свогочасу були написані узагальнюючі роботи по доісторичній 

Македонії на основі всіх відомих пам’яток [Casson1926; Heurtley 1939]. 

Минуло багато часу, в результатах робіт, проведених в регіоні, була зібрана 

значна нова інформація, проте,нові узагальнюючі роботи так і не з’явилися, 

що ускладнює, і певною мірою, унеможливлює їх інтерпретацію.З цієї 

причини, більш детальна інформація по ранньонеолітичних 

пам’яткахМакедонії і прилеглих районів подається нижче. 

Егейська Македонія 

По концентрації РН поселень пропонується виділити наступні 

мікрорегіони із заходу на схід: 

Західна Македонія: 

10) Охридсько-Преспанський мікрорегіон 

11) Касторія 

12) Гревена 

13) Аміндео 

14) Птолемаїда – Кожани - середній Альякмон 

15) Яниця 

16) Пієрія 

Центральна Македонія: 

17) Лангадас 

Східна Македонія: 

18) Драма 

(1)Охридсько-Преспанський мікрорегіон (т.зв. озерний край за Н. 

Хаммондом) займав панівне положення в Південно-Західних Балканах, через 

який (а саме, котловину Корча) проходили зручні маршрути в 

меридіональному і широтному напрямках [Хаммонд, 1982, с.621], 

Тут була виявлена велика концентрація ранніх неолітичних поселень, 

дослідженнями яких займалися ще в 1980-і F. Prendi та M. Korkuti. Вони 

відомі в літературі, як культура Подгоріє I(абоВаштемі-Подгоріє) [Prendi 
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1990; Korkuti, 1995; Korkuti, 2007, с. 115]. Починаючи з 1990-х, в Корча 

працюють міжнародні команди за участю американської, французької, 

грецької, македонської (FYROM) сторін, що дало можливість проводити роботи 

з використанням нових археометричних методів, геоморфологічні та 

палінологічні дослідження та реконструкції [Fouache et al. 2010; Fouache et 

Ghilardi 2011; Allen, Gjipali 2014]. Нові дані дозволили віднести Ваштемі до 

найстаріших неолітичних поселень Європи середини 7 тис. ВС і 

синхронізувати його з найстарішими на території Греції [Allen and Gjipali 

2014, с.114]. На сьогодні на території Іллірії на схід від Корча вже виявлена 

досить велика концентрація поселень початкового етапу РН, як з 

вертикальною, так і з горизонтальною стратиграфією, є свідоцтва 

мезолітичного проживання з переходом до економіки нового типу, зафіксовані 

різноманітні впливи з різних сторін, визначено меридіональну межу між 

ареалами основних РН культурних комплексів – Анатолійсько- Балканського і 

Адріатично-Середземноморського [Bunguri, 2014]. 

Ці нові дослідження Корча і, зокрема, Vashtеmi, зробили значний 

внесок для прояснення початкового етапу неолітизації ПСЄ. І хоча аналіз 

матеріалів ще продовжується, попередні результати вже значною мірою 

проясняють часові та просторові траєкторії і екологічні аспекти переходу до 

нового життєзабезпечення. Подальший аналіз стратиграфії поселення і 

зібраних матеріалів дозволяють далі протестувати і вдосконалити ці гіпотези. 

[Allen and Gjipali, 2014, С.117]. 

Незважаючи на те, що дослідження Іллірії розпочалися порівняно 

недавно, ця територія є не менш важливою і перспективною в плані 

розуміння перехідного періоду до нового типу життєзабезпечення, ніж 

Фессалія. Тут також виявлена досить велика концентрація поселень 

початкового етапу РН, як з вертикальною, так і з горизонтальною 

стратиграфією. Відмінною рисою від Фессалії є різноманітність ландшафтів, 

наявність мезолітичного підгрунтя, краща доступність в топографічному 

відношенні, що проявилося великою кількістю різноманітних впливів з різних 
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сторін 

В північній частині макрорегіону (Республіка Македонія), досліджено 

лише кілька поселень: Долно Трново, багаторівневе плоске поселенням від 

кінця РН до початку пізнього неоліту в Охриді [Кузман, Сімоската ін. 1989] і 

Зластрана, в 30 км на північний схід від м. Охрид (недалеко від шляху, який 

йде долиною р. Сатеска через Кичево і з’єднує озерний край з північними і 

північно-східними районами Балкан через Качанікський перевал).Тут також 

проходили комунікаційні шляхи із західними Балканами і в південно-

західному через Корча зі східним Адріатичним узбережжям. Зластрана, 

однорівневе невелике поселенняранніх фаз РН [Кузман1990а; 1990б], має 

важливе культурне та хронологічне значення і дало назву культурній групі 

цього регіону. Група Зластрана має риси як східно-адріатичного, так і 

балкано-анатолійського культурних комплексів. Невирішеними проблемами є 

характер наявності культурних елементів цих двох різних комплексів і ступінь 

їх участі у генезі неоліту Охридського-Преспанского регіону, що є одним з 

найбільш дискусійних моментів [Mitrevski, 2005, с.28]. 

Трохи західніше від Зластрани на цих же шляхах в долині р. Црн Дрім 

були відкриті РН поселення Бурим I (біля Dibër) і Kolsh I (біля Кукеса) у місці 

злиття ріки з Білим Дрином [Korkuti 2007], які на основі колекцій кераміки А. 

Bunguri вважає такими, що належать до впливів Старчево І та ІІ [2014, с.89]. 

Але ці поселення, як і Зластрана, досліджені недостатньо. 

Нові дослідження на території прилеглої Іллірії, яка була інтенсивно 

заселеназ початку РН,зробили значний внесок для прояснення початкового 

етапу неолітизації ПСЄ. І хоча аналіз матеріалів далеко не закінчений, 

попередні результати дають змогу дещо прояснити різні аспекти цього 

періоду. Стало очевидним, що ця територія є не менш важливою і 

перспективною в плані розуміння процесу неолітизації, ніж Фессалія. Навіть 

неповні дані показали ряд послідовних соціально-історичних подій та 

взаємодій, які можуть бути пояснені в рамках різних гіпотез неолітизації 

[Bunguri, 2014], які раніше вважалися взаємовиключними. 
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2) На схід від Корча через котловину Деволь щлях пролягав до 

котловини Касторія (з оз. Касторія / Орестіс), де в 1930-і були проведені 

невеликі за обсягом розкопки грецьким професором A. Keрамопулосом, і на 

заболоченій місцевості було виявлено неолітичне поселення Діспіліо /Dispilio 

[Keramopoulos 1932, 1938]. Через 30 років роботи там були відновлені Н. 

Мутсопулосом [Moutsopoulos, 1997], але систематичні дослідження району 

розпочалися (і досі тривають) тільки в 1990-і під керівництвом професора 

Салонікського університету Георгія Урмузіадіса (Hourmouziadis). 

Припускається, що життя тут, розпочавшись за доби раннього неоліту, було 

безперервним до середини 4 тис. ВС. Серія отриманих на сьогодні 

радіокарбонних дат по Діспіліо показали початок проживання там від 

середини 6 тис. ВС [Facorellis et.al. 2014]. Метою робіт є прослідкувати 

динаміку розвитку спільноти (з технологіями, економікою та ідеологією) в 

часі і просторі [Hourmouziadis, 2002, 2008; Facorellis Y., M. Sofronidou, G. 

Hourmouziadis 2014]. Касторія через Клісурський перевал має вихід до 

котловин Леринської (або Флорина і далі в Пелагонію) і Саригол (Птолеймада, 

далі до Кожані і Фессалії). 

3)На півдні Касторія сполучається з долиною р. Альякмон, яка тече в 

південно- східному напрямку по області Гревена. Через цю долину 

сполучення йшло в усіх напрямках 

– до Західної Фессалії, Епіру, Центральної Македонії, тож не випадково, що 

розвідки, які розпочалися тут в кінці 1980-х при підтримці Американської 

школи в Афінах, виявили на цій невеликій території близько 20 РН пунктів 

[Wilkie, 1997, 1999]. Масштаби робіт були невеликими, розкопки обмеженими 

і радіокарбонне датування не проводилося. Однак ці дослідження зробили 

помітний внесок в прояснення загальної картини початкового етапу 

раннього неоліту. 

По аналогіям з іншими поселеннями Македонії та Фессалії, Н. Вілкі 

пропонує розглядати їх такими, що з’явились задовго до кінця РН, і 

вважати їх синхронними Неа Nikomedeia і Ахіллеон I-II [Wilkie, 1997, 202]. 
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Аналіз кераміки показав, що вона була місцевого виробництва і свідчила про 

контакти з сусідніми районами. 

Важливе значення має схема розміщення ранньонеолітичних 

поселень, отримана для Гревени, зокрема те, що всі вони розміщувалися не на 

заплавах, як передбачалося багатьма, а на високих терасах. Особливістю було 

те, що всі РН поселення в Гревені займали невелику територію (менше 1 га), 

і незначна товщина культурного шару дала можливість висловити 

припущення, що життя на них тривало лише кілька століть [Wilkie, 1997, 205], 

всі вони були полишені в кінці раннього неоліту, і життя тут відновилося 

лише за доби пізньої бронзи, але вже в інших середовищах [Wilkie, 1999, 

С.1350]. Також Н.Вілкі звертає увагу на те, що, на відміну від великої 

кількості РН і відсутності СН / ПН поселень в Гревені, в районах, 

прилеглих до Grevena (котловина Саригёль та в середній течії р.Альякмон – 

Сервія), в період СН, і особливо ПН з’явилося багато нових поселень. [Ridley 

& Wardle 2000; Karamitrou-Mentesidou 1986]. 

Н.Вілкі вважає, що заселення південно-західної Македонії відбулося в 

період РН внаслідок міграції населення із Фессалія, зокрема, для Гревени, це 

була західна Фессалія. Розміщення поселень вздовж ріки (хоча і значно вище 

заплави) могло вказувати, на її думку, на те, що один із міграційних і 

комунікаційних маршрутів проходив саме цим річковим коридором [Wilkie, 

1997, 204]. 

На її думку, EN міграція в південно-західну Македонію, могла бути 

пов'язана з незначною зміною клімату, що відбулася приблизно в цей час, і 

пропонує своє пояснення ранньонеолітичного періоду в Гревені. Зважаючи на 

культурні аналогії з сусідніми територіями Фессалії, Македонії та Корче, вона 

допускає можливий процес міграції з Фессалії по річковим долинам. В 

деяких місцях, таких, як Grevena, мігранти могли затримуватися тільки на 

недовгий час і потім рушати далі, і в інших місцях з’явилися нові СН 

поселення, засновані переселенцями або нащадками більш ранніх місцевих EN 

жителів. Таким чином, пропонується розглядати неолітизацію як більш 
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складний процес, ніж описувати його в рамках однієї моделі [Wilkie, 1997, 

206]. 

Число виявлених РН поселень є далеко не остаточним. Так, під час 

архео-геологічних робіт по вивченню геоморфології району в 1993 

(Archeological Geology in Grevena, Keck project 1993, M.E.Savina) на сході 

Гревени було знайдено ранньонеолітичне поселення Кніде (Knidhi / 

Kremastos). Невеликі за обсягом розкопки виявили залишки глинобитних 

будівель, кераміки, ями для зберігання та ін., що ймовірно могли датуватися 

кінцем 7 тис. BC. Трохи пізніше розвідки, проведені на заході Гревени у 

високогірному районі Пінд засвідчили, що цей вододіл, який відокремлює 

західну Македонію і Фессалію від Епіру, був місцем інтенсивної діяльності 

та сезонного проживання в різні доісторичні часи, з мезолітом та неолітом 

включно [Efstratiou та ін. 2006]. Роботи, проведені в області Гревена, мали 

неабияке значення для прояснення маловідомого до 1990-х періоду кінця 

мезоліту – початку неоліту в Західній Македонії, яка займає одну з ключових 

позицій на перехресті між Егейським і Адріатичним морями і південно-

Балканськими культурами. 

4) Від Касторії в східному напрямку є прохід до котловини Аміндео 

(що на перехресті комунікаційних маршрутів, які сполучали в широтному 

напрямі низинні райони Македонської рівнини з високогірним озерним 

краєм (з озерами Охрідське, Преспанські, Малик), котловиною Корча та 

долинами Іллірії, тобто Егеїду з Адріатикою (із значною кількістю 

ранньонеолітичних поселень), а в меридіональному напрямі Фессалію і 

Пелагонію. 

Це ще один «озерний край» з найбільшим озером Вегорітіс (інша назва 

Острово чи Островське), де в кінці 1990-х розпочалися масштабні (на площі 

в 9 000 м2) розкопки та рятувальні роботи в районі вугільних кар'єрів і 

навколо озер Вегорітіс (Острово), Петрон, Кіматідіс і Зазарі. В результаті 

цього проекту було відкрито 54 поселення, із них 11 ранньонеолітичних, 

датованих кінцем 7 тис. до н.е. (6500 – 5800 ВС), де життя не переривалось 
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до кінця 4 тис. до н.е.. Ці поселення отримали назву «культура 4 озер» 

[Chrysostomou, 2015, с.26]. З 2014 до проекту долучилася швейцарська команда 

(спеціалісти з підводної археології) з університету Цюріха, оскільки поселення 

розташовувалися на озерах та в заболоченій місцевості. Завдяки гарній 

збереженості дерев’яних стояків (паль), перспективним очікується створення 

дендрохронології цього періоду для поселень на Балканах [Chrysostomou, 

2015, с.31] 

5) На півдні район Аміндео сполучається з котловиною Саригол / Kitrini 

Limni, яка є частиною більш широкої геологічної котловини Птолемаїда / 

Кайляри, і далі на південь з Кожанською і з долиною середньої течії р. 

Альякмон, де пролягав шлях на південь через Сервію до Фессалії. Птолемаїда 

оточена горами Синяк /Аскіон на заході та Каракамен 

/Верміо на сході і зв’язана з Касторією Клісурським проходом, де біля 

східного підніжжя г. Синяк знаходилось ранньонеолітичне поселення 

Ксиролімні / Сахінлар (6500–5700 cal BC) (Karamitrou-Mendesidi, 1998), і 

недалеко від нього ще один ранньонеолітичний пункт Понтокомі (6200 ВС) 

[Ziota, 1995, Papathanasiou, 2001, 2011]. Саме в цих місцях, де за останні 30 

років під час промислового видобутку бурого вугілля було знайдено багато 

артефактів, була відкрита ще одна група ранньонеолітичних поселень Західної 

Македонії. 

Птолемаїда досліджується з 1970-х, особливо активно з 1980-х 

проведенням рятувальних розкопок у зв’язку з широкомасштабним 

будівництвом (додаток), таким, як будівництво автомагістралі, шахт. теплових 

електростанцій та спорудження водосховищ, під час яких велика кількість 

пам’яток були втрачені [Karamitrou-Mendesidi, 2004]. 

Обстеження, проведені в районі Кітріні Лімні в кінці 1980-х, 

показали, що місця потенційного проживання як у мезоліті, так і в неоліті, 

зараз вкриті товстим шаром осадових порід і озерними відкладеннями. 

Виявлені артефакти засвідчили наявність інтенсивних контактів місцевого 

населення з віддаленими районами та культурну самобутність громад. Вони 
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також показали великий потенціал цієї території для археологічних досліджень 

[Fotiadis 1988]. 

Одним із найкраще досліджених багатьох ранньонеолітичних поселень 

цього мікрорегіону є Мавропігі /Філотсарі (6600 cal. BC) біля підніжжя г. 

Синяк, який разом з Xirolimni вважається одним з найстаріших 

землеробських поселень в Європі [Karamitrou- Mendesidi, 2005, 2013]. 

Систематичне дослідження архітектурних залишків дозволило прослідкувати 

еволюцію складного плану поселення, аналіз кам’яних знарядь вказав на 

можливі зв'язки з іншими спільнотами, важливі висновки були зроблені на 

основі керамічних артефактів. [Karamitrou-Mentessidi et al. 2013]. Так, на 

основі отриманих даних, Л. Бонга запропонувала по-новому розглянути 

процес виробництва кераміки і її використання. Також вона вважає, що є 

підстави для перегляду встановлених раніше хронологій для кераміки 

"Impresso" і мальованої кераміки в Греції та в сусідніх з нею регіонах. Аналіз 

кераміки допоміг визначити напрямки і темпи «неолітичної колонізації» і 

показав, що спостерігався більш інтенсивний обмін в північно-західному, а 

не північно-східному чи південному напрямках [Bonga, 2015] 

Вивчення рослинних і тваринних залишків надало можливість 

реконструювати економіку ранньоземлеробських спільнот і підтвердило дієту 

на основі одомашнених рослин і тварин, а палеогенетичні дослідження 

худоби мають прояснити процес доместикації. Тривають палео-антропологічні 

дослідження на основі останків із великої кількості поховань на цих 

поселеннях, які вже засвідчили швидкий і повний перехід до землеробської 

дієти на основі зернових і показали високий рівень споживання м'яса в 

ранньому неоліті в порівнянні з наступним періодом [Pinhasi та ін., 2010; 

Karamitrou-Mentessidi et al. 2013]. 

Дослідження в цьому мікрорегіоні дозволили заповнити прогалини у 

наших знаннях про раніше майже невідомий ранньоземлеробський етап на 

території західної Македонії, дещо прояснили соціально-економічну 

організацію та духовний світ в ранньоземлеробських спільнотах, просторову 
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організацію поселень, показали неперервне проживання, підтверджене 

радіовуглецевим датуванням, протягом кількох століть. Але питання про 

походження цих спільнот все ще залишилося відкритим [Efstratiou ін 2004: 

39; Karamitrou- Mentessidi et al. 2013] 

6) В 1990-і в мікрорегіоні Яниця (Giannitsa), обмеженому нижньою 

течією річок Аліакмон і Аксіос та горами Bermion і Paiko, були проведені 

розвідки по виявленню давніх поселень. Це дуже цікавий для археологічних 

неолітичних досліджень район. Топографічні дослідження та розкопки 

показали, що він був густо заселеним. Є ряд проблем, що ускладнюють 

проведення робіт: оскільки земля інтенсивно культивується сучасними 

методами, багато археологічних залишків розкидані зараз по великій 

території, яка значно перебільшує безпосередню територію поселення; 

сталися дуже великі гео-морфологічні зміни, багато телів вже зрівняли з 

землею, або вони втратили значні свої частини, а плоскі поселення вкриті 

наносами товщиною в кілька метрів. Ще одна проблема стосується датування 

поселень, яке звичайно проводиться на основі македонської кераміки, яка ще 

недостатньо вивчена для побудови відносної або абсолютної місцевою 

хронології. Тому для більшості поселень просто визначали широкий період. 

Це саме стосується і фессалійської кераміки, яка не годиться для 

встановлення хронологій за її межами. Незважаючи на ці складності, на 

початок 21 ст. тут було виявлено 13 ранньонеолітичних поселень (6700 – 5800 

ВС), мізерно мало інформації про середньонеолітичний період (з хіатусом на 

Неа Нікомедії і Янниці В) і 38 пізньонеолітичних [Merousis, 2004, с.76]. Розмір 

поселень і період проживання на них різні, поселення діляться на два типи: 

телеві і відкриті поселення на терасах або схилах. Як правило, вони 

знаходяться на висоті нижче 200 м [Chrysostomou, 1990]. 

Порівняння з даними по сусідніх регіонах показує значні відмінності: 

так, в центральній Македонії немає ранньонеолітичних поселень, вона була 

заселена в середньому неоліті [Andreou, Fotiadis, Kotsakis, 1996, с.585], тобто 

території на захід від Вардару, включаючи префектури Кожани, Гревени і 
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Фессалія, були густо заселені, а на схід від них життя в цей час не 

спостерігалося. І навпаки, в період бронзи спостерігається різький спад на 

заході, і пік проживання на схід від Вардару [Merousis, 2004, 

с.77].Ранньонеолітичне поселенні Giannitsa B, яке знаходиться в південно-

східній частині міста Янниця (у безпосередній близькості від Пелли) є 

одним з найбільш ранніх. Рятувальні розкопки його проводилися в 1989 – 

1991 [Chrysostomou, 1989, 1990, 1991] 

Згідно свідоцтв, поселення займало площу в 10 акрів і було еліпсоїдної в 

плані форми. Було розташовано поблизу джерела (на південь від селища). 

Були прокопані дві траншеї, з яких дістали кам'яні знаряддя, кам'яні 

дробарки, weight для ткацького верстату, «сережки», 

«булавки», намистини, кістки тварин і мушлі (ракушки), і також 

ранньонеолітичну кераміку трьох типів: а) з червоною глянцевою поверхнею 

без декору, б) прикрашену білим-на- червоному і червоним-на-кремовому фоні 

розписом, с) з вдавленим імпресовим орнаментом. 

Розташування поселення в зоні, де проходили комунікаційні шляхи, 

пояснює тісну культурну близькість в ранньому неоліті в цілій області, що 

простягнулася від півдня Югославії та південно-східної Албанії до західної 

Македонії та Фессалії. Вражаюча культурна однорідність характеризує 

ранньонеолітичну Nea Nikomedeia і Giannitsa В. Імовірно, життя на Giannitsa 

B почалося одночасно з Неа Nikomedeia і Анзабегово, і є одним з небагатьох 

ранніх сільськогосподарських і скотарських поселень в Македонії 

[Chrysostomou, 1989]. 

Ранні шари Giannitsa В і Неа Nikomedeia можна вважати 

аналогічними південним поселеннями культури Старчево, а 

пізньонеолітичні є автономними, хоча встановлюються аналогії з культурою 

Вінча і впливи від Фессалії і північно-східної Греції [Chrysostomou, 1990]. 

Вивчення знахідок з поселення на Giannitsa В показали близькі подібності та 

відмінності з одночасним поселенням Неа Nikomedeia. Були також виявлені 

тісні відносини з південним типом культури Старчево(південно-східна 
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Албанія та КЮРМ) і менше з Фессалією. Контакти поселення з Фессалією, 

Центральною та Східною Македонією і Фракією датуються пізнім неолітом. 

В ході розкопок були виявлені житла на сваях, що відносилися до 

різних фаз проживання. Виявлена на них кераміка дала можливість 

прослідкувати її розвиток, коли самі керамічні категорії залишалися 

незмінними, тим не менш, якість виробництва да декору погіршилася. Розмір 

поселення Giannitsa В, ймовірно, був менш ніж 30 000 м2 на початку 

неоліту I, і значно розширився в ранньому неоліті II. Поселення було, 

ймовірно, покинуто в середньому неоліті і знову заселений в пізньому неоліті. 

Розмір в цей останній період був близько 15 – 20 га. Селище було, нарешті, 

покинуте в епоху ранньої бронзи [Chrysostomou, 1991]. 

7) Значення області Пієрія(окресленої підніжжям гір Пієрія на півдні і 

Македонською рівниною на півночі, від якої вона відділена нижньою течією 

р. Альякмон та затокою Thermaic на сході), яка могла бути заселена ще в 

неоліті, усвідомлювали задовго до початку там розкопок [Grammenos та 

інші]. Геологічні дослідження цього району показали, що в період, коли 

більша частина Македонської рівнини була покрита морем, деякі височинні 

райони Пієрії затоплені не були. Але дослідження області почалися тільки в 

1990-і, в результаті яких було виявлено кілька неолітичних поселень, із них 

два ранньонеолітичних (Paliambela і Revenia) [Kotsakis, Halstead, Paliambela 

Arcaeological Programme]. 

Paliambela знаходиться в північно-східній Пієрії в муніципалітеті 

Kolindros на південь від гирла р. Альякмон біля підніжжя гір на невисоких 

пагорбах. В кінці 1990-х поселення досліджувалось в рамках міжнародного 

археологічного проекту під керівництвом К. Kotsakis і Пола Halstead із 

університетів Салонік і Шеффілда, і зараз продовжується по програмі 

Temper (Training, Education, Management and Prehistory in the Mediterranean) 

Євросоюзу, що є проектом Кембриджського університету під керівництвом 

Яна Ходдера. 

Поселення Паліамбела складався з теля і плоского поселення. Були 
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розкриті значна кількість жител, у тому числі ранньонеолітичні землянки і 

прямокутних у плані будинки більш пізнього періоду [Kontogiorgos, 2010]. 

На південь від Паліамбела знаходиться Revenia (Korinou), 

щопредставляла собою плоске поселення з напівземляними житлами, з 5 

похованнями в них, які нагадували близькосхідні та анатолійські практики, та 

великими кучами раковин молюсків, що є нетиповим для північної Греції. 

Цікавою є колекція кам’яних знарядь, виготовлених з високоякісної сировини 

(обсидіану, шоколадного та медового кремня), яка у великій кількості 

привозилася з віддалених місць. Наявність численних екзотичних матеріалів у 

колекції свідчить про налагоджену систему зв’язків. Такий обмін обсидіаном 

був нетиповим для північної Греції, там, де він траплявся, його кількість була 

мінімальною. З цієї точки зору поселення Ревенія є унікальним, який може 

змінити розуміння неолітичних мереж зв’язку. [Besios and Adaktylou 2004; 

Isaakidou and Halstead 2014, Dogiama, 2015] 

Зараз ранньонеолітичні поселення Revenia, Paliambela, Mikri Volvi, Liti III 

(6500 – 5800 BC) досліджуються в рамках міжнародного проекту по 

вивченню матеріальної культури, навколишнього середовища та експлуатації 

ресурсів Північної Греції в неоліті (Exploitation of resources in the Neolithic 

Period in Northern Greece. Material culture and environment, the EXPLORE 

project). Роботи проводяться трьома командами. Перша аналізує біо-

археологічні зразки (кістки людей і тварин), археоботанічні зразки 

культурних і диких видів та вугілля. Друга група проводить аналіз кераміки, 

зокрема у контекстах, пов'язаних із зберіганням, приготуванням і 

споживанням продуктів та виробничі технології із застосуванням методів 

макроскопічного аналізу, мікроскопії та хімічного аналізу глини. Об'єктом 

дослідження третьої групи є вивчення органічних залишків на посуді 

[Kotsakis, Exploitation of resources in the Neolithic Period in Northern Greece]. 

8) На поч.. 21 ст. нові відкриття були зроблені в Лагадинській 

котловині, що в 14 км на схід від м. Салоніки і відділяє Халкідіку від 

материка. Оточене горами, Лагадинське поле має 2 озера – Коронія 
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(Koroneia)/Лагадин(Langadas) і о. Волві (Volvi). По північній стороні озер 

проходить Via Егнатія, а вздовж південної – старий грецький шлях. З 

західними районами сполучення здійснюється через перевал Derveni, в 1,5 км 

від якого під час будівництва естакади був виявлений неолітичний пункт Liti 

III і досліджена площа склала 150 м2 (треба відмітити, що товстий шар 

алювіальних наносів дуже ускладнює виявлення ранньо- та 

середньонеолітичних стоянок в районі Langadas). Особливе значення цього 

поселення полягає в тому, що він належить до кінця раннього і початку 

середнього неоліту, тим самим збільшуючи число поселень цього періоду 

[Kotsis, 2002]. Другий пункт Mikri Volvi розташований поблизу оз. Волві, 

був, очевидно, сезонним табором. Це припущення було зроблене на основі 

кам’яного інвентаря та решток жител, які свідчать про те, що невелика група 

навідувалася до цього місця час від часу із своїм знаряддям, іноді виробляли 

знаряддя на місці, можливо, з метою використання ресурсів озера. На це вказує 

використання немісцевої сировини, різниця в виборі матеріалів та їх обробці, 

відсутність постійних жител [Dogiama, 2010; Tzanavari K. & K. Filis. 2009]. 

9) В долині Драма в Східній Македонії, центральну частину якої ще 

донедавна займало болото, були сприятливі умови для проживання біля 

підніжжя гір: з джерелами питної води, землями для культивації, з доступом 

до різних середовищ і з багатими природними ресурсами всіх видів. Тому ці 

місця були густо заселені під час неоліту: Sitagri, Sykia, Kalambak-Tepe, 

Doxat-Tepe, Kephalari, Polystylo та Dikili Tash. Дикилі Таш (один з 

найбільших телей на Балканах з площею бл. 4,5 га і висотою 17 м) є 

сьогодні одним із поселень з найбільш довгою послідовністю проживання в 

Егеїді і на Балканах (від бл. 6500 до 1100 до н.е.). Тель Дикилі Таш 

знаходився на єдиному проході навколо болота зі сходу, по якому 

здійснювались сухопутні комунікації між північною і південною частинами 

рівнини. Цим вигідним стратиграфічним положенням, можливо, також 

пояснюється довге безперервне проживання на цьому місці [Lespez та ін., 

2000]. 
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До кінця 20 ст. найраніші відомі горизонти, як в Дикилі Таш, так і у 

Sitagroi на протилежному боці рівнини Драма [Ренфрю ін., 1986 а], які 

досліджувалися вузькими траншеями, датувалися не раніше, ніж першою пол. 

6 тис. до н.е. (з 14C датами між 5500-5200 кал до н.е.). Це підтримувало 

гіпотезу про те, що постійні поселення в Східній Македонії з’явилися тільки 

близько цієї дати, тобто наприкінці Егейського середнього неоліту або на 

початку пізнього неоліту [Demoule & Perles 1993, с.365, 388; Andreou et al. 

1996: 586]. Відтак і гіпотези неолітизації будувалися з урахуванням 

відсутності ранньонеолітичних поселень на території Центральної та Східної 

Егейської Македонії. 

В телях найкраще збережена історична послідовність перших 

землеробських суспільств, але копати їх не так просто. З глибиною будівельних 

горизонтів 17 м в Dikili Таш, найбільш раннє поселення було поза досяжністю 

при використанні траншейного методу досліджень. Але дослідження 1993 і 

2010 методом буріння з отриманням кернів дозволило подовживши 

тривалість проживання в цьому місці на 1000 років, а аналіз невеликих 

одержаних зразків, дав змогу простежити зміни в навколишньому 

середовищі і можливі зв'язки з Анатолією [Lespez та ін. 2013, с.30]. 

Дослідження Дикилі Таш заповнили «білі плями» на ранньонеолітичній 

карті Східної Македонії і дозволили припустити, що заселення Драми 

відбулося в середині 7 тис. до н.е. одночасно з першим заселенням фермерами 

Західної Македонії і Фессалії (Неа Nikomedeia, Mavropigi-Fyllotsaıri, 

Paliambela, Theopetra, Ахіллеон, Сескло, Argissa), прибережноїФракії 

(Ходжа Чешме і Makri) та острова Імброс, і дещо раніше їх появи в 

Болгарській Македонії та Фракії (Kovacevo, Cavdar Galabnik, Караново, 

Азмак, Стара Загора), що датуються від приблизно 6200 кал. до н.е. 

[Reingruber & Тіссен 2005; Higham et al. 2011: 1078-79]. 

Крім Дикілі Таш, в нижній Македонії між річками Еврос (Мари́ ца) на 

сході і Аксіос на заході відомі лише два ранніх неолітичних поселення просто 

неба: Лiтi (I-III, на відстані 700 до 1500 м один від одного) і Mikri Volvi, 
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обидва в Лагадинській котловині [Tzanavari & Filis 2009]. Там відсутні 14С 

дати, але відповідно до керамічних знахідок, обидва поселення відносяться до 

більш пізнього етапу раннього – перехідного до середнього неоліту періоду. В 

даний час схоже на те, що мала кількість ранніх поселень в цій області може 

бути пояснена скоріше через проблеми тафономічного характеру 

(захоронення залишків) аніж їх реальною відсутністю [Lespez, та ін., 2013, 

С.41]. 

Дані вказують також на те, що заселення цих територій відбулося до 

глобальної кліматичної події (похолодання) 8200 кал ВР, і зміна клімату не 

призвела до кардинальних змін в житті поселення, за припущенням 

дослідників посеення, воно було лише передислоковане на інше місце. Тому 

вони пропонують провести спеціальні дослідження щодо схем розташування 

поселень і відтворення палеокліматичної еволюції в північній Егеїді в роки до і 

після події 8200 кал BP, перш ніж шукати можливий зв'язок цієї події з 

розвитком перших неолітичних суспільств [Weninger et al. 2006; Lespez, та ін., 

2013, С.43]. 

Відкриття шарів раннього і середнього неоліту в основі теля Dikili Таш 

поклало кінець довгій дискусії про початок заселення Егейської Східної 

Македонії, і також додало доказів до розуміння процесів появи і затвердження 

нового способу життя на цих територіях [Lichter 2005; Efstratiou 2007; 

Kotsakis 2007а]. Ця область більше не є "пробілом" в знаннях про 

ранньонеолітичний період Егеїди і Європи (мал. 8). Дані з Dikili Таш зараз 

підкріплюють гіпотезу поширення неоліту в напрямку схід-захід через 

північно-західну Анатолію та північну Егеїду, і в той же час вносять важливі 

корективи в побудову хронології подій [Lespez, та ін., 2013, С.41]. 

 

Вардарська Македонія 

На основі Д. Мітревського, виділяютьсянаступні окремі 

геоморфологічні комплекси [Mitrevski, 2003, с.19]: 

 1.Басейн р. Вардар/Аксіос (верхня, середня і нижня течії); 
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 2.Овче Поле – Брегальниця;  

3.Струмницько-Радовишська котловина 

 4.Пелагонія (мікрорегіон Бітола–Прилеп–Лерин); 

5.Охридсько-Преспанський мікрорегіон (до якого доцільним було б 

долучити і долину Корча, розглянутий вище). 

1) Долина верхнього Вардара сполучає Тетово-Гостіварську 

(Пологську), Скоп'євську і Кумановську котловини до впадіння в Вардар 

річки Пчінья (її ліва притока) біля Таорського каньйону (ущелини). Через те, 

що ця долина оточена високими горами на півночі і на заході, і відділена від 

середньої течії Вардара Катлановським болотом і ущелиною Таор, 

комунікації були можливі в основному зі східними (Куманово - Овче Поле) 

районами, і менше з південними районами (де зв’язок з Пелагонією на півдні 

по долині р. Тріска – права притока Вардару – був більш складним). 

Долиною Пчінья верхній Вардар зв'язувався із східними районами – 

котловинами Овче Поле та Штипською, і на північний схід від Вардару через 

котловини Прешево і Враньє 

– із неолітичними поселеннями у долині Південної Морави. Очевидно, що 

основний комунікаційний потік йшов не долиною Вардару, але долиною 

Пчіньї, і проходив по річкових долинах на схід від Вардару – через Овче 

Поле, Штіп-Качани і Струмницько-Радовишську котловини [Mitrevski, с.21]. 

Через перевал Деве Баір (Верблюжий прохід) в Осогово- Малешевських 

горах Кумановсько-Прешевська котловина на заході була з’єднана з 

Кюстендильською і далі Софійською котловинами на сході (тут пізніше 

пройшла і римська дорога від Вардару до Софії). 

В цих трьох котловинах (Пологській, Скоп'євській і Кумановській), які 

тісно пов'язані між собою і є одним географічно-культурним цілим, 

досліджено тільки невелику частину поселень. Життя зафіксовано протягом 

усього періоду неоліту на двох типах поселень – телях і плоских, більшість 

з яких віднесені до середнього неоліту. Вони інтенсивно досліджуються з 

1970-х. Ранній неоліт зафіксований на Церье Говрлево М. Білбійя 



283 
 

[Fidanoski, 2011], розташованому набагато вище, ніж інші більш пізні 

поселення цього району. Також РН неоліт (близько 6100 ВС) виявлено в 

Тумба Долно Палчіште [Saržovski, Zdravkovski 1990 /1991] і Стенче 

[Mitrevski, 2003]. Їх пов'язують з носіями культурної групи Анзабегово-

Вершник (що на схід від Вардару), однак вбачається і вплив групи 

Велушіно- Породіно з Пелагонії (на захід від Вардару). 

Долина середнього Вардара, швидше за все, не була важливим 

комунікаційним шляхом в неоліті, але являла собою периферію груп, що 

проживали на схід від Вардару. 

Долина (власне, Велеська та Тіквешськакотловини, де в Вардар 

впадають дві найбільші його притоки –Церна ріка зліва та Брегальниця 

справа) обмежується Таорською ущелиною на півночі та Деміркапійською 

ущелиною на півдні. За часів неоліту ці два каньйони представляли собою 

дуже серйозні перепони. 

Долина є відкритою до східних котловин по р. Брегальниця та її 

притокам, які зв'язують її з котловинами Овче Поле, Штіп-Качани до східними 

схилами гір Малешево. 

Від західних районів і від Пелагонії ця долина відділена високими 

гірськими хребтами, і зв’язок можливий лише по р. Церна, найбільшому 

правому притоку Вардара. Незважаючи на сприятливі умови для проживання, 

вкрай мало поселень, які зареєстровані на крайньому заході цієї долини на 

притоках Вардару (Тополька, Бабуна, Церна), і вони відносені до середнього 

неоліту. 

Долина нижнього Вардара на південь від Деміркапійської ущелини, 

представленаГевгелійсько-Валандовською котловиною і далі 

Салонікською/Македонською низовиною, ще бідніша неолітичними 

поселеннями. Очевидно, що цей мікрорегіон, який мав найбільший потенціал 

для економічного та культурного розвитку в неоліті, демонструє відсутність 

активності та проживанні [Mitrevski, с.22-23]. 

Західна частина Македонської рівнини являє собою низовину, який 
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детально розглядався вище, згідно розвідкам, був густо заселеним, з 13 РН 

поселеннями (6700 – 5800 ВС) [Chrysostomou 1989, 1990, 1991; Merousis, 2004, 

с.76]. Датування цих поселень є поки що проблемним, бо проводилося на 

основі македонської кераміки, яка недостатньо вивчена для побудови 

відносної або абсолютної місцевою хронології. Однак припускається, що 

поселення Неа Nikomedeia, Янниця В і Анзабегово були одночасними і що 

існували тісні контакти з південним типом культури Старчево (південно-

східна Албанія та південна Югославія) і менші з Фессалією [Chrysostomou, 

1990]. На відміну від територій на захід від нижньої течії Вардару, на схід від 

нього (в центральній Македонії) поки що не виявлено ранньонеолітичних 

поселень, і є свідоцтва тільки середнього неоліту [Andreou, Fotiadis, Kotsakis, 

1996, с.585; Merousis, 2004, с.77]. 

На схід від верхнього та середнього Вардару виділяються два 

геоморфологічних мікрорегіони з високою інтенсивністю проживання, що 

мають особливе значення для неолітичного періоду: Овче Поле - Брегальница і 

Струмницько-Радовишська котловини. 

2) Мікрорегіон Овче Поле – Брегальниця, що включає в себе 

долини середньої і нижньоїтечії р. Брегальница, мав всі необхідні умови для 

інтенсивного проживання в неоліті. На сході і заході регіон обмежений 

високими горами. Гірські хребти Осогово і Малешево відокремлюють його 

від долини Струми. Через перевали в цих горах Чорна (Черната) Скала і 

Делчевський (Пиянецький) можна дістатися районуНевестіно в долинах 

притоків Струми річок Ваксево та Єлешніца (із значною кількістю РН 

поселень – Ваксево, Четирці, Невестіно та ін.).Зручні комунікаційні шляхи 

вели на північний захід у долини верхнього Вардару (Куманово-Скоп'є). 

Південно-західний шлях по долині р. Церна пов'язує його з Пелагонією. По 

південно-східному шляху через долини рр. Лакавіца і Струмиця можна 

дістатися до Струмницько-Радовишськихкотловин і далі до долин р. 

Струма.Концентрація неолітичних поселень і їх розташування, заД.Мітревськи, 

вказують саме на цей напрямок, що зв'язує території Центральних Балкан і 
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Егеїди. Ймовірно, це був досить легкий шлях від Південної Морави через 

долини р. Пчінья, потім Овче Поле - Брегальница, по рр. Лакавіца і Струмиця 

до нижньої течії р. Струма [Mitrevski 2003, с.24]. 

У цьому регіоні зафіксовано велику кількість поселень, але лише деякі 

з них були досліджені. Роботи почалися з кінця 1950-х на відомих сьогодні 

поселеннях Вершник- Тарінці біля м.Штіп (розкопки М.іД.Гаражаніних в 

1958), Барутніца-Анзабегово біля Светі- Николе (розкопки Й. і П.Korosec і 

С.Sarzoskiв 1960, М.Гаражаніна і М.Гімбутас 1969-70), РугБаїр біля с. 

Горубинці (досліджена в 1961 і 1970 Гаражаніними, Коросеч, Саневим) 

[Garašanin1961;Korošec 1973;Mitrevski 2003]. 

Більш масштабні розкопки Барутніца-Анзабегово були проведені 

окремо югославською (М. Гарашанін) та міждисциплінарною американською 

(М.Гімбутас) командами. Результати робіт американської команди були 

оприлюднені в монографії 

«Неолітична Македонія» [Gimbutas, 1976, 1974]. 

Була виділена і описана культурна група Анзабегово-Вершник з 4 фазами 

розвитку, де перша представляла ранній неоліт. У пізніше виділеному М. 

Гарашаніним Балкано- Анатолійському Ранньонеолітичному комплексі ця 

група виявилася найкраще дослідженою.М. Гарашанін [Garasanin 1982, с.89] 

вказував на складність визначення меж цієї групи. До складу групиАнзабегово-

Вершникбули включені поселення по долині Брегальниці 

– котловині Овче Поле (Вершнікі РугБаїр) та біля Скоп'є (Зеленіково). Певні 

подібності, які спостерігалися з поселеннями в долині Струми, дозволяли 

включити до її ареалу долини по р.Струмиця, а деякі аналогії з Неа 

Нікомедія дозволяли припустити її протяжність до нижньої течії Вардару. Для 

кожного з цих припущень були археологічні підтвердження. Протяжність 

групи по вузькій долині до Скоп'є (Зелениково) був би можливим завдяки 

наявності легкого проходу через перевал Прешево.Однією з важливих 

особливостей, яку підкреслював М. Гарашанін, було те, що, хоча всі 

досліджені поселення в цій області мали кілька горизонтів, за своїм 
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характером вони не являлися телями [Garasanin 1982, с.89]. 

Для Анзабегово було одержано найбільше радіокарбонних дат по 

Вардарській Македонії, перший горизонт датувався серединою – першою пол. 

7 тис. до н.е. [Fidanovski, 2009, с.33]. М. Гарашанін вважав ці дати надто 

ранніми і встановлював хронологію цієї групи на основі зв'язків з Фессалією, 

вважаючи, на основі аналогій по кераміці, її одночасною з Прото- і Пре-

Сескло і відносячи початок групи до пізньої стадії раннього неоліту [Garasanin 

1982, с.93]. 

Все ще існують питання, пов'язані з генезою цієї групи, її формуванням і 

зникненням, а також її зв'язків з іншими регіонами [Mitrevski 2003, с.24]. М. 

Гарашанін з упевненістю говорить про Балкано-Анатолійський комплекс, як 

основу цієї групи, одночасно вказуючи на тісні зв'язки з Західно-

Середземноморським комплексом [Garasanin 1982, с.93] 

Д.Здравковський вважає, що спочатку її територія обмежувалася районом 

Скоп'є, Овче Поле, долинами Брегальниці і Лакавіци. І лише в середньому 

неоліті група поширилася на весь верхньовардарський регіон – Куманово, по 

долинам Пчінья, Струмиці і до Деміркапійськоїущелини [Zdravkovski, 2009, 

с.39] 

3). Мікрорегіон Струмницько-Радовишський представляє собою 

єдине гео- морфологічне ціле, він зв’язує долини р. Брегальниця на півночі 

через р. Лакавіцу з долинами нижньою течії Струми по р.Струмиця. Це один 

з основних шляхів та контактів між узбережжям Егейського моря і землями 

по Середньому і Нижньому Дунаю, і також є перехідною зоною між 

Східними та Центральними Балканами. Досліджений дуже мало. У 1980-і 

проводилися розкопки, на багаторівневому поселенні KанліЧаїр на березі 

р.Топольніка, с.Дамьян біля Радовиша, де були зафіксовані всі фази неоліту 

(віднесене до групи Анзабегово-Вершник [Sanev 1987]. 

4) Пелагонія (з містами Бітола – Прилеп –Лерин) на захід від Вардару 

відрізняється особливо сприятливими географічними та кліматичними 

умовами, і, хоча в оточенні високих гір, все-таки мала можливості для 



287 
 

контактів через перевали і річкові долини. Цей мікрорегіон є одним з 

найважливіших центрів розселення на Балканах, тут (в основному в 

найкраще дослідженій центральній його частині) сконцентровані близько 80 

неолітичних телей, і, незважаючи на це,досі все ще недостатньо вивчені 

[Bugaj2014, с.222]. 

Найбільш ранніми вважаються поселення Пештериця біля Прилеп 

[Китаноски, 1978; 1980], і Чукабіля с.Тополчани [Китаноски, 1977; 1983] з 

двома горизонтами проживання, випадково відкритий в 1958,для якої були 

отримані дати 7050-6200кал.BC та6250-5500 BC [Fidanovski 2009, с.34]. 

Одно-рівневе поселення Пештериця біля Прилеп було відкрите в 1965 

під час робіт по створенню штучного озера.Після проведення 18 зондових 

досліджень і розкриття ділянки в 750 м2,Б.Кітаноскі, Д.Сімоска та Й. 

Тодорови дійшли висновку, що це поселення було найбільш раннім в долині 

Пелагонія. В наш час поселення занурено в озеро [Китаноски, та ін. 1980; 

Angeleski 2012, с.16]. 

Що стосується мезоліту, в Пелагонії немає підтверджених стоянок. 

Пелагонія, де неоліт представлений групою Велушино-Породіно [Grbic, 

et al, 1960; Simoska, Sanev, 1975, 25-38], займає особливе місце в дискусіях 

по процесу неолітизації. Група Велушино-Породіно відома тільки на 

території Пелагонії. В переважній більшості, її поселення розташовані на 

правому березі р. Церна/Ерігон і являють собою телі [Garasanin 1982 с.97]. 

Визначальнимихарактеристиками пелагонійського неоліту є форми та декор 

кераміки, наявність особливого типу глиняних фігурок, антропоморфні 

моделі будинків, а також концентрація телей, які демонструють унікальний 

культурний характер у порівнянні з іншими частинами Македонії, наприклад, з 

групою Анзабегово-Вершник [Naumov 2009]. 

Через географічну ізоляцію і завдяки тому, що в південній своїй 

частині Пелагонія розширюється і має вихід до долини р.Альякмон, ця група 

розвинула особливі місцеві характеристики [Garasanin1982, с.97].За 

відсутності до недавнього часу радіокарбонних дат і також внаслідок 
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ізольованості цієї групи,було вельми проблематичним встановлення її 

хронології. Певні риси дозволилиМ.Гарашанінузіставити її з різними фазами 

Ангабегово- Вершник (починаючи з кінця раннього неоліту) [Garasanin 1982 

с.100], і з пізніми фазами групи Арапі-Діміні [Garasanin, 1958, с.114] і дало 

підставу продатувати групу Велушина- Породін кінцем Анзабегово-Вершник 

Іі середнім неолітом, хоча і не було можливим визначити початкові і кінцеві 

часові рамки [Garasanin 1982 с.100].Одержані пізніше дати по С14 дозволили 

віднести її походження в 7 тис. до н.е., але це не узгоджувалося з датами 

Анзабегово І [Garasanin, 1982, с.100; Simoska, Sanev, 1975, p. 25-38]. 

На думку М.Гарашаніна, група Велушина-Породін являла собою 

периферійне явище Балкано-Анатолійського ранньонеолітичного комплексу, 

яка, враховуючи її особливе географічне положення, розвивалася особливим 

способом [Garasanin, 1982, с.100]. 

Магнітна та топографічна археологічна розвідка,проведена 2013 року в 

Центральній Пелагонії (села Могила, Trn, Karamani і Dobromiri) дала 

уявлення про розміщенні телей і виявила їх характер (напр., виявлено 

огорожу навколо поселень) [Bugaj 2014, с.223]. На основі аналізу зразків 

була зроблена спроба переглянути хронологію початку неоліту в Пелагонії. 

Для поселень Велушка Тумба, Породін і Могила раніше був запропонований 

період між 6250 до н.е. і 6030 до н.е., а дляЧукаТополчани, була запропонована 

дата 7010 до н.е. [Тіссен, 2000; Whittleта ін. 2005]. Але ця хронологія не 

була прийнята в македонської археології [Тіссен, 2000; Рērles 2001], і 

початок пелагонійського неоліту вважався близько 6000 р. до н.е. У.Бугай 

(Bugaj) також вважає, що деякі географічні чинники, такі, якзаболочена 

місцевість і частий підйом ґрунтових вод в кінці 7 тис. до н. е., разом з 

ізольованістю цієї долини, оточеної високими горами і озерами, могли 

перешкоджати такому ранньому заселенню Пелагонії. Також У. Бугай 

зауважує, що культурна та хронологічна класифікації Пелагонійського 

неоліту робиться на основі маломасштабних розкопок, вибіркової 

документації та публікації археологічного матеріалу, який вимагає перевірки 
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і подальшого дослідження і вважає систематизацію його дуже 

проблематичною [Bugaj 2014, с.223-224]. 

Стан досліджень, викладений вище, показує, що, незважаючи на 

важливість Пелагонії як регіону, мало первинних досліджень було зроблено, 

і це залишається відносно слабко визнаним. Знання про організаційні моделі 

поселень в мікро-масштабі (поселення) все ще недостатні для того, щоб 

реконструювати процеси поселень в макромасштабі (регіон). Будучи 

розміщена між Середземномор'ям, Балканами і Центральною Європою, 

Пелагонія має ключове значення у побудові загального картини Балканського 

неоліту [Bugaj 2014, с.233].  
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Табл. 3. Складові неолітичного пакету [Özdogan, 2010]. Рис. 1.Фізико-

географічна карта ПСЄ. 
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Османської імперії; Балканський півострів; два політико-економічних проекта) 
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Рис. 3. Егейське узбережжя 18 000 ВР [van Andel and Shackleton, 1982] 

Рис 4. Фізико-географічна карта з регіонами ПСЄ (жовтогарячим кольором 

позначені регіони, що детальніше розглядаються в роботі). 
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[Özdogan, 2007]. 

Рис. 7. Карта Фессалії [Wace, Thompson, 1912]. 

Рис. 8. Мезолітичні стоянки на території Греції [Perles, 2001]. Рис. 9. Фессалія та 

Егеїда. 

Рис. 10. Поширення знарядь з мелійського обсидіану на неолітичних памятках 

Егеїди [Reingruber, 2011]. 

Рис. 11. Македонія:зони скупчення РН памяток. 

Рис. 12. Основні РН поселення ПСЄ та ПН і ранньоенеолітичні поселення 

Північно-Західної Анатолії (6200 – 5500 cal BC [Krauß, 2011]). 

 Табл. 1. Культурн і комплекс и ПСЄ [Дергачев , 2008; Furholt, 2013; 

Harper, 2013; Hofmann, 2015]. 
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Табл. 2. Культурні комплекси ПСЄ [Дергачев, 2008]. 
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Довгі прямі пластини 

Тонкі довгі пластини 

Сегменти 

Циліндричні нуклеуси для 

Х 

 
Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 
Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х Х 

 
Х 

 
Х Х 

виготовлення пластин     

Призматичні та кулеподібні 

нуклеуси 

Х Х Х Х 

Круглі скребла Х Х Х 
 

Диски-сколи (відщепи) Х Х Х Х  Х 

Стеатопігійні зображення Х Х Х Х   

«М»-подібні фігури Х Х Х Х 
  

Циліндричні статуетки 
 

Х Х Х Х 
 

Статуетки із зображенням тварин Х Х Х Х Х Х 

Культ черепів, змодельовані 

черепи 

Х 
     

Фалічні символи Х Х 
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Імпортована 

Букранії (череп бика) 

 
Обсидіан 

Х 

 
Х 

Х 

 
Х 

Х 

 
Х 

Х 

 
Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

сировина 
       

 Екзотичні черепашки (мушлі) Х Х Х Х Х  

 
Малахіт Х Х Х Х 

  

 
Охра Х Х Х Х Х 

 

 
Самородна мідь Х 

     

Поселення та Життя на поселеннях Х Х Х Х 
  

архітектура        

 Прямокутні будинки Х Х Х Х Х  

 
Спеціальні культові споруди Х 

     

 
Підкріплені (з контрфорсами) Х Х Х Х 

  

 стіни       

 
Мальована вапнякова підлога Х Х Х Х 

  

 
Негашене (палене) вапно Х 

     

Тип господарства Домашні тварини Х Х Х Х Х Х 

 
Культивовані рослини Х Х Х Х Х Х 

Предмети статусу із Кістяні ложки/шпателі 
 

Х Х Х 
 

Х 

кості 
       

 Кістяні гаки для ременів Х Х Х Х  Х 

 
Кістяні гаки для риболовлі Х Х Х Х 

  

 
Прикрашені гірляндами кістяні Х Х Х Х 

  

 бляшки       

Спеціальні знаряддя Шліфувальні знаряддя Х Х Х Х 
 

Х 

із кості 
       

Рогові серпи Х Х Х Х   

Довгі шила Х Х Х Х 
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Камні- 

Держаки Голки 

Кельти, зубила і т.д. 

Х 

Х Х 

Х 

Х Х 

Х 

Х Х 

Х 

Х Х 

 

 

 

 
 

Х 

розтиральники 
      

 зернотерки Х Х Х Х Х  

Предмети статусу із Високоякісні кам’яні чаші Х Х 
 

Х 
  

каменю        

 Жолобчасті камені Х Х Х Х   

 
Браслети, кільця Х Х Х Х 

 
Х 

 
Намиста Х Х 

    

 
Вушні затички 

 
Х Х 

   

Спеціальні вироби із Кульки для пращі 
  

Х 
   

глини  
Прясельця, диски 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

  

 
Макети будівель Х 

     

 
Пінтадери Х Х Х 

  
Х 

Спеціальні ремесла Килимки, корзини Х Х Х 
  

Х 

 
текстиль Х Х Х 

  
Х 

 

Табл. 3. Складові неолітичного пакету [Özdogan, 2010]. 
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Рис. 1.Фізико-географічна карта ПСЄ. 
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Рис. 2. Варіанти визначення кордонів ПСЄ (європейські території колишньої 

Османської імперії; Балканський півострів; два політико-економічних проекта) 

[Шатіло 2013]. 
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Рис. 3. Егейське узбережжя 18 000 ВР [van Andel and Shackleton, 1982]. 
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Рис. 4. Фізико-географічна карта з регіонами ПСЄ (жовтогарячим кольором 

позначені регіони, що детальніше розглядаються в роботі). 
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Рис. 5. Різні моделі неолітизації [Budja, 1997]. 
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Рис. 6. Процес неолітизації [Özdogan, 2007]. 
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Рис. 7. Карта Фессалії [Wace, Thompson, 1912]. 

Поселення на карті: 

1. Рахмані, 2. Мармариані, 3. Аргіса, 4. Месані Магула, 5. Топуслар, 6. Діміні, 7. Сескло, 8. 

Піргос, 9. Цанглі, 10. Ріні, 11. Цані Магула, 12. Зерелія, 13. Дауджа, 14. Магула Аідхініотікі, 

15. Фіви Фтіотіди, 16. Ліанокладі, 17. Херонея, 18. Счісте Схісте, 19. Гхулас, 20. Заркос, 21. 

Чеотоку Феотоку. 
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Рис. 8. Мезолітичні стоянки на території Греції [Perles, 2001]. 
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Рис. 9. Фессалія та Егеїда. 
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Рис. 10. Поширення знарядь з мелійського обсидіану на неолітичних памятках 

Егеїди [Reingruber, 2011]. 
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Рис. 11. Македонія: зони скупчення РН памяток. 
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Рис. 12. Основні РН поселення ПСЄ та ПН і ранньоенеолітичні поселення 

Північно-Західної Анатолії (6200 – 5500 cal BC [Krauß, 2011]). 
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1 Ovčarovo-gorata. 2 Poljanica-platoto. 3 Ovčarovo-platoto. 4 Ovčarovo-zemnika. 5 Zelena 

Morava. 6 Drinovo. 7 Goljamo Delčevo. 8 Dălgopol-Balkuzu. 9 Medgidia-Cocoaşă. 10 

Durankulak-nivata. 11 Malăk Preslavec. 12 Koprivec. 13 Bălgarsko Slivovo. 14 

Čakmaktepe. 15 Hotnica. 16 Strelec-Eren bunar. 17 Orlovec. 18 Džuljunica-Smărdeš. 19 

Samovodene. 20 Goljamata lisica, Pločite and Smal and Big Cave next to Veliko Tărnovo. 

21 Devetaki-Höhle. 22 Krušuna. 23 Gradešnica-Malo pole and -Lukanovo dărvo. 24 

Bešovica. 25 Ohoden. 26 Rebărkovo. 27 Zakonica. 28 Banica. 29 Tlačene. 30 Komarevo. 31 

Altimir. 32 Devene. 33 Bjala Slatina. 34 Dulceana. 35 Dudeşti. 36 Drâghiceanu. 37 Cîrcea. 

38 Grădinile-Islaz. 39 Perieni. 40 Moreşti. 41 Rupea. 42 Valea Lupului. 43 Cipău. 44 

Glăvăneşti Vechi. 45 Larga Jijiei. 46 Traian. 47 Balş. 48 Dîrţu-Ceahlău. 49 Trestiana. 50 

Suceava-Parcul cetăţii and -Cîmpul Şanţurilor. 51 Probota. 52 Sacarovca. 53 Sokol´cy. 54 

Soroki. 55 Ocna Sibiului. 56 Cluj-Gura Baciului. 57 Şeuşa-La cărarea morii. 58 Cauce- 

Cave. 59 Leţ. 60 Turia-La silozuri. 61 Donja Branjevina. 62 Dubova-Cuina Turcului. 63 

Ostrovul Golu. 64 Gornea. 65 Schela Cladovei. 66 Giulvăz. 67 Golokut. 68 Foeni-Sălaş and 

-Gaz. 69 Dudeştii Vechi. 70 Parţa. 71 Lepenski Vir. 72 Padina. 73 Divostin. 74 Banja 

Aranđelovac. 75 Ornice-Makrešani. 76 Grivac. 77 Blagotin. 78 Ajmana-Mala Vrbica. 79 

Tečić. 80 Bubanj. 81 Crnokalačka bara. 82 Svetozarevo (Jagodina)-Bunar. 83 Vinča-Belo 

brdo. 84 Pavlovac-Gumnište and -Čukar. 85 Karagač-Žitkovac. 86 Gladnice. 87 Rudnik. 88 

Anzabegovo. 89 Vršnik. 90 Govrlevo. 91 Rug Bair. 92 Zelenikovo. 93 Tumba Mađari. 94 

Na Breg. 95 Thessaloniki. 96 Thermi. 97 Veluška Tumba and Porodin. 98 Čuka. 99 Radin 

Dol. 100 Podgorie. 101 Vashtëmi. 102 Barç. 103 Rajc. 104 Dunavec. 105 Slatina. 106 

Kremikovci. 107 Čavdar. 108 Čelopeč. 109 Krajnici. 110 Nevestino. 111 Vaksevo. 112 

Priboj. 113 Gălăbnik. 114 Pernik. 115 Negovanci. 116 Sapareva banja. 117 Kovačevo. 118 

Bălgarčevo. 119 Toumba Serron. 120 Karanovo. 121 Azmak. 122 Stara Zagora-Okrăžna 

bolnica. 123 Kazanlăk. 124 Ezero. 125 Glufiševo. 126 Veselinovo-Maleva Mogila. 127 

Kalojanovec. 128 Mednikarovo. 129 Knjaževo-Rovnište. 130 Lesovo-spring and – 

Djadopaneva vodenica. 131 Drama-Gerena, -Kajrjaka and -Merdžumekja. 132 

Simeonovgrad-Čavdarova češma. 133 Rakitovo. 134 Elešnica. 135 Kapitan Dimitrievo. 136 

Dobrinište. 137 Jabălkovo. 138 Krumovgrad. 139 Muldava. 140 Kărdžali. 141 Ljubimec. 

142 Hoca Çeşme. 143 Aşağı Pınar. 144 Toptepe. 145 Yarımburgaz. 146 Primorsko. 147 

Makri. 148 Fikirtepe. 149 Pendik. 150 Çalca. 151 Musluçeşme. 152 Barcin Hüyük. 153 

Ilıpınar. 154 Menteşe. 155 Aktopraklık. 156 Coşkuntepe. 157 Uğurlu. 158 Orman Fidanlığı. 

159 Demircihüyük. 160 Ulucak. 161 Ege Gübre. 162 Yeşilova. 163 Dedecik-Heybelitepe. 

164 Çukuriçi Höyük. 
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