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Монографія присвячена вивченню історії 
племен неолітичної епохи на Україні, які мешка-
ли тут у V—III тисячоліттях до н. е. У праці 
підведен€і^ підсумок багаторічних польових дослі-
длсень численних пам'яток (поселень, могильни-
ків) басейнів Дніпра і Сіверського Дінця, гцо ді-
стали назву дніпро-донецької культури. Особлива 
увага приділяється з'ясуванню питань господар-
ства, побуту, вірувань і соціального устрою но-
сіїв цієї культури, їх антропологічної характери-
стики і ролі в історії первісного населення Схід-
ної Європи. 

Розрахована на археологів, викладачів, сту-
дентів, працівників музеїв. 
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ВІД АВТОРА 

Серед численних пам'яток неолітичної епохи Схі)і;ної Європи 
важливе місце посідають неолітичні поселення і могильники, 
розташовані на території УРСР. Вивчення цих пам'яток, кіль-
кість яких особливо зросла за останні 10—15 років, відкриває 
перед археологами широкі перспективи. Уже тепер на підставі 
аналізу решток матеріальної культури на Україні вдається ви-
ділити окремі неолітичні культури: дніпро-допецьку, буго-дні-
стровську, сурську, культури ямково-гребінцевої і лінійно-
стрічкової кераміки. 

Завданням даної праці є систематизація і узагальнення 
численних матеріалів дніпро-донецької культури з гребінцево-
накольчастою керамікою, шо мала поширення в V—III тисячо-
літтях до н. е. на Подніпров'ї, в долині Сіверського Дінця та 
в Поліссі України і Білорусії. 

У монографії подається характеристика знарядь праці, ке-
раміки, поховального обряду дніпро-донецької культури, виді-
ляються основні її територіальні варіанти і хронологічні етапи. 
Вивчення дніпро-донецької культури провадиться на основі 
порівняльного аналізу з матеріалами сусідніх синхронних куль-
тур Східної і Центральної Європи, Балкан, країн Стародавньо-
го Сходу, Кавказу, Середньої Азії і Зауралля. 

З виділенням пам'яток гребінцево-накольчастої кераміки 
України і Білорусії в окрему дніпро-донецьку культуру роз-
криваються нові горизонти у вирішенні цілого ряду актуальних 
проблем історії стародавнього суспільства південно-західних 
районів СРСР. Матеріали дніпро-донецької культури дозволя-
ють, зокрема, ставити на більш обгрунтовану базу з'ясування 
питань територіального розчленування неолітичних культур 
Східної Європи, їх синхронізації, етнічної приналежності тощо. 

При визначенні культурно-історичного місця Дніпро-до-
нецької культури робиться спроба поділити неолітичні і енео-
літичні культури Східної Європи на дві великі культурно-тери-
торіальні зони і ряд етнокультурних областей, що включають 
групи споріднених культур. На підставі аналізу археологічних 
1 лінгвістичних даних у праці ставиться питання про етнічну 
приналежність дніпро-донецької культури. Спостереження над 
топографічними умовами розміщення неолітичних поселень. 

1* З 



стратиграфією залягання їх культурного шару у відкладах 
терас дозволили зробити спробу переглянути існуючі уявлення 
щодо ландшафту і клімату на Україні за неолітичної доби. 
Протягом останнього десятиріччя вийшов з друку ряд праць 
з неоліту різних територій СРСР, зокрема Волго-Окського ба-
сейну, Приладожжя, Естонії, Подністров'я, Криму, Кавказу, 
Середнього Поволжя, Зауралля, Приоб'я, Сибіру і Середньої 
Азії. Однак досі ш;е мало досліджень з неоліту України. Споді-
ваємося, що дана монографія, де підводиться підсумок багато-
річних робіт цілого колективу дослідників (А. В. Доброволь-
ський, М. Я. Рудинський, І. Ф, Левицький, К. М. Полікарпович, 
В. М. Даниленко, А. Д. Столяр, О. В. Бодянський, І. І. Арте-
менко, В. І, Митрофанова, В. Ф. Ісаєнко, Д. Я. Телегін і ін.), 
в якійсь мірі заповнить цю прогалину в археологічній літе-
ратурі. 



Р о з д і л І 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. 
ДНШРО-ДОНЕЦЬКА КУЛЬТУРА ТА ї ї ІСТОРИЧНЕ 
ОТОЧЕННЯ 

Перші відомості про неолітичні матеріали України відносяться до другої 
половини XIX ст. ^ В цей час в долині Дніпра та його приток було вияв-
лено ряд давніх пам'яток з неолітичним інвентарем, в тому числі поселен-
ня поблизу Києва, Лубен. В кінці XIX ст. лише на території колишньої 
Київської губернії налічувалось 12 неолітичних поселень 

Слід, однак, зауважити, пдо загальне уявлення про неолітичну епоху 
в ті часи було ще досить неточним, оскільки до неї часто відносили такі 
кам'яні вироби (бойові сокири-молоти, кинджали з кременю, серпи), які^ 
як доведено тепер, належать переважно до епохи бронзи. 

Винятково велику роль в археологічному вивченні України відігра-
вали археологічні з'їзди, п],о проводились у різних містах країни. На 
VIII археологічному з'їзді в Москві (1890 р.) київський археолог 
М. Ф. Біляшевський зробив перше повідомлення про сліди заселення 
берегів Дніпра в районі Києва за неолітичної доби. А через дев'ять років 
на XI археологічному з'їзді в Києві з цього питання було заслухано вже 
кілька доповідей, В них говорилося про знахідки кам'яного віку на По-
дніпров'ї, Волині, в басейні Західного Бугу. Для вивчення неолітичних 
пам'яток Лівобережжя України, головним чином басейну Сіверського 
Дінця, багато було зроблено під час підготовки і проведення XII археоло-
гічного з'їзду в Харкові у 1902 р. Особливо великих успіхів у вивченні 
археологічних пам'яток УРСР було досягнуто в післяжовтневий період. 
Уже в 20-х роках країна покрилася широкою сіткою музеїв, в стінах 
яких зосереджувалася краєзнавча робота. Серед працівників музеїв виді-
лилися ентузіасти-археологи (М. Я. Рудинський, М. В. Сібільов, Ю. В. Ви-
ноградський, С. С. Гамченко, І. Ф. Левицький), які самовіддано трудилися 
над виявленням і врятуванням археологічних цінностей республіки. 

' Т . К и б а л ь ч и ч . О находках предметов каменного периода на левом берегу 
Днепра. СПб., 1880, стор. 3—16. 

2 А. Б о б р и н с к и й . Курганы и случайные археологические находки блиа 
м. Смелы.— т. I, СПб., 1887; Н. Ф. Б е л я ш е в с к и й. Следы пребывания первобытно-
го человека на берегах р. Днепра вблизи г. Киева.— Труды УП1 АС, т. ПІ, М., 1897^ 
стор. 19 і ін.; М. К. Я к и м о в и ч. Дюнные стоянки неолитической эпохи в Радомыс-
льском уезде Киевской губернии.— Археологическая летопис^ Южной России. К., 1903. 



Завдяки активній археологічній роботі працівників музеїв на терито-
|)ії України було виявлено велику кількість давніх поселень. Саме в ці 
роки були відкриті цілі групи поселень біля м. Ізюма, сіл Студенок, Ві-
рьовкіно, Петровське на Сіверському Дінці та ін. Все це створило умови 
для появи узагальнюючих праць з питань первісної археології України-

Так, у 20-х роках П. П. Єфименком вперше па Україні було зроблено 
хронологічне розчленування крем'яних виробів з долини Сіверського 
Дінця. За цією періодизацією всі мікролітичні вироби датувались мезолі-
тичним (тарденуазьким) часом, а великі макролітичні форми відносились 
до кампінійської (рінньонеолітичної) епохи Хоча таке твердження було 
в значній мірі помилковим, ця періодизація відіграла важливу роль у ро-
зумінні шляхів розвитку крем'яної індустрії на Україні за неолітичної 
доби. 

у вивченні неоліту України важливий крок становили дослідження 
па Дніпрі в районі порогів, що їх проводила Дніпробудівська археологічна 
експедиція 1927—1933 рр. Маючи в своєму розпорядженні великі кошти, 
експедиція розкопала близько 10 неолітичних поселень, розкривши на 
кожному з них великі площі. Саме тоді були досліджені поселення біля 
Вовнизького порогу, в урочищі Собачки, на о. Лоханському, на Серед-
ньому Стозі та ін. ^ Матеріали з цих пам'яток, доповнені пізніше дослі-
дженнями на Ігренському півострові, Стрільчій Скелі і Малому Дубовому 
острові (1946 р.)^, лягли в основу виділення надпорізького варіанту 
неолітичної культури, що характеризується наявністю кераміки, прикра-
шеної переважно гребінцевим і накольчастим орнаментом. 

Поряд з вивченням в Надпоріжжі і Приазов'ї поселень з керамікою 
цього типу йшло також досить успішне виявлення і дослідження неолі-
тичних некрополів. Ще під час робіт на поселенні Собачки А. В. Добро-
вольським було розкопано невеликий неолітичний могильник, у 1930 р. 
М. Макаренко проводить дослідження відомого Маріупольського некро-
поля Завдяки розвідкам О. В. Бодянського цілу групу могильників цього 
типу було виявлено в Надпоріжжі (Вовниги, Василівка, Вільнянка, Ми-
кольське тощо) і на Нижньому Дніпрі (Лиса Гора, Капулівка, Каїри). Ці 
пам'ятки за характером поховального обряду і складом знахідок станов-
лять дуже близьку аналогію Маріуполю. Наявність в ямах деяких могиль-
ників (Микольське, Лиса Гора, Вовниги 1) кераміки, цілком аналогічної 

^ П. П. Е ф и м е н к о. Стоянки каменного века в окрестностях г. Изюма.— Ста-
ровинності Ізюмщини, вип. III, Изюм, 1928. 

^М. Р у д и н с ь к и й . Пам'ятки Лоханського острова.— Антропологія, т. I, К., 
1928; А. В. Д о б р о в о л ь с ь к и й . Звіт за археологічні досліди на території Дніпрель-
стану р. 1927.— Збірник Дніпропетровського історично-археологічного музею (далі: 
Звіт...), т. І, Дніпропетровськ, 1929. 

^ Дослідження В. М. Даниленка і О. В. Бодянського. 
® М. М а к а р е н к о. Маріупольський могильник. К., 1933. 
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знахідкам з відзначених вище поселень, зв язує їх з некрополями в єдиний 
культурно-історичний комплекс. 

Вивченню неолітичних пам'яток Надпоріжжя з гребінцевою і наколь-
частою керамікою багато уваги приділив А. В. Добровольський, який 
виділив у їх розвитку кілька періодів 

Протягом першого десятиріччя після закінчення Великої Вітчизняної 
війни велику кількість неолітичних поселень було виявлено на широких 
просторах лісостепового Лівобережжя і Полісся України. Частина від-
критих тут пунктів досліджена шляхом стаціонарних розкопок. Серед них 
поселення на Житомирщ;иш (в урочищ;і Моства) два поселення під 
Києвом (Микільська Слобідка ^ і Віта Литовська), а також кілька посе-
лень на Сіверському Дінці (Бондариха 2, Устя Осколу 1, 2) і Сеймі 
(Козлівка) 

Матеріали з розкопок в долині Сіверського Дінця стали" базою для 
з'ясування характеру неолітичної культури Донеччини, в розвитку 
якої нами виділялося два основних етапи: більш ранній, коли тут була 
відома лише кераміка з гребінцевою орнаментацією, і пізній, зв'язаний 
з появою пам'яток ямково-гребінцевої кераміки 

Спираючись на матеріали розкопок поселення в с. Микільська Сло-
бідка та на ряд інших, В. М. Даниленко висловив думку про приналеж-
ність неолітичних пам'яток Середнього Подніпров'я до особливої культури, 
відмінної від культури ямково-гребінцевої кераміки. В розвитку неолітич-
них стоянок Подніпров'я він виділив два основних періоди: ранній і піз-
ній Думїііа про приналежність неолітичних пам'яток лісостепового 
Лівобережжя і Полісся України двом групам населення — носіям культур 
я м к о в о - г р е б і н ц е в о ї і г р е б і н ц е в о - н а к о л ь ч а с т о ї керамі-
ки — була пізніше обгрунтована нами на широкому фактичному мате-
ріалі 

Загальний підсумок дослідженням неолітичних пам'яток на території 
УРСР був зроблений авторами другого розділу «Нарисів стародавньої 

^ А. В. Д о б р о в о л ь с к и й . Неолит Надпорожья.—Науковий архів ІА АН УРСР. 
® І. Ф. Л е в и ц ь к и й. Дослідження стоянки на торфовищі Моства в 1948 р.— 

АП, т. IV, К., 1952. 
^ В. М. Д а н и л е н к о . Дослідження неолітичних пам'яток в районі Києва 

в 1949 р.— АП, т. VI, К., 1956. 
Д. Я. Т е л е г і н. Неолітична стоянка в ур. Бондариха.— Археологія, т. IX, 

К., 1954; й о г о ж. Исследование неолитических памятников в окрестностях г. Пу-
тивля на р. Сейм.— КСИА, вып. 4, К., 1955. 

" Д. Я. Т е л е г и н . Неолитические памятники на Среднем Донце. Автореферат 
кандидатской диссертации. К., 1953. 

В. П. Д а н и л е н к о . К вопросу о месте киево-тридольской культуры в этно-
генетическом процессе,— КСИА, вып. 2, К., 1953. 

Д. Я. Т е л е г і н. Неолітичні поселення лісостепового Лівобережжя і Полісся 
України (далі: Неолітичні поселення...).— Археологія, т. XI, К., 1957. 



історії України» в цій праці пам'ятки гребінцево-накольчастої кераміки 
Надпоріжжя і більш північних лісостепових територій розглядалися ще 
окремо. Як показали дальші польові дослідження, така думка була в знач-
ній мірі помилкової. 

Важливий вклад в розуміння неолітичної культури гребінцево-на-
кольчастої кераміки на Україні був внесений внаслідок багаторічних 
досліджень, проведених автором в зоні створення водоймищ; — Кремен-
чуцького, Дніпродзержинського і Київського на Дніпрі, а також Коче-
тоцького і Червонооскольського в басейні Сіверського Дінця. Нашими 
роботами в 1956—1960, 1962—1965 рр. в долинах цих рік виявлено понад 
65 неолітичних поселень, а також два некрополі — Дереївський на Дніпрі 
і Олександрійський — в долині р. Оскол. Названі могильники і значна 
кількість поселень з кращою збереженістю культурного шару розкопані. 
Зокрема, досліджено чотири поселення в межах Кіровоградської, Полтав-
ської і Черкаської областей (Бузьки, Мутихи, Пищики, Успенка) 
і п'ять — на Дніпрі, на північ від Києва (Грині, Гастятин, Завалівка, 
Домантове, Пустинка 5). 

Проведені роботи не лише значно доповнили кількість джерел по 
вивченню культури гребінцево-накольчастої кераміки на Україні, а й 
внесли принципово нові корективи в загальне розуміння цієї культури. 

До початку наших досліджень на Середньому Дніпрі відзначалось 
два порівняно добре вивчених райони поширення пам'яток гребінцево-
накольчастої кераміки — лісостепове Лівобережжя та Полісся на півночі 
і Надпоріжжя в середніх областях УРСР. Археологічні матеріали цих 
територій, розділених широкими просторами Черкаської і Полтавської 
областей, дещо різняться між собою. Так, наприклад, посуд з Волині, 
Київщини, Чернігівщини і Донеччини характеризується гостродонністю^ 
в той час як в Надпоріжжі він майже завжди має плоске дно. Для посе-
лень Надпоріжжя відзначався ще ряд рис, не властивих північним пам'ят-
кам (наявність колективних могильників, черепашкових куп, талькових 
човників, графітної кераміки, тощо). Все це, а також існування певного 
роду традицій приводило до розгляду неолітичних пам'яток Надпоріжжя 
у повному відриві від споріднених ним поселень і могильників більш 
північних територій лісостепового Лівобережжя і Полісся України 

І лише після дослідження на Середньому Дніпрі, в зоні лісостепу, ря-
ду названих вище нових поселень, де було виявлено плоскодонну кераміку, 
талькові човники і черепашкові купи (Бузьки, Пищики), а також з розко-
пок Дереївського могильника, який за поховальним обрядом і набором 
прикрас являє повну аналогію надпорізьким некрополям, стало можливим 

В. М. Д а н и л е н к о , М. Я. Р у д и н с ь к и й , Д. Я. Т е л е г і н . Новий кам'я-
ний вік (неоліт).— Нариси стародавньої історії Української РСР, розділ 2, К., 1957. 

В. Н. Д а н и л е н к о Неолит Украины.— Науковий архів ІА АН УРСР. 



говорити про існування на Україні єдиної неолітичної культури з гребін-
цево-накольчастою керамікою. Ця культура, що охоплює Надпоріжжя, все 
лісостепове Лівобережжя і Полісся України, дістала умовну назву д н і -
п р о - д о н е ц ь к о ї 

Значна кількість неолітичних поселень з керамікою, прикрашеною 
переважно гребінцевим і накольчастим орнаментом, відома і в суміжних 
з Україною областях БРСР — Гомельській і Брестській. Такі пам'ятки 
були виявлені ще К. М. Полікарповичем в Посожжі (Чачуравка, Романо-
вичі, Городок) Вони відкриті в останній час на Верхньому Дніпрі 
(Лучин, Ходосовичі, Малі Роги) і в долині Прип'яті (Закота, Литвин 
Сліпці . Аналізуючи неолітичні матеріали Південно-Східної Білорусії, 
І. І. Артеменко відносить їх до групи гребінцево-накольчастої кераміки 
і пов'язує в культурному плані з матеріалами лісостепового Лівобережжя 
і Полісся України Цей висновок І. І. Артеменка знайшов нове обгрун-
тування після розкопок у 1963—1964 рр. нових поселень на півночі Київ-
ської і Чернігівської областей (Грині, Пустинка 5), матеріали яких зна-
ходять близькі аналогії в знахідках з Середнього Посожжя і Верхнього 
Подніпров'я 

Нині на території України і Білорусії налічується понад 150 поселень 
та близько 20 могильників, залишених племенами дніпро-донецької куль-
тури з гребінцево-накольчастою керамікою. 

Район поширення пам'яток цього типу охоплює долину Дніпра (від 
м. Рогачова і до узбережжя Каховського моря), Східну Волинь, середню 
і нижню течії рік Прип'яті, Сожа, Десни, Ворскли, Псла, Сули, а також 
середню течію Сіверського Дінця. В період розквіту дніпро-донецької 
культури пам'ятки цього типу з'являються в степовому Приазов'ї (рис. 1). 

Поселення і могильники зазначеної області за складом матеріальної 
культури відрізняються як від синхронних пам'яток землеробських і ско-
тарських культур України — буго-дністровської, дунайської, трипільської, 

Д. Я. Т е л е г и н . К вопросу о днепро-донецкой неолитической культуре.— 
СА, 1961, № 4. 

К. М. П а л і к а р п о в і ч. Дапстарычныя стаянкі Сярэдняга і Нижняга Са-
жа.— Запіскі аддзелу гуманітарннх навук, кн. 5, т. I, Менск, 1928. 

И. И. А р т е м е н к о . Неолитические стоянки и курганы эпохи бронзы близ 
с. Ходосовичи Гомельской обл. БССР (далі: Неолитические стоянки...).— Памятники 
каменного и бронзового веков Евразии, М., 1964. 

Розкопки В. Ф. Ісаєнко. 
Ю. В. К у х а р е н к о . Первобытные памятники Полесья.— САИ. Б1—18, 

М., 1962. 
И. И. А р т е м е н к о . Памятники эпохи неолита Л бронзового века Верхнего 

Приднепровья.— КСИИМК, вып. 78, М., 1960, стор. 37; й о г о ж. Из археологическіич 
работ в Верхнем Поднепровье в 1958 г.— КСИА, вып. 84, М., 1961, стор. 65. 

Д. Я. Т е л е г і н . Основні результати робіт Київської експедиції 19б2—1964рр. 
(далі: Основні результати...).— Археологія, т. XIX, К., 1965. 
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сурської, середньостогівськоі, так і від 
культури лісових мисливців і рибалок 
з ямково-гребінцевою керамікою. 

Численні поселення дніпро-донець-
кої культури розкидані звичаііно по 
берегах давніх русел рік або озер-ста-
риць на низьких ділянках надзаплав-
ної тераси. Неолітичні могильники то-
пографічно розміщені значно вище — 
на схилах високих лесових терас. Лише 
в окремих випадках неолітичні похо-
вання виявлені на стоянках (Собачки) 
або поблизу них. 

Тип і будова жител дпіпро-донець-
кої культури вивчені ще дуже слабо. 
На переважній більшості поселень жит-
лові і господарські споруди, що мали 
наземний характер і були виготовлені 
з дерева, очерету і шкір тварин, зник-
ли, не залишивши в культурному шарі 
жодного сліду. Лише в окремих випад-
ках на площі поселень вдається просте-
жити неглибокі западини в материку, 
що, очевидно, відповідають місцям дав-
ніх жител. Одна така заглибина роз-
міром 3X2,5 м, з рештками вогнища в 
центрі, виявлена нами, наприклад, на 
поселенні Віта Литовська. Залишки 
житла прямокутної форми досліджені 
на поселенні Сосонка біля с. Лучин Го-
мельської області, а також на поселен-
ні Пуотинка 5, на північ від Києва. 

Своєрідність пам'яток дніпро-до-
нецької культури найповніше прояв-
ляється в характері кераміки. Основ-
ним типом глиняного посуду тут був 
горщик. Лише в деяких комплексах 
Волині і Київщини відомі поодинокі 
знахідки невеликих мисочок. В глиня-
ному тісті посуду рослинна домішка, ін-
коли, особливо на ранніх етапах розвит-
ку культури, досить значна. Рідше в 
ролі технічної домішки тут викори-
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стовували пісок і жорству. Жорства знаходила найбільше застосування при 
виготовленні кераміки в Надпоріжжі. На Сіверському Дінці, в Поліссі 
України і Білорусії горщики мали здебільшого гостре дно. Лише в кінці 
неоліту тут з'являються плоскодонні форми. На Середньому Дніпрі в один 
і той же час існували плоскодонні і гостродоцні форми, а в Надпоріжжі 
переважали перші. 

Орнамент звичайно густо вкриває всю поверхню посуду від вінець 
і до дна. Він складається найчастіше з відтисків гребінця, скорописних 
(відступаючих) наколів, прокреслених і різьблених ліній. Переважає гре-
бінцевий і накольчастий елемент. Обов'язковим атрибутом узору дніпро-до-
нецької кераміки є наявність під вінцями одного або двох рядів глибоких 
конічних ямок. На ранньому посуді ямки зустрічаються на всій території 
розселення племен, в тому числі в Надпоріжжі, де вони пізніше зникають. 
Інші елементи орнаменту (ямки, вм'ятини тощо) тут зустрічаються рідше 
і переважно на більш північних територіях (Київщина, Чернігівщина). 
Узори включають, як правило, прямолінійні елементи. Це переважно го-
ризонтальні ряди відтисків гребінця, ланцюжки наколів або ялинково-
діагональні мотиви. Рідше зустрічаються прості геометричні форми — три-
кутники, ромби, квадрати, прямокутники тощо. 

Дніпро-донецька гребінцево-накольчаста кераміка за особливостями 
техніки виготовлення посуду, його форми і орнаменту в значній мірі від-
різняється від усіх керамічних комплексів сусідніх синхронних культур. 

Знаряддя праці, зброя і прикраси дніпро-донецької культури виго-
товлялись з кременю, каменю, рогу і кістки. На найпізніших етапах 
розвитку цієї культури в Надпоріжжі з'являються перші прикраси з міді. 

Крем'яні знаряддя включають вироби з двобічною оббивкою і мікро-
літичні форми, а також побутові інструменти типу ножів, скребків, про-
колок. У своєму розвитку крем'яні сокири, які мали найбільше поширення 
на Сіверському Дінці, в Подніпров'ї вище Києва, на Волині і в Південно-
Східній Білорусії, пройшли ряд послідовних етапів від досить примітивних 
траншевидних сокир і сокир-різаків до клиновидних сокир з пришліфу-
ванням по лезу. Характерною рисою дніпро-донецьких пам'яток Надпо-
ріжжя і Київського Подніпров'я є поширення кам'яних шліфованих тесел 
і знарядь загадкового призначення, виготовлених переважно з талькового 
сланцю, що дістали назву «човників». 

Самобутність матеріальної культури дніпро-донецьких племен в порів-
нянні з культурою населення сусідніх територій підкреслюється своє-
рідним набором прикрас, що включають близько десяти різних типів — 
пластини з ікла вепра, кільцеві або напівкруглі пронизки, виготовлені 
з черепашки, геширу, сердоліку, кулясті намистини з кістки, підвіски 
з зубів оленя, зуби риб тощо. 

Досить характерною і важливою рисою дніпро-донецької культури 
є поховальний обряд і тип могильників, яким немає прямої аналогії 
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в жодній з синхронних культур Старого світу. Своїх небіжчиків люди 
цієї культури ховали в колективних ямах овальної або нідпрямокутної 
форми, інколи досить значних розмірів. Такі спільні могили включають 
до кількох десятків поховань, що залягають в один-два ряди і нерідко 
в два-три яруси. Небіжчиків завжди клали у випростаному стані на спині, 
посипали вохрою. При похованнях часто зустрічається велика кількість 
прикрас. На пізньому етапі розвитку культури в могильниках з'являються 
і знаряддя праці. 

За визначенням антропологів, люди дніпро-донецької культури нале-
жали до типу пізніх кроманьйонців. Основним заняттям цього населення 
було мисливство і рибальство, але тут уже досить рано з'являються 
свійські тварини, а потім, очевидно, складаються і примітивні форми 
землеробства. 

Така загальна характеристика матеріалів дніпро-донецької культури 
долин Дніпра і Сіверського Дінця. В своєму розвитку вона пройшла ряд 
періодів. Як побачимо нижче, тут можуть бути виділені пам'ятки раннього, 
середнього і пізнього періодів. Забігаючи трохи вперед, зауважимо, що се-
редній (другий) період розвитку культури був часом її розквіту. 

У межах єдиної культурної спільності гребінцево-накольчастої кера-
міки помічаються певні відміни в складі матеріальної культури різних 
територій. Знахідки з поселень і могильників Надпоріжжя і Приазов'я, 
наприклад, в значній мірі відрізняються від матеріалів Волині, південної 
Київщини, Полтавщини і Черкащини; останні, в свою чергу, часто вклю-
чають риси, не властиві культурі Донеччини, північної Київщини, Черні-
гівщини і Південно-Східної Білорусії. Відміни між пам'ятками цих тери-
торій особливо чітко простежуються в період розквіту культури, коли 
можна говорити про складання тут цілого ряду локальних її варіантів. 

У безпосередньому сусідстві з дніпро-донецькою культурою розвива-
лись синхронні пам'ятки інших культур, які становили її конкретне 
історичне оточення. 

На південному сході сусідами дніпро-донецьких племен були носії 
степових культур — сурської, а пізніше — середньостогівської. На півден-
ному заході вони межували з землеробськими племенами буго-дністров-
ської, дунайської,^ а потім трипільської культур. І, нарешті, на північному 
сході район поширення днінро-донецьких поселень безпосередньо сти-
кався з територіями, зайнятими пам'ятками ямково-гребінцевої кераміки. 
Менш певно можна говорити про північну і північно-західну межу поши-
рення пам'яток дніпро-донецької культури, де вони, очевидно, межували 
з областями поширення поселень валдайської та нарвської культур, пам'я-
ток типу Дубичай і Добрий Бор, а також пам'ятками гребінцевої кераміки 
Польщі. 

Одні з культур України, як, наприклад, сурська, буго-дністровська, 
дунайська, хронологічно відповідають раннім пам'яткам дніпро-донецького 
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типу, інші (Трипілля, Середній Стіг 2) були синхронні більш пізнім 
періодам її розвитку і, нарешті, деякі культури довгий час розвивались 
паралельно з пам'ятками досліджуваної культури 

Коротко зупинимося на розгляді безпосереднього оточення дніпро-
донецької культури, пі;о в значній мірі сприятиме як більш повному 
розумінню, її особливостей, так і визначенню району поширення. 

Стоянки сурської або сурсько-дніпровської культури виявлені в дні-
провському Надпоріжжі, Ця культура виділена В. М. Даниленком 
у 1946 р. після розкопок поселень на о. Сурському проти с. Волоського 
З інших пам'яток сурського типу слід назвати поселення на о. Шулає-
вому^^. Сурська кераміка є на о. Виноградному, о. Вовчок, Стрільчій 
Скелі, В лісостеповій зоні України пам'ятки сурської культури невідомі. 

Носії сурської культури займалися в основному рибальством і ско-
тарством. Вони знали свійських тварин — бика, свиню, собаку. Виробни-
чий інвентар цього поселення характеризується наявністю шліфованих 
кам'яних сокир і численних кістяних виробів (вістря стріл, списів з па-
зами для крем'яних вкладишів, рибальські гачки з добре вираженою 
борідкою, голки і т. ін.). За формою ці вироби дуже відрізняються від 
знарядь дніпро-донецької культури. 

Кераміка сурської культури гостродонна. На жаль, цілих посудин 
не виявлено, але вони мали, напевно, форму горщиків середніх розмірів 
з широко розведеними вінцями. Поверхня посуду добре загладжена, часто 
підлискована. В глиняному тісті дрібний пісок або товчені черепашки. 
Орнамент складається з прокреслених ліній, неглибоких рваних ямок 
і відтисків крокуючого штампу. Для типово сурської кераміки не власти-
вий ні гребінцевий, ні скорописно-накольчастий орнамент, ш,о є основним 
на дніпро-донецькому посуді. 

Поселення з керамікою, близькою до сурської, відомі в Приазов'ї 
(Кам'яна Могила) і в Криму (Таш-Аір Заміль-Коба 2, Кая-Араси 2®). 
З матеріалами сурської культури Подніпров'я і неолітичною керамікою 
Криму споріднені пам'ятки Нижнього Дону і пониззя Сіверського Дінця 

Д. Я. Т е л е г і п. Деякі підсумки дослідження неоліту України,— Вісник АН 
УРСР, 1958, № 8; й о г о ж. Племена кам'яного віку на Україні. З глибини віків. К., 
1962. 

В. М. Д а н И л Є н К О. До питання про ранній неоліт Південної Наддніпрянщи-
ни (далі: До питання...).— Археологія, г. III, К., 1950. 

О. В. Б о д я н с ь к и й . Неолітична стоянка на о. Шулаєвому.— АП, т. II, 
К., 1949. 

Дослідження в . М. Даниленка. 
Д. А. К р а й н о в. Пещерная стоянка Таш-Аир І как основа периодизации 

послепалеолитических культур Крыма (далі: Пещерная стоянка...).— МИА, № 91, 
М., 1960. 

А. А. Ф о р м о з о в . Неолит Крыма и Черноморского побережья Кавказа (да-
лі: Неолит Крыма...).— МИА, № 102, М., 1962. 
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(станиця Цимлянська, Ракушечний Яр біля ст. Роздорської Підгорів-
ка®°). Однак поряд з гостродонними формами тут уже досить рано з'яв-
ляються горщики з плоским дном, зустрічаються вінця з комірцевидним 
потовщенням, в глиняному тісті товчені мушлі і пісок. Крім прогладже-
ного лінійного орнаменту тут застосовується також і гребінцевий штамп. 
В Ракушечному Ярі виявлено кілька скорчених одиночних поховань. 

Сурська культура Надпоріжжя і Приазовья, як і аналогічні їй па-
м'ятки Криму і Подоння з їх своєрідною лискованою керамікою, бага-
тою кістяною індустрією, обрядом скорчених одиночних поховань, безпереч-
но, належали місцевому населенню степових просторів, яке в епоху неоліту 
на півдні і південному сході довгий час сусідилося з носіями дніпро-до-
нецької культури. 

Пізніше в степовому Подніпров'ї і Приазов'ї з'являються пам'ятки 
типу Середній Стіг 2, що відносяться вже до епохи енеоліту. 

Важливою пам'яткою середньостогівського типу в долині Дніпра 
е розкопане в останній час (1960—1967 рр.) Дереївське поселення поблизу 
м. Кременчука На цьому поселенні були виявлені залишки кількох на-
земних жител підпрямокутної форми, де зібрано великий речовий мате-
ріал. Серед керамічних решток зустрічаються дві форми — гостродонний 
горщик з високою шийкою і плоскодонна мисочка. В тісті значна кількість 
товчених черепашок. Орнамент складається з відтисків гребінця, різно-
манітних насічок і ямок. Близько 10% кераміки прикрашено шнуром. На 
поселенні виявлена глиняна пластика (статуетки людини, фігурки 
тварин). 

Мешканці Дереївського поселення займалися скотарством. Вони роз-
водили головним чином коней, про що яскраво свідчать фауністичні 
рештки, серед яких, за визначенням В. І. Бібікової, понад 70% становлять 
кістки коня. Дуже характерною рисою культурного комплексу є велика 
кількість (близько зо екз.) рогових молотовидних знарядь з отвором 
для дерев'яного держака, в яких слід вбачати найдавнішу зброю. 

Поблизу поселення розкопано невеликий могильник, що складається 
з одиночних, скорчених на спині поховань. Аналогічний могильник до-
сліджено і в хут. Олександрія на р. Оскол. 

Питання синхронізації і територіального розмежування пам'яток різ-
них періодів дніпро-донецької, сурської і середньостогівської культур 
будуть розглянуті нижче. Зараз лише зазначимо, що в ранній період носії 

Розкопки Т. Д. Білановської. 
Розвідкові розкопки В. М. Гладиліна 1963 р. 
Д. Я. Т е л е г и н . Из работ Днепродзержинской экспедиции, 1960 г.— КСИА, 

вып. 12, К., 1962; й о г о ж, Основные черты и хронология среднестоговской культуры 
эпохи меди.— Доклады и сообщения археологов СССР, VII международный конгресс 
доисториков и протоисториков, М., 1966. 

Д. Я. Т е л е г и н . Энеолитическое поселение и могильник у X. Александрия 
(далі: Энеолитическое поселение...).— КСИА, вып. 9, К., 1959. 
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дніпро-донецької культури і сурські племена межували в районі Над-
поріжжя. Потім, в період розквіту досліджуваної культури, поселення 
і могильники цього типу на деякий час проникають далеко на південь, 
в степову зону, де, однак, дуже швидко зникають в зв'язку з появою 
середньостогівської культури. 

Безпосередніми сусідами дніпро-донецьких племен на Правобережжі 
України були носії буго-дністровської і трипільської культур. 

Пам'ятки буго-дністровської (південнобузької) культури набули по-
ширення в басейнах рік Південного Бугу і Середнього Дністра. Буго-дні-
стровська культура, що генетичними зв'язками тяжіє до неолітичних 
землеробських культур Подунав'я і Балкан (Кріш-Старчево), на Україні 
виділена і вивчається В. М. Даниленком На Південному Бузі вже 
відомо кілька десятків стоянок цієї культури. Дослідженням аналогічних 
пам'яток на Дністрі займається В, І. Маркевич. 

Племена буго-дністровської культури селилися на низьких терасах 
рік, де, очевидно, обробляли родючі ділянки землі. Під час розкопок їх 
поселень знайдено велику кількість рогових знарядь, що могли викори-
стовуватись як мотики, з інших знарядь праці відомі мікролітичні вкла-
диші, зокрема трапеції, скребки на відщепах, переважно невеликі за роз-
мірами. Є рибальські гачки. Кераміка буго-дністровської культури досить 
своєрідна. Уже на найраніших етапах тут існують гостродонні і плоско-
донні форми, в тому числі миски з чорнолискованою поверхнею. До тіста 
посуду домішують товчені мушлі або дрібні органічні рештки (полова). 
В орнаменті цієї кераміки домінує прокреслена лінія, що створює меанд-
ри, овали, хвильоподібні мотиви тощо. Гребінцевий орнамент відіграє тут 
другорядну роль, а накольчастий — майже відсутній. Форма і розміри 
відтисків гребінцевого штампу на посуді з Південного Бугу зовсім інші, 
ніж на дніпро-донецькій кераміці. За даними В. М. Даниленка, населення 
буго-дністровської культури ховало небіжчиків у скорченому стані на 
боці в індивідуальних могилах. 

Значна відміна в складі матеріальної культури неолітичних пам'яток 
Південного Бугу і Дніпра свідчить про приналежність їх до різних за 
своїм походженням племен. 

Зона стику пам'яток дніпро-донецької і буго-дністровської культур 
проходила в основному по лінії вододілу Дніпра і Південного Бугу. Посе-
лення, що включають елементи дніпровських і бузьких культур, відзна-
чаються, зокрема, на Ольшанці, у верхів'ях Тетерева та в гирлі Гнило-
п'яті. На жаль, неолітичні пам'ятки правобережних приток Дніпра вивчені 
ще дуже слабо. 

з® В. М. Д а н и л е н к о. Дослідження неолітичних пам'яток на Південному Бузі 
(далі: Дослідження пам'яток...).—Археологія, т. X. К., 1957; й о г о ж. Неолит Украи-

ны; П. И. X а в л ю к. Стоянки развитого неолита в северной части среднего течения 
Южного Буга.— КСИИМК, вып. 75, М., 1959. 
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Буго-дністровська культура складалася, очевидно, дещо раніше дні-
ііро-донецької. Деякий час вона існує паралельно з пам'ятками останньої. 
Пізніше, в епоху раннього металу, майже всю територію лісостепового 
Правобережжя до Канева і Києва включно займають трипільські племена, 
які довгий час жили в безпосередньому сусідстві з дніпро-донецьким 
населенням. 

Розгляд питань історичного оточення дніпро-донецької культури на 
заході був би неповним, коли не згадати про наявність на Волині пам'я-
ток дунайської культури з лінійно-стрічковою нотною керамікою. 

Пам'ятки широко відомої в Центральній Європі дунайської культури 
з лінійно-стрічковою керамікою були поширені на Україні лише в захід-
них її областях і на Волині (Незвисько, Котоване і т. п.). Найбільш 
східним пунктом цієї культури слід вважати поселення, виявлене 
О. І. Тереножкіним у 1959 р, біля с. Ольшаниця у верхів'ях р. Горинь. 

У даному разі, на наш погляд, недоцільно затримуватись на загальній 
характеристиці матеріалів дунайської культури на Україні, яка досить 
повно подана в працях І. К, Свешнікова, Т. С. Пассек і К. К. Черниш 
Нагадаємо лише, що племена дунайської культури проникли на територію 
України на другому етапі свого розвитку, маючи вже нотну кераміку. 
Потім вони швидко зникають, оскільки стоянки з пізньою лінійно-стріч-
ковою (накольчастою) керамікою тут невідомі. Про безпосередній контакт 
населення дніпро-донецької і дунайської культур, які, принаймні на 
певному етапі, співіснують, у нас немає жодних даних, хоч області їх 
поширення на Волині сходяться досить близько. 

Безпосередніми сусідами дніпро-донецьких племен на північному 
сході довгий час були носії культури ямково-гребінцевої кераміки. 

Поселення з керамікою цього типу, які вперше на Україні були вияв-
лені дослідженнями В. О. Городцова, М. Я. Рудинського, М. В. Воєвод-
ського відомі в долині Сейму, Десни, Ворскли, Пола, Сули і Сіверського 
Дінця. Племена культури ямково-гребінцевої кераміки, широко відомої 
у Волго-Окському басейні, проникнувши на територію України, не спу-
стилися нижче південної межі лівобережного Лісостепу. Це було мислив-
сько-рибальське населення. Кісток свійських тварин на поселеннях цієї 
культури тут не виявлено, як немає їх і в комплексах Волго-Окського 
басейну. 

^ И. К. С в е ш н и к о в . Культура линейно-ленточной керамики на территории 
Верхнего Поднестровья и Западной Волыни.— СА, XX, М., 1954; Т. С. П а с с е к , 
Е. К. Ч е р н ы ш . Памятники культуры линейно-ленточной керамики на территории 
СССР,— САИ, Б1—И, М., 1963. 

В. А. Г о р о д ц о в. Результаты археологических исследований в Изюмском 
уезде Харьковской губернии в 1901 г.— Труды XII АС, т. I, М., 1905; М. Я. Р у д и н -
с ь к и й. Матеріали до вивчення неолітичної доби сточища р. Ворскли. К., 1926; 
М. В. В о е в о д с к и й . Важнейшие итоги Деснинской экспедиции в 1946 г.— КСИИМІї, 
вып. 20, М., 1948. 

2 908 -17 



Виробничий інвентар має пізньонеолітичний характер. Серед знахідок 
на поселеннях Скуносово на Сеймі і Устя Есмані на Десні зустрічаються 
кварцитові і крем'яні сокири з прямим, округлим або жолобчастим лезом, 
часто з слідами шліфування. Вістря списів видовжено-ромбічної форми. 
Мікровкладиші цим комплексам не властиві. 

Ямково-гребінцева кераміка за формою посуду і типами домінуючих 
мотивів орнаменту значно відрізняється від дніпро-донецької. Тут відома 
лише форма гостро- або округлодонного горпцика без виражених вінець. 
Посуд прикрашався переважно ямками різної форми, які горизонтальними 
рядками вкривали всю поверхню. Часто ямки поєднані з відтисками гре-
бінця. Рідше застосовувався прийом відступаючої лопаточки, гцо слід роз-
цінювати як пряме наслідування манері скорописно-накольчастого орна-
менту дніпро-донецької культури. 

з аналізу матеріалів долини Сіверського Дінця, де хронологічне спів-
відношення неолітичних пам'яток різних культур вивчено відносно добре, 
випливає, ш;о найбільш ранніми тут були поселення першого періоду дніп-
ро-донецької культури. Поселення ямково-гребінцевої кераміки з'явилися 
на Сіверському Дінці вже в другому періоді розвитку місцевої культури. 
Така ж послідовність у зміні культур мала місце, очевидно, і на середній 
течії та в пониззі Сейму, Десни і Сожу. 

Чіткої межі між районами поширення пам'яток ямково-гребінцбвої 
кераміки і дніпро-донецької культури немає. В районі їх стику відзначає-
ться широка смуга, де зустрічаються поселення з керамікою обох куль-
тур. На Україні смуга стику йде по середній течії Сіверського Дінця, Вор-
скли, Псла, Сули, Десни і Сейму, у верхів'ях яких дніпро-донецька кера-
міка невідома. Далі в межах РРФСР і БРСР ця зона розмежування між 
названими культурними спільностями проходить долиною Сожу, потім 
вздовж лівого берега Дніпра, а місцями, як, наприклад, в районі Жлобина 
і Рогачова, можливо, переходить і на правий берег. 

На території Центральної і Північної Білорусії дніпро-донецька куль-
тура розвивалася поруч з пам'ятками типу Дубичай, шіо мали поширення 
в долині Німану. 

Два неолітичних поселення Дубичай 1 і 2, що дали назву всій групі 
пам'яток, виявлені і досліджені в 1962 р. Р. Яблонскіте-Рімантене Вони 
розташовані в басейні Німану на півдні Литви, поблизу кордону з Білору-
сією. В культурному шарі поселень, ш,о залягав у підґрунті дюн, вияв-
лено залишки вогнищ; і значну кількість знахідок, в тому числі знаряддя 
праці з кременю мезолітичного вигляду (нуклеуси, скребки, верболисті 
вістря тощо) і кераміку. 

36 М. Я. Р у д и н с ь к и й. Погорілівка.— АП, т. VI, К., 1956; Д. Я. Т е л е г і н. Не-
олітичні поселення..., рис. 6. 

Р. Я б л о н с к и т е - Р и м а н т е н е . К вопросу о раннем неолите в Литве.— 
Науковий архів сектора археології Інституту історії АН Литовської РСР. 
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Характерною особливістю дубжчайської кераміки, виготовленої з ве-
ликою органічною домішкою, є майже повна відсутність орнаменту. В ком-
плексі відомі товстостінні горщики з гострим дном і невеликі мисочки, 
їх поверхня лише зрідка має нігтьовий або гребінцевий орнамент, що роз-
міщується по вінцях. 

Кераміка типу Дубичай, на думку автора розкопок цієї пам'ятки, зна-
ходить певні аналогії в керамічних матеріалах типу Цедмар на території 
Калінінградської області. Вони, можливо, знаходяться у якомусь гене-
тичному зв'язку з відомими пам'ятками типу Ертебелле в Прибалтиці. 

Пам'ятки типу Дубичай мали поширення і на території Білорусії, про 
що свідчать знахідки аналогічної кераміки на дюнах поблизу Любче на 
Німані, а також біля м. Новиіі Бихов і в урочищі Селище біля с. Березів-
ка на Верхньому Дніпрі Люди, які залишили поселення типу Дубичай, 
жили, очевидно, в безпосередньому сусідстві з дніпро-донецькими племе-
нами Південної Білорусії і Північної Київщини. Це знаходить нове під-
твердження в наявності на Дніпрі поселень типу Струмель-Гастятин 
кераміка яких близька до дубичайської. 

В пізньому неоліті — на початку епохи металів в басейні Німана 
складається група пам'яток типу Доброго Бору. 

Поселення біля с. Добрий Бор Барановицького району Брестської об-
ласті розкопане І. М. Тюріною. Тут виявлена гостродонна і плоскодонна 
кераміка, прикрашена переважно накольчастим орнаментом. Під зрізом 
вінець горщиків з широкою шийкою завжди є ряд глибоких ямок або пер-
лин, зустрічається також гусеничний елемент орнаменту. Цьому посуду 
властива значна розрідженість узору, В тісті жорства, пісок. Серед знарядь 
праці добре представлені крем'яні ножі, виготовлені з великих пластин, 
скребки, вістря стріл трикутної форми і шліфовані кам'яні сокири. 

Матеріали, аналогічні знахідкам з Доброго Бору, виявлені в останній 
час розкопками М. М. Чернявського у верхів'ях Піману (Лиса Гора) і на 
території Гродненської області (Янівка 2) Поселення типу Доброго Бо-
ру існували, очевидно, в той же час, що й пам'ятки пізнього періоду дніп-
ро-донецької культури. 

Пам'ятки типу Дубичай і Доброго Бору, які, напевно, знаходяться в 
генетичній спорідненості, становлять два етапи своєрідної німанської 
культури, на жаль, ще дуже слабо вивченої. 

Н о 1 и Ь о і с 2. Сегатіка ^ггеЬіепіод^а г ЬиЬсга роуіесіе пол^о^гбДгкіш, 
2 шіпегаїпд, гозКппд і 2тег2§С5 йотіезгк^ л̂  §1іпіе.— РА, і. VI, 2. 2—З, Ро2пап, 1939. 

До відкриття пам'яток дубичайського типу поселення типу Струмель, Гастя-
тин, Любче відносилися нами до дніпро-донецької культури. 

Матеріали з Доброго Бору, Лисої Гори, Янівки 2 зберігаються в фондах Мін-
ського історичного музею і сектора археології Інституту історії АН БРСР, де були 
нами опрацьовані з люб'язного дозволу авторів розкопок І. М. Тюріної і М. М. Чер-
нявського. 
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На закінчення розгляду питання історичного оточення дніпро-донець-
ких племен слід згадати, що в епоху пізнього неоліту в озерному межиріч-
чі Дніпра і Західної Двіни, у долині останньої і на більш північних те-
риторіях мали поширення пам'ятки типу Кривинж (Осовець, Скема 1), 
які, як це стало очевидним в останні роки, відносяться до пізнього періо-
ду нарвської культури Прибалтики. Є деякі підстави припускати існуван-
ня культурпо-територіального стику пізніх пам'яток гребінцевої кераміки 
Верхнього Подніпров'я з поселеннями валдайської культури але деталь-
но це питання залишається не вивченим. 

Десь у верхів'ях Прип'яті проходив територіальний стик між района-
ми поширення пам'яток дніпро-донецького типу і поселеннями гребінцевої 
кераміки Польщі. На жаль, неоліт Західної Білорусії вивчений ще дуже 
слабо, тому говорити про точну лінію розмежування між цими района-
ми поки що неможливо. Слід лише зазначити, що у верхів'ях Прип'яті ві-
домо кілька пунктів (Невір, Горки) кераміка яких включає риси, влас-
тиві як дніпро-донецьким пам'яткам, так і поселенням з гребінцевою кера-
мікою Польщі. 

Такі в загальних рисах результати робіт по вивченню пам'яток дніп-
ро-донецької культури та її конкретного оточення. 

Ці дані дозволяють розробити цілий ряд важливих проблем, пов'яза-
них із складанням, розвитком і зникненням цієї культури. На підставі 
вивчення фактичного матеріалу можна проводити широкий порівняльний 
аналіз знарядь праці, предметів озброєння, кераміки дніпро-донецьких 
племен, говорити про характер їх виробництва, духовну культуру і ра-
сову приналежність. Існуючих джерел уже цілком досить, щоб ставити 
питання про хронологію дніпро-донецької культури та її місце серед су-
сідніх синхронних культурних спільностей, про роль дніпро-донецьких 
племен в історії неолітичного населення Східної Європи і суміжних те-
риторій. 

Всі ці проблеми є предметом дослідження наступних розділів. Але 
перш ніж перейти до їх розробки, необхідно ще коротко зупинитись на 
розгляді деяких спірних питань природно-географічного оточення неолі-
тичної людини на Україні. 

Н. Н. г у р и н а. Неолитическая стоянка Щепочник (к вопросу происхождения 
валдайской культуры).— КСИА, вып. 82, М., 1961. 

Див. фонди Львівського історичного музею. 



Р о з д і л II 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД РАЙОНУ 
І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЛАНДШАФТНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ 
ЕПОХИ НЕОЛІТУ 

Топографія неолітичних поселень 

Природне оточення — ландшафт і клімат відігравали дуже важливу роль 
в житті первісної людини. Характер і склад рослинного і тваринного світу 
в значній мірі визначали заняття неолітичного населення. Природні рубе-
жі (ріки, гори, межі ландшафтних зон) часто і подовгу служили кордона-
ми розселення певних етнічних груп. Розміри і режим рік безпосередньо 
впливали на топографічні умови розташування поселень. Процес дюноут-
ворення і формування заплавної тераси органічно був пов'язаний з стра-
тиграфією залягання культурного шару. Наявність певної сировини для 
виготовлення знарядь часто позначалася на типах, розмірах і техніці їх 
виробництва. З огляду на це стає зрозумілою вся важливість вивчення 
природно-географічного середовиш;а, яке є постійною і необхідною умо-
вою існування людського суспільства. 

Як вже зазначалося, територія розселення дніпро-донецьких племен 
охоплює значну частину басейнів Дніпра і Сіверського Дінця, долини 
яких в природпо-географічному відношенні поділяються на три частини: 
степову, лісостепову і поліську. Приблизна межа між Степом і Лісостепом 
проходить тут па широті Кременчук — Слов'янськ. Лінія розмежування 
між лісостеповою і лісовою зонами простежується не так чітко. Проте ви-
щ,е гирла Десни, на Верхньому Дніпрі і в районі Білгорода па Сівер-
ському Дінці знаходиться область лісів Східно-Європейської рівнини. 

Басейн Дніпра, розташований серед відрогів Середньо-Руської і Во-
лино-Подільської височин, являє собою ніби величезний низинний кори-
дор, що з'єднує Причорномор'я і Прибалтику. У своїх верхів'ях Дніпро 
і ріки Прибалтики (Німан, Західна Двіна) мають вододіли здебільшого 
досить незначної висоти. Долина Сіверського Дінця є прямим продовжен-
ням на схід великої Придніпровської низовини. Численні ріки Лівобереж-
жя Дніпра і праві притоки Сіверського Дінця беруть початок з одних місць 
і нерідко майже сходяться у своїх верхів'ях. 

За геоморфологічною будовою долини Дніпра і Сіверського Дінця в 
загальних рисах мало відрізняються від переважної більшості південних 
рік Східної Європи 

' К. Г. В о б л и й . Економічна географія Радянської України, ч. І. К., 1945. 
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в середній течії Дніпра ширина заплави коливається від 2 до 14 км, 
а на Сіверському Дінці вона звичайно рідко перевищує 2 км. В заплаві, 
як правило, є значна кількість піщаних підвищень, рельєф яких харак-
теризується згладженістю схилів. На цих окремих підвищеннях, розта-
шованих серед луків, часто зустрічаються знахідки неолітичної епохи. 

Заплава невисоким поло-
гим, рідше крутим уступом 
переходить в першу надзап-
лавну борову терасу. Борова 
тераса розвинена головним 
чином на лівому березі рік. 
На правому вона виділяється 
лише в гирлах приток. Ши-
рина борової тераси дохо-
дить до кількох десятків кі-
лометрів. Білязаплавний 
край борової тераси був ос-
новним місцем розселення 
неолітичних родових груп. 
Правий берег більшості рік 
звичайно високий. Він інтен-
сивно підмивається весняни-
ми водами. Зрідка трапляю-
ться тут невисокі уступи, які 
по абсолютній висоті можуть 
бути прирівняні до борової 
тераси. На цих місцях зуст-
річаються знахідки неолітич-
ної епохи. 

Говорячи про геоморфо-
логію долини Дніпра, окре-
мо слід виділити питання 
про характер його берегів в 
районі Надпоріжжя, тобто на 

відрізку між Дніпропетровськом і Запоріжжям. Надзвичайно вузька до-
лина, майже повна відсутність піщаної борової тераси, велика кількість 
високих островів і окремих скель в руслі і, нарешті, 9 відомих дніпров-
ських порогів — ось коротко те, що виділяє Надпоріжжя серед суміжних 
територій Подніпров'я. 

За топографічними умовами розташування неолітичні поселення в 
долині Дніпра і Сіверського Дінця завжди займають однакові місця. Во-
ни локалізуються на окремих підвищеннях в заплаві або на краю мисів 
надзаплавної тераси, які врізаються в луки і близько підходять до русла 

Рис. 2. Схема розташування неолітичних посе-
лень в околицях с. Ошитки: 

зверху донизу: ур. Гастятин, Печеніжжя, Кругле, 
Плетила, Лінивець, Варківка, Гірки, Дражеміль, Гор-
бата Нива, Струмель, Порохонь. 

22 



ріки чи її стариці (рис. 2). Основним фактором, що визначає таку топо-
графію поселень, були побутові і господарські потреби давніх поселенців, 
а саме: вибір сухого місця для мешкання та наявність поблизу достатніх 
рибальсько-мисливських угідь і пасовиськ. Для людей того часу селитись 
вище, далі від води і луків, було, очевидно, невигідно, а нижче, на сирих 
заливних місцях, вони, безперечно, не могли. 

Рис. 3. Топографічне розміщення неолітичних поселень (п. 1, 2, 4, 4а, 5) в око-
лицях м. Ізюма на Сіверському Дінці. 

З матеріалів багаторічних спостережень над рівнем розташування не-
олітичних поселень Дніпра і Сіверського Дінця можна зробити висновок 
про різну їх висоту щодо заплави. 

Ще М. В. Сібільов 1 П. П. Єфименко відзначали неоднаковий рівень 
розташування ранніх і пізніх неолітичних пам'яток Сіверського Дінця. Ці 
висновки пізніше були стверджені нашими роботами. Так, наприклад, ран-
ньонеолітичні поселення Сіверського Дінця — Бондариха 2 і Ізюм 1 — 
розташовані на ділянках борової тераси висотою близько 7 м. Високими 
топографічними відмітками характеризується також поселення Минів-
ський Яр (близько 12 м). І, навпаки, поселення пізнього неоліту — Ізюм 4, 
Студенок 2, Вірьовкіно 14 — локалізуються значно нижче. Висота окремих 
піщаних горбів, де розміщені ці пам'ятки, нерідко ледве перевищує 1 — 
2 м над заплавою ріки. Цікаво, що поселення Сіверського Дінця дуже час-
то зосереджуються на мисах борової тераси цілими групами. Більш ран-
ні з них знаходяться звичайно топографічно вище, а пізніші — нижче 
(рис. 3). В районі Сіверського Дінця можна відзначити такі пари посе-
лень, розташовані на одних і тих же мисах, але на різній висоті над рів-
нем луків (табл. І). 

Високий топографічний рівень мезолітичних і ранньонеолітичних сто-
янок свідчить про те, що племена цього часу в Подніпров'ї і на Сівер-
ському Дінці селилися по берегах широких і повноводних рік, які пере-
кривали тоді всю площу сучасної заплави. Але в другому періоді неоліту 
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рівень води значно знизився і став близьким до сучасного. В цей час 
звільняються від води низькі ділянки борової тераси і окремі підвищення 
в заплаві, які починають заселюватись неолітичними мисливцями і ри-
балками. Загальний баланс стоку Дніпра і Сіверського Дінця, починаючи 
з другого періоду неоліту, очевидно, мало відрізнявся від сучасного, але 
режим рік був, безперечно, іншим, що пов'язується, на наш погляд, на-

самперед з деякими особ-
Т а б л и ц я І 

Топографія розміщення неолітичних поселень 
Сіверського Дінця 

Ранньонеолітичні 
поселення та мезо-

літичні стоянки 
Висота (лі) 

Поселення се-
реднього і піз-
нього неоліту 

Висота {м) 

Ізюм \ 7 Ізюм 5 2,5 
Петровське 4 6 Петровське 4а 3 
Зливка 2 8 Зливка 1 4 
Бондариха 2 7 Бондариха 1 3 

ливостями ландшафтних 
умов неолітичної епохи. 

Ландшафт переважної 
більшості територій, зай-
нятих племенами дніпро-
донецької культури, мав 
лісовий характер. Фауні-
стичні рештки, зібрані на 
поселенні Бузьки, в райо-
ні Кременчука на Дніпрі, 
свідчать про те, що тут в 
цей час лісова рослинність 
була значно більш розви-

нута, ніж у наші дні. В. І. Бібікова вважає, що в епоху неоліту і енеоліту 
ландшафт сучасної лісостепової зони носив лісовий характер і. 

Лісовий ландшафт впливав на режим рік, які мали відповідний ха-
рактер весняного стоку. Влітку вони були значно повноводнішими, а під 
час повені не такі бурхливі, як в наш час. Все це давало можливість 
енеолітичним людям селитися на низьких ділянках заплави, які навесні 
не заливалися водою. 

Різний рівень розміщених ранніх і пізніх поселень властивий і долині 
Дніпра. Топографія стоянок мезолітичного і ранньонеолітичного часу тут 
характеризується дуже високими відмітками. Культурний шар з мезолі-
тичним комплексом на стоянці біля водогінної станції під Києвом заля-
гав на висоті близько 20 м над заплавою. Високо на горі розташована 
стоянка Пісочний Рів на Десні. Поселення раннього періоду неоліту Ки-
ївщини — Струмель і Гастятин виявлені на піщаних горбах висотою від 
7—8 до 13 м над заплавою. В той же час пізньо-неолітичні поселення Ки-
ївщини і Черкащини розташовані на краю піщаних терас (Микільська 
Слобідка, Віта Литовська, Грипі) або на окремих підвищених буграх 
(Бузьки, Пустипка 5, Мутихи). Місця розташування більш пізніх неолі-
тичних поселень в долинах рік Дніпра і Сіверського Дінця в наш час не-
рідко перекриваються весняною повінню. 

2 В. И. Б и б и к о в а . Фауна неолита и энеолита Украины.— Науковий архів ІЛ 
АН УРСР. 

24 



Неоднаковий рівень розташування давніх поселень над заплавою 
вказує, безперечно, на неоднакову висоту річкових вод в різні часи неолі-
ту, що дає об'єктивні дані для визначення деяких питань тогочасних 
ландшафтно-кліматичних умов на Україні. 

Стратиграфія культурного шару 

Розгляд стратиграфічних умов залягання культурного шару неолітичних 
стоянок Дніпра і Сіверського Дінця тісно пов'язаний з вивченням харак-
теру нашарувань низьких терас у долинах рік. Під цими нашаруваннями 
ми розуміємо відклади заплави, першу (борову) і другу (однолесову) над-
заплавні тераси. Деякі геологи дві останні об'єднують під спільною наз-
вою другої тераси, хоча їх геохронологічне датування неоднакове. 

Заплава Дніпра і Сіверського Дінця складається з алювіально-делю-
віальних наносів, ні;о являють собою нашарування гумусованого грунту, 
глини і піску. Інколи тут зустрічаються прошарки торфу. Вік заплавних 
наносів Східної Європи В. О. Городцов прирівнює до часу утворення чор-
ноземів плато 

Нині на Україні зібраний вже досить великий матеріал, що характери-
зує стратиграфічну будову дюн окраїни борової тераси на місцях поселень 
неолітичної доби (рис. 4). Дослідженнями на Дніпрі (Микільська Слобід-
ка, Віта Литовська, Мутихи, Бузьки, Грині), на Сіверському Дінці (Бон-
дариха 2, Устя Осколу), на Сеймі (Козловка), в басейні Прип'яті на 
Волині (урочище Піщане) встановлено, що характер геологогрунтових 
нашарувань білязаплавних нерозвіяних дюн приблизно однаковий. їх бу-
дова характеризується такими даними: 1) темний гумусовий лісовий 
грунт (20—40 сж); 2) сіро-буре чи жовтувате підґрунтя (ЗО—40 см), 
яке поступово світлішає донизу; 3) материковий білий, жовтуватий або 
світло-сірий пісок, звичайно, з численними прошарками орштейну. 

Про таку ж геологічну будову піщаних терас надзаплави свідчать ро-
боти Вл. Антоневича в Литві і Південно-Східній Польщі \ Я. Брика на 
Західній Волині, В. О. Городцова в долині Оки 

Щодо структури нашарувань дюнних пісків Дніпра деякий виняток 
становлять лише розрізи окремих поселень Надпоріжжя, де Л. А. Лепі-
каш виявив два ґрунтових шари Названий дослідник пояснює це яви-

з В. А. Г о р о д ц о в . К вопросу об установлении натурального масштаба време-
ни по аллювиальным отложениям в долинах рек Окской системы.— Труды секции 
археологии Института археологии и искусств, т. II, М., 1928. 

^ В. А н т о н е в и ч . Древнейшие остатки человека в Северо-Восточной Польше 
и Литве.— Труды 2 конференции Ассоциации изучения четвертичного периода, вып. 
V, М., 1934. 

^ В. О. Г о р о д ц о в. Археологія, т. I. М., 1923, стор. 331. 
® Л. А. Л е п і к а ш. Матеріали комплексної експедиції в районі Дніпрельстану 

К., 1934, стор. 91—93, 96—98. 
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ще, виходячи із схеми коливань клімату за Бліттом — Сернандером. Фор-
мування нижчого гумусного шару на дюнах він, наприклад, пов'язує з ча-
сом вологого атлантичного клімату, а верхнього — субатлантичним періо-
дом. Шар світлого піску між горизонтами гумусу відповідає, на думку 
Лепікаша, суббореальному періоду, коли «значно знизився рівень річкових 
вод у Дніпрі і ґрунтових на пісковій терасі», що привело до розвіювавщя 

^І^птпт і^т ї ї ї їЛ 

1ШШ1/ ^ ^ 1 ^ 7 
Рис. 4. Стратиграфічні умови залягання культурного ша-
ру на поселеннях дніпро-донецької культури в долинах 
Дніпра і Сіверського Дінця; 
1 — ПІЗНІЙ надувний пісок з корінцями рослин у верхній части-
ні; 2 — ґрунтовий шар темного кольору; З — сіро-буре або 
жовтувате підґрунтя; 4 — материковий пісок часто з прошар-
ками орштейну; 5 — лесовидний суглинок; в — скупчення річ-
кових черепашок; 7 — рівень залягання культурного шару; І — 
Яремівка; II — Козлівка; III — Устя Осколу; IV — Успенка; 
V — Віта Литовська; VI — Пищики. 

поверхні дюн з таким поясненням цього факту тепер, після появи нових 
матеріалів, про які іішлося вище, погодитись не можна. Важко собі уяви-
ти, щоб коливання клімату на Україні могли позначитися на напіаруван-
нях лише кількох стоянок Надпоріжжя, в той; час як на решті цього не 
відбулося. 

На наш погляд, зазначені особливості в будові деяких дюн Надпоріж-
жя можна пояснити насамперед надзвичайно бурхливою діяльністю тут 

' Л. А. Л в п і к а ш. .Матеріали комплексної експедиції в районі Дніпрельстану. 
К., 1934, стор. 115. 
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вод ріки, яка, маючи дуже вузьку долину, часто перекривала низькі ді-
лянки борової тераси. Відкладаючи нові масиви алювіального піску, Дніп-
ро тим самим міг тимчасово переривати грунтотворчі процеси на дюнах, 
що приводило до утворення кількох гумусових шарів. 

Отже, для будови білязаплавних дюн борової тераси Дніпра і Сівер-
€ького Дінця слід вважати типовим наявність одного грунтового шару тем-
ного кольору з сіро-бурим або жовтуватим підґрунтям. В окремих випад-
ках грунт зверху буває перекритий шаром піску різної товщини навіяним, 
як про це свідчать знахідки в ньому, уже в більш пізні часи. 

Культурний шар неолітичних поселень звичайно залягає в підґрунті 
дюн або в нижніх горизонтах грунтового шару. Лише мезолітичні і ран-
ньонеолітичні комплекси лежать нерідко прямо на білому материковому 
піску. В тих випадках, коли дюни не перекриті пізнім навіяним піском, 
культурний шар знаходиться на глибині ЗО—40 см. Причому площина за-
лягання його, як правило, завжди відповідає рельєфу сучасної денної по-
верхні грунту. Більш пізні знахідки (епохи бронзи) пов'язуються уже 
з ґрунтовим шаром. 

Із з'ясуванням питань топографічного розташування неолітичних посе-
лень, стратиграфічного рівня залягання їх культурного шару, а також 
вивченням зібраних на поселеннях фауністичних решток, можна зробити 
деякі висновки про характер ландшафтно-кліматичних умов на Україні 
за неолітичної доби. 

Як відомо, після відступу останнього, валдайського, льодовика клімат 
Східної Європи зазнав значного пом'якшення. Арктична фауна, властива 
верхньопалеолітичним стоянкам, в епіпалеолітичний час зникає зовсім. 
Невпинний процес пом'якшення клімату привів до утворення на Украї-
ні сучасних природно-географічних зон — Степу, Лісостепу та Полісся. 
Більшість українських рік уже в ранньонеолітичний час в основному за-
кінчила формування своїх долин. У лісах і степах набула поширення су-
часна дика фауна. Видовий склад мешканців водоймищ епохи неоліту та-
кож мало відрізняється від сучасного. 

За твердженням геологів і палеоботаніків, перехід від холодного тун-
дрового клімату до сучасного відбувався із значним коливанням в бік 
періодичного підвищення або зниження вологості і рівня річної темпера-
тури. Як відомо, в Прибалтиці, за періодизацією Блітта — Сернандера, ви-
діляється шість кліматичних періодів. 

Однак досі не існує єдиної думки щодо характеру змін в ландшафт-
їїо-кліматичних умовах Східної ввропи, і зокрема України, в польодо-
виковий час. Деякі з дослідників, як, наприклад, геолог Л. А. Лепікаш, 
розглядаючи питання про кліматичні умови в долині Дніпра за неолітич-
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ної епохи, повністю дотримується схеми Блітта—Сернандера Д. К. Зеров 
після опрацювання палеоботанічних зразків з боліт Волині виділяє чоти-
ри фази в розвитку ландшафту і клімату України Польський дослідник 
Т. Сулимирський говорить про існування на Україні після відступу льодо-
вика трьох основних кліматичних періодів К. К. Марков, відзначаючи 
більш стабільний характер фізико-географічних умов лісостепової і степо-
вої зон Європейської частини СРСР у порівнянні з Прибалтикою, виділяє 
в розвитку ландшафту цієї території дві фази Ряд дослідників визнає 
лише одне значне коливання клімату Східної Європи в бік більшої су-
хості й потепління (Л. С. Берг, А, Д. Гожен) І, нарешті, деякі автори 
(І. Г. Підоплічко, 11, С. Макєєв) взагалі негативно ставляться до пи-
тання про можливі коливання клімату на території Східної Європи в го-
лоцені. 

На підставі викладеного вище про стратиграфію дюн борової тераси 
рік України і умов залягання в їх нашаруваннях культурних решток пер-
вісних епох можна говорити про певну стабільність кліматичних умов 
на Україні в голоцені. 

Наявність одного гумусового шару на дюнах України, стала глибина 
залягання культурного шару переважної більшості неолітичних поселень 
свідчать, зокрема, про те, що в польодовиковий час борова тераса після 
звільнення від періодичного заливання порівняно швидко була зайнята 
рослинністю і тут почався процес ґрунтоутворення, що майже не перери-
вався аж до недавнього минулого. Жодних ознак припинення цього про-
цесу, у зв'язку з перевіванням дюн за так званих сухих періодів, в історії 
польодовикового клімату на Україні ми не знаємо. 

® Л. А. Л е п і к а ш. Вказ. праця, стор. 112—116. 
® Д. К. З е р о в . Болота УРСР. Рослинність і стратиграфія. К., 1938, стор. 119. 

Т. 8 и 11 іїі і г з к і. ТЬе СИтаІе о£ іЬе ІІкгаіпе йигіпд іЬе N6011^10 а п і іЬе 
Вгопзе Аде.— АгсЬеоІо^іа, XII, \¥агз2а\уа, 1962. 

К. К. М а р к о в . Взаимоотношения леса и степи в историческом освещении,— 
Вопросы географии, № 23, М., 1950. 

Л. С. Б е р г. Географические зоны Советского Союза. М., 1947. 
I. Г. П І Д 0 П Л І Ч К 0 . Основні риси розвитку ландшафту сучасного Трипіль-

ського плато.— Наукові записки ІІМК АН УРСР, кн. 2, К., 1937; И. Г. П и д о п л и ч к о 
и П. С. Ма к е е в. О климатах и ландшафтах прошлого. I, К., 1952, стор. 62. 



Р о з д і л III 

СТАНОВЛЕННЯ ДНІПРО-ДОНЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
І ПЕРШИЙ ПЕРІОД П РОЗВИТКУ 

Питання походження культури 

На території України, в басейнах рік Дніпра, Сіверського Дінця, в Криму 
і Причорномор'ї, уже виявлено велику кількість мезолітичних стоянок, 
що збагатили науку цінними комплексами крем'яних знарядь праці. Здо-
буті матеріали дають досить підстав для постановки питання генезису не-
олітичних культур України, зокрема дніпро-донецької. В цьому розділі 
ми ставимо своїм завданням провести порівняльний аналіз мезолітичних 
знарядь праці з деякими категоріями крем'яного інвентаря більш ранніх 
дніпро-донецьких поселень і на підставі цього з'ясувати місце мезоліту 
у складанні дніпро-донецької культури. 

Як відомо, мезолітичні пам'ятки Східної України і Криму входять до 
складу окремої мезолітичної області, названої в свій час. П, П. Єфимен-
ком півдепноруською Ч До цієї області П. П. Єфименко і М. В. Воєводський 
включали Сіверський Донець і Крим М. Я. Рудинський відносив до неї 
і деякі пам'ятки Полтавщини (Біла Гора) а О. О. Формозов розширює 
її межі до Надпоріжжя 

Нові мезолітичні матеріали з околиць Києва ^ і відкриття в останній 
час мезолітичних стоянок в басейнах нижньої течії Дністра та Південного 
Бугу ® дозволяють тепер включати до складу південноруської області та-
кож все Київське Подніпров'я і значну частину Північного Причорно-
мор'я, 

Проте слід зазначити, що віднесені до південноруської області мезолі-
тичні пам'ятки різних територій далеко не завжди тотожні між собою. 
Ще М. Я. Рудинський висловив цікаву думку про виділення на Україні 

' П. П. Е ф и м е н н о . Мелкие кремневые орудия*геометрических и иных свое-
образных очертаний в русских стоянках ранненеолитического возраста.— Русский ан-
тропологический журнал, т. 13, вып. 3-4, М., 1924. 

2 Т а м ж е , стор. 213; М. В. В о е в о д с к и й . Мезолитические культуры Восточ-
ной Европы,— КСИИМК, вып. 31, М., 1950, стор. 110. 

3 М. Я. Р у д и н с ь к и й . Деякі підсумки та ближчі завдання палетнологічних 
вивчень у межах УРСР.— Антропологія, т. IV, К., 1931. 

^ А. А. Ф о р м о з о в . Древние историко-этнографические области Европейской 
части СССР,- СЭ, 1958, № 5, стор. 21. 

5 Д. Я. Т е л е г и н . Мезолитические стоянки в окрестностях Киева.— КСИИМК, 
вып. 65, М., 1956; й о г о ж. Мезолит Левобережной Украины и его место в сложении 
днепро-донецкой неолитической культуры.— МИА, Л'г 126, М., 1966. 

® П. И. Б о р и с к о в с к и й , В. И. К р а с к о в с к и й . Памятники древнейшей че-
ловеческой культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса, 1961. 
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в межах цієї області двох окремих регіонів — лісостепового лівобережно-
го і степового, розташованого в трикутнику Маріуполь — Херсон — Чер-
каси. На жаль, цю свою думку М. Я. Рудинський зовсім не обґрунтовував 
фактичним матеріалом О. О. Формозов говорить про різницю між мате-
ріалами Криму і Лівобережжя України. Він, наприклад, вказує на 
значне поширення в Криму плоских нуклеусів і переважання серед гео-
метричних форм сегментів Дослідники відзначали певні відміни і між 
мезолітичними пам'ятками різних районів Криму 

Отже, пам'ятки з мезолітичним інвентарем на Україні навіть у ме-
жах однієї культурної області неоднакові за складом знахідок. Тут на-
мічаються локальні варіанти мезолітичної культури. Тому перш ніж го-
ворити про генетичну підоснову дніпро-донецької культури, необхідно 
якомога повніше з'ясувати питання про тип і склад мезолітичних знарядь 
з окремих територій. 

Розглянемо насамперед мезолітичні пам'ятки Сіверського Дінця, лісо-
степового Подніпров'я і Східної Волині. Виходячи з основного завдання 
праці, зосередимо увагу на матеріалах пізньомезолітичного часу. 

В басейні Сіверського Дінця пізньомезолітичні комплекси відомі з 
Петровських стоянок (п. 10, 28), стоянок Дробишеве, Пришиб, Петрово-
Орловська та ін. Основними формами крем'яного інвентаря цих стоянок 
є невеликі нуклеуси конусовидної форми, конусовидні пліастини з рівними 
краями, переважно мікролітичні, скребки найчастіше округлої форми, рід-
ше — на невеликих пластинах, різці на куті зламаної пластини або на ви-
довжених відшіепах. Серед мікролітичних виробів переважають трапеції 
видовжених форм і пластини із скошеним кінцем. На стоянках цього 
часу зустрічаються в поодиноких екземплярах верболисті вістря. В комп-
лексі з Пришиба є пластини-вкладиші з затупленим краєм. В Райгородку 
знайдено кістяне вістря з такими вкладишами. В деяких комплексах ві-
домі примітивні крем'яні сокири-різаки. 

У складі знарядь мезолітичних комплексів Київського Подніпров'я 
(Водогінна станція, Перетічок, Скрипки) є численні скребки на відщепах, 
конічні нуклеуси. Серед мікролітичних форм переважають трапеції і плас-
тини із скошеним кінцем. На деяких стоянках (Перетічок) разом з від-
значеними мікролітичними формами виявлені поодинокі верболисті вістря. 
Аналогічне явище спостерігається на стоянках Східної Волині (Народичі^ 
Мелені), де поряд з мікролітичними виробами зустрічаються верболисті 
вістря. 

^ М. Я. Р у д и н с ь к и й . Стоянка з мікролітичним інвентарем на о. Кізлево-
му.— АП, т. II, К., 1949, стор. 272. 

® А. А. Ф о р м о з о в . Этноку-чьтурные области на территории Европейской час-
ти СССР в каменном веке (далі: Этнокультурные области...). М., 1959, стор. 74. 

® Е. А. В е к и л о в а. Энипалеолитическая стоянка Кукрек в Крыму.— КСИИМК, 
вып. 36, М., 1951. 
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Таким чином, мезолітичні стоянки лісостепової частини Сіверського 
Дінця, Київського Подніпров'я і Східної Волині включають одні і ті ж 
типи мікролітичних знарядь. Основними формами геометричних мікролі-
тів тут є трапеції, пластини із скошеним кінцем. На Сіверському Дінці 
мали поширення також пластини-вкладиші. На Дніпрі і Сіверському Дін-
ці лише інколи знаходили застосування верболисті вістря, кількість яких 
на більш західних територіях помітно зростає, де вони нібито замінюють 
собою вістря із скошеним кінцем. Мезолітичні комплекси розглядуваних 
територій близькі між собою і за характером інших категорій крем'яних 
виробів, наприклад, за наявністю сокир з боковим сколом. 

Мезолітичні стоянки лісостепового Лівобережжя України (Сівер-
ський Донець, Київське Подніпров'я) і Східної Волині, яким властиві 
спільні типи крем'яних знарядь, становлять в межах південноруської об-
ласті окрему лісостепову волино-донецьку локальну групу мезолітичних 
пам'яток. 

За складом крем'яного інвентаря стоянки лісостепової групи значно 
відрізняються від мезолітичних пам'яток степового Приазов'я і Криму. 

Найбільш важливою пам'яткою для розуміння мезолітичної індустрії 
степового Лівобережжя України е стоянка біля Кам'яної Могили на р. Мо-
лочній, де у нашаруваннях тераси виявлено два основних мезолітичних 
горизонти. За даними розкопок В. М. Даниленка, мезолітичні горизонти 
Кам'яної Могили пов'язуються з двома прошарками суглинку. В нижньо-
му шарі виявлено близько 200 знарядь, нуклеусів і пластин, у верхньому 
понад 250. На жаль, ці матеріали до цього часу не опубліковані і тому 
ми обмежимося тут лише їх загальною характеристикою 

Серед знахідок нижнього шару (світлий суглинок) є кілька мікролі-
тичних нуклеусів конічної форми, пластини середніх розмірів, округлі 
скребки і велика кількість (понад 40) різців на відщ;епах. Значний про-
цент знарядь праці тут становлять так звані пластини з підтесуванням 
з брюшка, близькі до таких же пластин з Кукрека в Криму (пластини ку-
крекського типу). 

За складом і характером знахідки верхнього мезолітичного горизонту 
(жовтий суглинок) мало чим відрізняються від матеріалів нижнього ша-
ру. Тут також є пластини кукрекського типу, нуклеуси конічної форми, 
різці на відщепах та ін. Серед інших знахідок виявлено лише кілька тра-
пецій. 

Аналогії матеріалам мезолітичних горизонтів Кам'яної Могили в сте-
повій частині України поки ш;о нечисленні. Окремі комплекси пізньоме-
золітичного вигляду з дуже малою кількістю геометричних мікролітів є 
в Надпоріжжі. На о. Кізлевому, наприклад, серед великої кількості різних 

Колекція матеріалів зберігається у фондах ІА АН УРСР. 
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щкролітичних виробів є лише одна трапеція Трапеції, як відомо, від-
сутні в комплексах всіх мезолітичних могильників Надпоріжжя. 

Матеріали Кам'яної Могили, о. Кізлевого і могильників Надпоріжжя 
важко зіставляти з розглянутим вище інвентарем стоянок лісостепової 
групи. Можливо, саме це мав на увазі М. Я. Рудинський, виділяючи зга-
дувані вище мезолітичні регіони. 

Інвентар Кам'яної Могили цілком вірно зіставляється В. М. Данилен-
ком і О. О. Векіловою з матеріалами пам'яток типу Кукрек в Криму, яким 
властива наявність пластин з підтесуванням, великої кількості різців на 
відщепах і порівняно невеликиїї процент мікролітичних форм. Ю. Г. Ко-
лосов виділяє в степовому Криму цілу групу стоянок кукрекського типу 
(фронтове, Ала-Чук, Зуя 1 та ін. Таким чином, мезолітичні стоянки 
степового Криму і Приазов'я становлять приазовсько-кримську (степову) 
групу із своєрідними формами знарядь і своїми особливостями техніки їх 
виготовлення (конічні нуклеуси, різці на відщепах, вкладиші кукрексько-
го типу, невеликий процент геометричних мікролітів і т. п. ). 

На думку о. о, Векілової, стоянки типу Кукрек дуже відмінні від 
мезолітичних пам'яток гірського Криму (Фатьма-Коба, ІПан-Коба та ін.), 
де основною формою мікролітів є сегмент і трапеція. Тут, таким чином, 
може бути виділена ще одна локальна група мезолітичних пам'яток пів-
денноруської мезолітичної області, але докладний розгляд її виходить за 
межі даної праці. Зазначимо лише, що мікролітичні матеріали стоянок гір-
ського Криму за наявністю сегментів і плоских нуклеусів значно відріз-
няються не лише від Кукреку, а й від знахідок лісостепової групи Ук-
раїни. В той же час вони знаходять певні паралелі в інвентарі більш ран-
ніх стоянок Північного Причорномор'я (Білолісся). 

Отже, можна говорити про наявність в межах південнорус-ької області 
трьох груп мезолітичних пам'яток — волино-донецької, що охоплює лісо-
степове Лівобережжя України і Подніпров'я, степової приазовсько-крим-
ської і гірсько-кримської (рис. 5). , 

Вище вже вказувалося, що однією з характерних рис дніпро-донець-
кої культури є поширення тут різних типів мікролітичних форм. Немає 
сумніву в тому, що виготовлення цих виробів у неолітичну епоху було 
прямим продовженням мезолітичних традицій в розвитку техніки обробки 
кременю. 

Мікролітизм крем'яних виробів особливо помітний на поселеннях 
більш ранніх періодів дніпро-донецької культури, в комплексах знарядь 
з Бондарихи 2 на Сіверському Дінці, Вереміївки на Черкащині, Микіль-
ської Слобідки 2 під Києвом і цілого ряду інших пам'яток цього часу 

" М. Я. Р у д и н с ь к и й . Стоянка з мікролітичпим інвентарем на о. Кізлево-
му.— АП, т. II, табл. І, 26. 

^ Ю. Г. К о л о с о в . Дослідження пам'яток неолітичного часу на Керченському 
півострові.— Археологія, т. XIV, К., 1962. 
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значно переважають дрібні пластини, сколоті з мікролітичних нуклеусів. 
Типовими для цих комплексів є трапецієвидні форми і пластини із скоше-
ним кінцем. На Сіверському Дінці в неоліті ще довго застосовуються плас-
тини-вкладиші з затупленим краєм. Пряма спадкоємність у розвитку тех-
ніки обробки кременю дніпро-донецької культури від пам'яток мезолі-
тичної епохи простежується і в наявності деяких спільних типів інших, 

Рис. 5. Основні групи мезолітичних пам'яток Полісся, Лівобережжя 
України і Криму: 
1 — лісостепова волино-донецька; 2 — степова приазовсько-кримська; З — гірсько-
кримська. 

немікролітичних знарядь, наприклад сокир-різаків, які на Сіверському 
Дінці властиві як ранньонеолітичним, так і мезолітичним стоянкам. Орга-
нічне поєднання в мезолітичних і неолітичних комплексах Донеччини мік-
ролітичних і макролітичних форм є важливим фактом, що свідчить про 
автохтонне походження дніпро-донецької культури. 

Мікролітичні форми, головним чином трапеції, властиві не лише 
пам'яткам раннього періоду дніпро-донецької культури. Вони ще довго 
зустрічаються на поселеннях і в могильниках більш пізнього часу. Трапе-
цієвидні мікроліти виявлені в багатьох досить пізніх комплексах Сівер-
ського Дінця (Устя Осколу 1), в Надпоріжжі (Собачки, Вовниги), на Чер-
кащині (Бузьки, Пищики), в Київському Подніпров'ї і на Волиш (Віта 
З 908 33 



Литовська, Моства). Про важливу роль мікролітичних форм в пізньому 
неоліті Подніпров'я в свій час неодноразово говорив М. Я. Рудинський, 
називаючи неоліт Надпоріжжя «неолітом малих форм і мікролітичних ви-
робів» 

Склад і типи мікролітичних виробів дніпро-донецької культури пов-
ністю повторюють відповідні мезолітичні вироби, властиві стоянкам ви-
діленої вище лісостепової волино-донецької групи (рис. 6). Однак тут 
немає ні пластинок кукрекського типу, характерних для степових мезолі-
тичних стоянок, ні сегментів або плоских нуклеусів, відомих в Криму. 
Це дозволяє стверджувати, що у виникненні дніпро-донецької культури ви-
рішальне значення мали місцеві мезолітичні традиції, зокрема властиві 
пам'яткам лісостепової групи. Роль мезолітичних пам'яток більш півден-
них степових районів України, не говорячи вже про Крим, у цьому про-
цесі була, очевидно, мінімальною. З другого боку, досі немає фактів, що 
свідчили б про участь у складанні дніпро-донецької культури пам'яток 
більш північних лісових територій, які відносяться дослідниками до інших 
мезолітичних областей Східної Європи. Незважаючи на те, що в складі 
деяких неолітичних комплексів Східної Волині і Київщини (Моства, Ми-
кільська Слобідка) зустрічаються вістря, за формою близькі до верболис-
тих, роль свідерських та свідеро-тарденаузьких пам'яток більш північних 
територій Східної Європи у складанні дніпро-донецької культури була 
дуже незначною. Впливи цих, як і інших мезолітичних культур лісової 
зони (наприклад, волго-окської для яких характерні такі типи вістрів 
на пластинах, зовсім не поширювалися на середню течію Дніпра і Ліво-
бережжя України. Про слабі генетичні зв'язки дніпро-донецьких пам'я-
ток з стоянками свідеро-тарденаузької і свідеро-гренської культур епохи 
мезоліту свідчить також відсутність в наших комплексах таких виробів, 
як мікролітичні трикутники, що, як відомо, є типовими для більш пів-
нічних і півпічно-західних мезолітичних стоянок. 

Отже, вирішальна роль у складанні дніпро-донецької культури нале-
жала місцевим мезолітичним племенам, відомим за матеріалами виділеної 
вище волино-донецької лісостепової групи, в межах Східної Європи не-
можливо відшукати якусь іншу мезолітичну культуру, яка в генетичному 
плані стояла б ближче до дніпро-донецьких пам'яток, ніж стоянки цієї 
групи. 

Закінчуючи розгляд питання походження дніпро-донецької культу-
ри, слід відзначити, що вона на більш ранніх етапах свого розвитку за 
ознакою співіснування мікролітичної і макролітичної техніки в обробці 
кременю знаходить найближчі аналогії в мезолітичних і ранньонеолітич-

М. Я. Р у д и н с ь к и й. Стоянка з мікролітичним інвентарем на о. Кізлево-
му.— АП, т. II. 

А. А. Ф о р м о з о в. Этнокультушые области..., стор. 108. 
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Рис. 6. Спільні типи крем'яних знарядь з мезолітичних стоянок і неолітичних по-
селені» Сіверського Дінця, Київщини та Волині: 

5—в — Петрівське 4; 4 —Пришиб; 9—^б — Бондариха 2; 17, 18, 20—22—Перетічок; 
19 — Народичі І, 23, 26—28 — Микільська Слобідка 2; 24 — Народичі IV. 
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них комплексах Прибалтики (Маглемозе, Ертебелле, Кашета, Жемайн-
Канюкай) 3 Прибалтикою дніпро-донецьку культуру зв'язують такош 
ранні типи крем'яних сокир. Г. Чайлд вказує і Ьа спільні форми деяких 
кістяних знарядь, зокрема рибальських гачків (східне Маглемозе). Всі ці 
факти незаперечно свідчать про те, що неолітичні культури Прибалтики 
(Ертебелле), Білорусії і північної частини України (дніпро-донецька) 
розвивались спочатку на одній культурно-історичній основі. На це ж, оче-
видно, в якійсь мірі вказує деяка близькість форм раннього посуду і 
спільність обряду випростаних поховань в неоліті Подніпров'я і Прибал-
тики. 

Проте спільні шляхи в розвитку мезолітичних культур Прибалтики 
і України були порушені досить рано, ще на етапі поширення в Європі 
мікролітичних форм. Мезолітичні і ранньонеолітичні культури цих райо-
нів за формою мікролітів відносяться до різних груп мезолітичних племен. 
Мезолітичні племена Сіверського Дінця і Середнього Подніпров'я діс-
тали мікролітичні форми зі сходу, від населення степових просторів, що 
стверджується спільними типами і складом основних геометричних форм 
Сіверського Дінця, Дону і Прикаспія. Мікролітичні форми мезолітичних 
і ранньонеолітичних культур Прибалтики і Північно-Західної Польщі 
(трикутники, трапеції, мікрорізці) мають інше, очевидно, більш західне 
походження. 

Територія складання дніпро-донецької культури, таким чином, являє 
собою стикову зону, де в техніці обробки кременю простежуються дві різні 
традиції — макролітична прибалтійська і мікролітична, пов'язана з поши-
ренням на лісостепові області України східних степових впливів. 

Виникнувши на цій мезолітичній основі, дніпро-донецька культура за-
знала дуже значних впливів з боку синхронних культур епохи неоліту 
і мідного віку. Як буде показано при розгляді основних рис матеріальної 
культури дніпро-донецьких племен, ці впливи позначилися на розвит-
ку кераміки, виробництві деяких типів знарядь праці, предметів озброєння, 
прикрас тощо. 

Основні періоди в розвитку культури 

Дніпро-донецька культура, що склалася на базі місцевих мезолітичних 
пам'яток, продовжувала своє існування протягом досить довгого часу. 
Найпізніші пам'ятки цієї культури, типу Микольського могильника або 
поселення Пустинки 5 доживають, безперечно, до епохи міді. 

В розвитку пам'яток дніпро-донецької культури окремих територій, 
зокрема Надпоріжжя, Донеччини і Київського Подніпров'я, виділяється 

Г. Ч а й л д . У истоков европейской цивилизации. М., 1952; Р. К. Я б л о н с -
к и т е - Р и м а н т е н е . Стоянки IV—I тысячелетия до н. э. в Жамейн-Канюкай.— 
Труды АН Литовской ССР, А, 1(14), Вильнюс, 1963, стор. 89. 
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по кілька періодів. В основі такого поділу лежать насамперед стратигра-
фічні спостереження на багатошарових поселеннях і дані типологічного 
аналізу археологічних матеріалів. 

Досить важливі спостереження над умовами залягання різночасових 
горизонтів з дніпро-донецькою керамікою були зроблені А. В. Доброволь-
ським у 1946 р. на поселенні Ігрень 8 у Н а д п о р і ж ж і Т у т у нашаруван-
нях дюНи зафіксовано кілька горизонтів, з яких три нижні Е, Еі, Ві він 
датує мезолітичним і ранньонеолітичним часом, а четвертнії (В) відносить 
до «кінцевої стадії середнього неоліту Надпоріжжя». • 

Глиняний посуд нижнього неолітичного горизонту (В^) містить у тіс-
ті значну домішку трави і не має крупного піску, жорстви, властивих більш 
пізній кераміці верхнього горизонту (В). Посуд тонкостінний, погано ви-
палений, неміцний, але його поверхня добре згладжена. Вінця прямі або 
трохи відведені назовні. Вони ще не мають ніяких, потовщень по краю. 
В орнаментації посуду переважає гребінцевий і лінійний орнамент, рідше 
зустрічаються поодинокі наколи. Під вінцями є ряд глибоких циліндрич-
них ямок, що створюють на внутрішній стороні черепка горбики-негативи 
(рис. 7, 1-4). 

Ця кераміка залягала разом з мікролітичним кременем і кістяними 
виробами (рис. 7, 5—12). Нуклеуси конічні із слідами знятих мікроплас-
тин. Ножовидні пластини невеликих розмірів, звичайно з трисхилою спин-
кою. Скребки невеликі, округлі, виготовлені з відщепів. Знайдена тра-
пеція видовженої форми. Великі знаряддя з кременю для обробки дерева 
тут зовсім відсутні, в житті людей Ігренського поселення важливу роль 
відігравали знаряддя праці з кістки, серед яких слід відзначити тесла 
з симетричною формою леза (рис. 7, 5), що, можливо, замінювали соки-
ри з кременю, кістяні шила, голку з вушком (рис. 7, 7), вістря стріл 
і гарпунів (рис. 7, 6). Вістря овальні в перетині і мають паз для кре-
м'яних вкладишів. Серед рибальських знарядь Ігрені 8 є цікаві знахідки 
рибальських блешень, виготовлених з стінок річкової черепашки 
(рис. 7, 8, 9). 

Матеріали верхнього неолітичного горизонту (В) Ігрені 8 значно від-
різняються від знахідок нижнього. Виявлена тут кераміка, за наявністю 
піску і жорстви в тісті, переважанням накольчастого орнаменту і відсут-
ністю ямок під вінцями, уже цілком відноситься до групи більш пізньої 
кераміки Надпоріжжя типу Собачок і Микольського могильника. 

Стратиграфічне залягання різночасових матеріалів на Ігрені 8 ствер-
джується також результатами камерального опрацювання матеріалів з 
поселення Вовчок. В культурному шарі Вовчка, розкопаного А. В. Добро-
вольським в 1929 р., виявлено головним чином кераміку типу Собачок і 

А. В. Д о б р о в о л ь с к и й . Восьма Ігренська неолітична стоянка.— АП, т, П . 
К.. 1949. 
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Рис. 7. Кераміка і знаряддя праці з ранньонеолітичного ша-
ру поселення Ігрень 8. 

Микольського могильника. Поряд з цим в комплексі є близько 18% тон-
костінної кераміки з великою домішкою трави в тісті (рис. 8, 7, 5), 
аналогічної знахідкам нижнього горизонту Ігрені 8. Зіставлення глибин 
залягання черепків різних типів посуду цього поселення показало, що пе-
реважна більшість фрагментів типу нижнього горизонту Ігрені 8 залягала 
в найнижчих штиках (5—6) товщі культурного шару Вовчка, а вище, в 
другому — четвертому штиках, де зосереджувались знахідки основного 
керамічного комплексу поселення, її немає. Цікаво, що на Вовчку вияв-
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Рис. 8. Кераміка першого періоду дніпро-донецької культури: 
г, 6 — Ігрень 8; 2 — Вереміївка; З, 7, 8 — Вовчок; 4 — Бондариха 2; 5 — Студенок 4; 
9 — Недогарки; 10 —Міклашевський. 



лено невеликий процент типової сурської кераміки, яка залягала в ниж-
ній частині нашарувань разом з рештками раннього дніпро-донецького 
посуду. 

З інших фактів, що свідчать про досить ранній вік кераміки типу 
нижнього горизонту Ігрені 8, слід згадати ще знахідку на поселеннях сур-
ської культури (п. 1, 2) уламків раннього дніпро-донецького посуду, які 
в свій час В. М. Даниленком були віднесені до сурської культури Про 
приналежність цього посуду (рис. 9, 5) до дніпро-донецької культури 
свідчить все: і склад тіста (дуже велика рослинна домішка), і фактура че-
репка (крихкість, червонуватий колір), і особливо орнаментація (ямки 
під вінцями, прокреслений кососітчастий або ялинковий узор). Ці риси, 
що зовсім не є характерними для сурської кераміки, тісно пов'язують 
описаний посуд з матеріалами нижніх горизонтів Ігрені 8 і рядом інших 
ранніх поселень дніпро-донецької культури України (Бондариха 2, Устя 
Осколу 2 і т. п,). 

Стратиграфічне розміщення різночасових матеріалів дніпро-донецької 
культури виявлене нами і на поселенні Устя Осколу 2 в долині Сівер-
ського Дінця Тут розкрито два горизонти, що залягали на різних рів-
нях: нижній на глибині 44—53 см і верхній — 35—40 см. Обидва гори-
зонти розділені прошарком грунту товщиною 8—10 см, де зустрічаються 
лише окремі знахідки як нижнього, так і верхнього горизонтів. Крім від-
мін у рівнях залягання двох різночасових горизонтів Устя Осколу 2, тут 
відмічається також і їх «горизонтальна стратиграфія» (рис. 10). 

В нижньому шарі цього поселення виявлені матеріали, аналогічні 
ранньонеолітичному комплексу Бондарихи 2, в тому числі трапеція, плас-
тини-вкладиші з затупленим краєм, мікролітичні нуклеуси і пластини, 
а також кераміка з домішкою трави в тісті, погано випалена, орнаменто-
вана прокресленими лініями і дрібним гребінцем (рис. 11, 1—5). 

Комплекс знахідок верхнього горизонту Устя Осколу 2 включає круп-
ні кам'яні знаряддя і кераміку з прогладженим, гребінцевим і ямковим 
орнаментом. В глиняному тісті помітно лише незначний процент рослин-
ної домішки. Матеріали цього горизонту знаходять повну аналогію в 
комплексі знахідок з розташованого поруч багатого поселення Устя Оско-
лу 1, що відноситься до другого періоду розвитку місцевої неолітичної 
культури. 

Цікаві дані, що свідчать про стратиграфічне залягання матеріалів 
дніпро-донецької культури, одержані при дослідженні поселення біля хут. 
Тетерівський в гирлі р. Гнилоп'яті на Волині 

В. М. Д а н и л е н к о. До питання.., стор. 130, табл. IV, 2—6. 
Д. Я. Т е л е г и н . Раскопки неолитических стоянок в устье р. Сокола.— МИА, 

№ 79, М., 1960, стор. 182 і ін. 
^̂  В. И. М и т р о ф а н о в а . Отчет о раскопках поселения возле х. Тетеревский 

Житомирской области и района.— Науковий архів ІА АН УРСР. 
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Рис. 9. Елементи і мотиви орнаменту на посуді першого періоду дніпро-
донецької культури: 
1, 2, 6 — Микільська Слобідка; з — Завалівка; 4 — Студенок 5; 5 — о. Сурський. 



ш / т2 [ш^ 
ЕІ35 Е37 {Ш^ 

Рис. 10. Устя Осколу 2. План розкопу і розріз нашарувань: 
1 — пізній надувний пісок; 2 — гумус; З — жовто-буре підґрунтя; 4 — 
материковий білий пісок з прошарками орштейну; 5 — поруйнування 
в нашаруваннях; 6 , 7 — крем'яні вироби верхнього і нижнього гори-
зонтів; 8 — кераміка; 9 — вохра. 

В розкопі площею понад 400 м^ виявлені рештки житлової споруди 
розміром 3,2X1,7 м і залишки вогниш;. Тут зібрана велика кількість нео-
літичних знахідок — фрагментів глиняного посуду і знарядь праці з кре-
меню досить архаїчного вигляду (траншевидні сокири, трапеції, пласти-
ни з затупленим краєм, пластини із скошеним кінцем і т. п.). 

За типологічними ознаками і умовами залягання кераміка поселен-
ня поділяється на дві групи — більш ранню, щ;о характеризується доміш-
кою трави в тісті, гребінцевим і прокресленим орнаментом, і пізнішу, яка 
має домішку піску та жорстви в глині і орнамент у вигляді відступаючих 
наколів кінцем палички. На плош,і однієї житлової заглибини в розмі-
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Рис. 11. Знаряддя праці і кераміка першого періоду дніпро-
донецької культури: 
1—8 — Устя Осколу 2 (нижній горизонт); 9—12 — Вереміївка; 13 — 
Більки; 14 — Ірпінь; Ід — Недогарки; 16 — Козлівка; 17 — Вовчок; 
18 — Студенок 5] 19 — Лоханський поріг. 

щенні знахідок відзначається стратиграфія, де фрагменти посуду першої 
групи залягали нижче (0,8 м), а другої вище (0,5 м). На думку автора 
розкопок, переважна більшість крем'яних^ виробів поселення пов'язується 
з керамікою першої групи. 

Основний (нижній) комплекс кераміки й кременю хут. Тетерівського 
типологічно відноситься до більш раннього часу, ніж неолітичні матеріали 
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розташованого поблизу поселення Моства, а кераміка з накольчастим 
орнаментом другої групи, очевидно, дещо пізніша моствянського ком-
плексу. 

Для розуміння питань відносної хронології пам'яток дніпро-донецької 
культури Середнього Подніпров'я в межах Черкащини, Полтавщини і Ки-
ївщини, де стратиграфічне залягання пам'яток поки що не виявлене, важ-
ливе значення має типологічний аналіз матеріалів. 

Вивчаючи глиняний посуд з поселення Микільська Слобідка 2, 
В, М. Даниленко прийшов до висновку про наявність тут двох керамічних 
груп, генетично тісно пов'язаних між собою 

Першу, найбільш численну групу становлять горщики витягнуто-ко-
нічної форми з гострим денцем, глиняна маса яких містить досить знач-
ну домішку рослинних решток. Орнамент складається з відтисків гребін-
цевого штампу, окремих трикутних наколів і прокреслених або прогла-
джених ліній. Під вінцями майже завжди є один або два ряди глибоких 
циліндричних ямок (рис, 9, 1, 2, 6). 

Посуд другої групи був також гостродонний, але рослинної домішки 
в тісті тут майже немає, її замінював дрібний пісок. Орнаментація знач-
но складніша: панують зональні композиції, які складаються з великої 
кількості смуг, скомпонованих з горизонтальних рядів гребінцевого штам-
пу і відступаючих наколів різної форми. Глибокі циліндричні ямки під 
вінцями зустрічаються рідше. 

Поділ неолітичної кераміки на такі ж групи властивий і ряду інших 
поселень Київщини і Черкащини (Віта Литовська, Грині, Пищики), що 
свідчить про закономірність цього факту в розвитку керамічного вироб-
ництва для всього Середнього Подніпров'я взагалі. Слід відзначити, що 
під час дослідження залишків житла на поселенні Віта Литовська 
в ньому була виявлена виключно кераміка другої групи, а в одній з 
заглибин на поселенні Грині зібрані фрагменти лише ранньонеолі-
тичного часу. 

За останні роки в зв'язку з новими розвідками і розкопками поселень 
в долині Дніпра на північ від Києва і на території БРСР стало можливим 
поставити питання про виділення тут ще однієї керамічної групи, за 
всіма ознаками більш пізньої, ніж дві перші. Мова йде про розкопки 
уже згадуваного вище поселення біля с. Пустинка Чернігівської області. 
Важливою особливістю кераміки цієї групи є застосування тут шнурово-
го, перлинного і Баликового орнаменту, поява посуду з плоским дном, 
майже повна відсутність трави в тісті, а також наявність значних впли-
вів трипільської керамічної технології. Ця кераміка Пустинського 
поселення супроводжувалась великими крем'яними знаряддями праці 

В. М. Д а н и л е н к о. Дослідження неолітичних пам'яток в районі Киева 
в 1949 р.— АП, т. VI, стор. 174 
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(сокири, ножі, вістря сігасів), що вже повністю виключали мікролітичні 
форми. 

Кераміка Пустинки 5 знаходить найближчі типологічні і, очевидно, 
хронологічні паралелі в матеріалах пізніх поселень Верхнього Подніпров'я 
(Лучин, Ходосовичі) і Середньої Прип'яті (оз. Литвин). 

Про різночасовість виділених вище трьох керамічних груп свідчать, 
крім типологічних особливостей самого посуду, також і такі дані: по-пер-
ше, наявність в долині Дніпра поселень, для яких є характерною кера-
міка лише однієї з трьох груп — першої (Завалівка, Закота, Вереміївка), 
другої (Успенка) або третьої (Пустинка 5, урочище Порохонь); по-дру-
ге, безперечна типологічна близькість ранньої керамічної групи лісо-
степового Подніпров'я з матеріалами нижнього горизонту Ігрені 8 і 
нижнього шару Устя Осколу 2; і, по-третв, датування всіх трьох груп ке-
раміки Середнього Подніпров'я різним часом на підставі синхронізації їх 
з різночасовими матеріалами сусідніх культур: ранньої групи — з буго-
дністровською культурою, а другої і третьої — з різними етапами три-
пілля, про що докладно буде сказано нижче. 

Отже, на підставі стратиграфічних спостережень і типологічного ана-
лізу матеріалів, насамперед кераміки, в розвитку дніпро-донецької куль-
тури на окремих територіях можна виділити по кілька основних періо-
дів — два в Падпоріжжі і на Донеччині, три — в Київському Подні-
пров'ї і на Волині. Цих даних, на наш погляд, уже цілком досить, щоб 
ставити питання про періодизацію пам'яток досліджуваної культури 
в цілому. 

Типологічна близькість, а нерідко майже повна тотожність кераміки 
нижнього горизонту Ігрені 8, Вовчка, Устя Осколу 2 з основним комплек-
сом хут. Тетерівського, ранньою керамічною групою,Микільської Слобід-
ки свідчать про одночасовість цих пам'яток. Мікролітичний характер кре-
меню, очевидна спільність в типах знарядь праці (трапеції, пластини із 
скошеним кінцем) стверджують цей висновок. 

Уже більш пізній вік матеріалів верхнього горизонту Ігрені 8, Вовч-
ка, Устя Осколу 2, другої йерамічної групи Микільської Слобідки свід-
чить про приналежність їх до наступного, другого періоду дніпро-донець-
кої культури. 

На це ж вказують дальший розвиток і удосконалення кераміки, як 
і помітні зміни в складі крем'яних виробів: поява клиновидних сокир, ві-
стрів до списа, зменшення ролі мікролітичних знарядь тощо. До другого 
періоду дніпро-донецької культури відноситься переважна більшість дослі-
джених на Україні неолітичних могильників. 

Кераміці другого періоду не властиві, однак, шнуровий, перлинний 
і валиковий орнаменти, що з'являються па посуді поселень типу Пустинки 
5, безперечно, ще пізніших. Кіпцем неолітичної епохи датуються і чис-
ленні неолітичні поселення на території БРСР, на кераміці яких зустрі-
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Відносна хронологія пам'яток дніпро-донецько'і культури 
Т а б л и ц я II 

Пері-
оди Етапи Надпоріжжя і Приазовья 

Черкащина, 
південно-за-

хідна Пол-
тавщина 

Донеччина, півден-
но-східна Полтав-

щина 
Київщина, Східна Во-

линь 
Південно-Східна 

Білорусія 

III 
Назаровичі 
Порохонь 
Пустинна 5 

Лучин (Сосонка) 
Ходосовичі 
Литвин 

II 

Маріуполь 
Лиса Гора 
Микольське 
Вовниги 1 
Стрільча; Скеля 
Середній Стіг 1 

Собачки 
Вільнянка (І гр.) 
Вовниги 2 
Вовчок (верхні горизон-
ти) 

Дереївка 1 
Пищики 
Успенка 
Бузьки 

Олександрія (ран-
ня група похо-
вань) 
Устя Осколу 2 
(верхній горизонт) 
Устя Осколу 1 

Грині 
Віта Литовська 
Микільська Слобідка 
(II гр.) 
Моства 

Романовичі 
Чачуравка 

Вовчок (нижні горизон-
ти) 
Ігрень 8, шар Оі 

Більки 
Веремії вка 

Устя Осколу 2 
(нижній горизонт) 
Бондариха 2 

Микіл]>ська Слобідка 
(І гр.) 
Завалівка 
X. Тетерівський 

Закота 



чається шнуровий і гусеничний орнамент. Вироби мікролітичних типів зни-
кають зовсім. 

Таким чином, в розвитку дніпро-донецької культури можна виділити 
три основних періоди: ранній (1), середній (П) і пізній (III). На деяких 
територіях поширення племен дніпро-донецької культури, як, наприклад, 
в Надпоріжжі, де поселення і могильники вивчені найбільш повно, в роз-
витку середнього періоду дніпро-донецької культури виділяється два ета-
пи — більш ранній і пізній (див. табл. II) . 

Пам'ятки раннього періоду 

Район поширення пам'яток раннього періоду дніпро-донецької культури 
охоплює північну і середню частину Надпоріжжя (нижні горизонти І гре-
ні 8 і Вовчка, знахідки кераміки біля Лоханського порогу, на о. Сур-
ському), лісостепове Подніпров'я і Східну Волинь (ранні комплекси Ми-
кільської Слобідки, Гринів, хут. Тетерівського, Пищиків, Вереміївки, Біль-
ків, Недогарків, Ірпеня, Завалівки), пониззя Прип'яті (Закота), а також 
середню течію Сіверського Дінця (Бондариха 2, Студенок 4, 5, Яремівка, 
Устя Осколу 2). 

Ранній період дніпро-донецької культури був часом виникнення кера-
мічного виробництва, складання певних форм глиняного посуду, прийо-
мів його орнаментування. 

Основними типами посуду цього періоду дніпро-донецької культури 
були широковідкриті горщики. Виділяються дві різні форми горщиків — 
яйцевидна (рис. 12) і прямостінна («циліндростінна»). 

Рис. 12. Горщик і миска першого періоду дніпро-донецької культури: 
1 — Закота; 2 — Тетерівський. 
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Рис. 13. Два типи горщиків першого періоду дніпро-донецької культури: 
1 — Завалівка; г — Грині. 

Найкраще уявлення про горщики яйцевидної форми дає реставрована 
посудина з Завалівки. Це великий горщик конічної форми з гострим дном 
(рис. 13, 1). Вінця прямі, трохи відхилені назовні, без потовщень по 
краю, верхній зріз заокруглений. Аналогічний яйцевидний горщик, фор-
му якого відтворено повністю, відомий також із Закоти в пониззі При-
п'яті (рис. 12, І ) . Очевидно, таку ж форму мав і горщик з Козловки на 
Сеймі (рис. 11, 16). 

Форму нрямостінного горщика повністю реставровано з фрагментів, 
зібраних в заглибині ранньонеолітичного часу на поселенні Грині. Він має 
високі, прямі, майже циліндричні стінки, що в нижній частині горщи-
ка сходяться до гострого дна. Вінця прямі, без будь-яких потовщень 
(рис. 13, 2). 

Судячи з наявних фрагментів стінок, вінець і денець, примітивні фор-
ми яйцевидних і прямостінних горщиків були властиві і всім ін-
шим раннім керамічним комплексам, названим вище (рис. 11, 16, 
17, 19). 

В глиняному тісті горщиків на всій території поширення пам'яток 
раннього неоліту, включаючи й Надпоріжжя, є значна домішка трави. 
Жорства як технічна домішка в цеіі час ще майже не використовується. 
Випал звичайно слабий, черепки досить крихкі. Колір посуду жовтувато-
червонуватий. Поверхня досить добре згладжена, інколи підлискована; на 
деяких горщиках помітні сліди розчісування гребінцем. Розміри горщиків 
по висоті — від 10—15 до ЗО—40 см. 
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Найбільш поширеним елементом орнаменту в цей час були відтиски 
дрібнозубого гребінця і прокреслені лінії (рис. 8; 9). В ранньому кера-
мічному комплексі Микільської Слобідки перші становлять 25%, а дру-
гі — 23%. В нижньому горизонті Ігрені 8 відтисками гребінця і прокрес-
леними лініями, н];о тут найчастіше комбінуються в одному узорі, покри-
то близько 70% всього посуду. Орнамент у вигляді відступаючих наколів 
на посуді раннього періоду лише починає складатись. Він являє собою ря-
ди окремих заглибин підтрикутної форми, не з'єднаних між собою. Такі 
заглибини є на фрагментах з Студенка 5, Микільської Слобідки, Ігре-
ні 8. Обов'язковим атрибутом узору орнаменту є нанесення під вінця-
ми одного або двох рядів глибоких, здебільшого циліндричних за фор-
мою ямок. 

Як орнаментальний елемент на посуді ранніх пам'яток Київщини 
помітну роль відігравали своєрідні неглибокі вм'ятини, нанесені кінцем 
розмочаленої палички. Система узору відрізняється помітною складністю. 
Це здебільшого косе штрихування, кососітчасті або кутові композиції, 
зустрічаються криволінійні мотиви — ряди хвильовидних ліній або ще 
більш складні фігури. 

Досить цікавий за своєю складністю узор вдалося реконструювати на 
горщику із Завалівки (рис. 13, І ) . Основною складовою частиною цього 
узору є ряди вертикально поставлених позитивно-негативних тричленних 
фігур, на площі яких розміщені окремі невеликі ромби або прямокут-
ники. Контури всіх цих фігур намічені тонкими різними лініями і під-
креслені ззовні рядом відтисків дрібногребінцевого штампу. Під вінцями 
йде смуга таких же відтисків і ряд глибоких ямок. В нижній частині гор-
щика, майже біля самого дна, є ще кілька підтрикутних фігур, зроблених 
відтисками гребінцевого штампу. 

Узор на ранній кераміці найчастіше покриває всю поверхню посуду. 
Проте є випадки, коли він розміщувався лише у верхній частині під він-
цями або внизу біля самого дна. 

Закінчуючи розгляд ранньої дніпро-донецької кераміки, слід відзна-
чити, що вона розвивалася у тісному контакті з керамічною технологією 
інших сусідніх синхронних культур, зокрема буго-дністровської. Про куль-
турні зв'язки дніпро-донецького і буго-дністровського неолітичного на-
селення свідчить, насамперед, поява на Волині і в долині Дніпра яйце-
видних горщиків, що виникли тут, очевидно, під впливом півкулястого по-
суду, відомого на Південному Бузі. Те ж слід сказати і про мотиви узору 
3 негативно-позитивними тричленними фігурами (Завалівка). Можливо, 
як наслідок цих впливів можна розглядати і появу на деяких ранніх 
дніпро-донецьких поселеннях (Ігрень 8, Грипі) окремих знахідок плоско-
донного посуду, що на Південному Бузі відомий з найраніших етапів нео-
літу. Слід зауважити, що в розвитку культурних зв'язків між населення-
ми Подніпров'я і Південного Бугу в цей час мали місце і значні зворотні 
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впливи, які йшли з Дніпра на Південний Буг. Всі ці факти, на докладно-
му розгляді яких ми зупинимося нижче, мають важливе значення для 
синхронізації неолітичних пам'яток цих територій. 

Знаряддя праці раннього періоду дніиро-донецької культури на різ-
них територіях її поширення мають деякі особливості. Але загалом це 
був час, коли в житті населення ще досить важливу роль відігравали мік-
ролітичні вироби і ранні типи крем'яних сокир, коли мисливці ще не зна-
ли вістрів стріл і списів, виготовлених технікою двобічного ретушування, 
які з'являються лише у другому періоді культури. На територіях, багатих 
крем'яною сировиною (Сіверський Донець, Волинь), для ранніх комплек-
сів крем'яних виробів властиве ще повне співіснування мікролітичних і 
макролітичних форм (Бондариха 2, хут. Тетерівський), На Дніпрі в ролі 
останніх використовувались, очевидно, крупні кістяні вироби, що найпов-
ніше представлені в нижньому горизонті Ігрені 8. 

При з'ясуванні генетичних зв'язків місцевих мезолітичних стоянок 
з ранніми пам'ятками дніпро-донецької культури вже говорилося, що 
основними типами мікролітів в цей час були трапеції, пластини із скоше-
ним кінцем і пластини-вкладиші з затупленим краєм (рис. 6, 9, 10, 11^ 
14,15). 

Великі крем'яні знаряддя з двобічною оббивкою представлені тут 
траншевидними сокирами і сокирами-різаками (рис. 11, 14, 18). 

Траншевидні сокири є в комплексі з хут. Тетерівського на Волині. 
Окремі знахідки цього типу знарядь відомі з Київського Подніпров'я (Ір-
пінь). Кілька траншевидних сокир знайдено в культурному шарі Минів-
ського яру на Сіверському Дінці, де останні залягали без кераміки. Серед 
поверхневих знахідок траншевидні сокири відомі з поселень Західної Во-
лині (Сапанів). 

Характерною рисою траншевидних сокир є виготовлення їх з крупних 
відщепів і уламків кременю, один гострий край яких використовувався 
в ролі леза. Ці знаряддя здебільшого ще не мають сталої форми. їх конту-
ри і розміри в значній мірі визначаються характером заготовок. Сліди фор-
мування сокир крутою крайовою ретушшю або плоским стесуванням є ли-
ше на бокових гранях знаряддя. Лезо сокир, як правило, зовсім не 
оброблене. 

Сокири-різаки, що виникли ще в мезоліті, були властиві і для ран-
нього періоду дніпро-донецької культури. Вони виявлені в культурному 
шарі Бондарихи 2, Студенка 5, в нижньому шарі Устя Осколу. Аналогіч-
ні вироби є в урочищі Піщаному Смячці 

І. Ф. Л е в й ц ь к и й. Стадія в ур. Піщаному біля Народич,— Антропологія, 
т. IV, К., 1931, рис. 10, 4- 27,17. 

м. Я. Р У Д И Н С Ь К И й. Передісторичні розшуки у північно-схіпній Чер-
нігівщині.— Коротке звідомлення за археолоіічні досліди 1925 р., К., 1926, табл, 
IV, 3. 
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Сокири-різаки мають більш сталу форму. Це видовжені знаряддя з 
нерівним краєм і гострими кінцями. В поперечному перетині вони округ-
ло-овальні. Виготовлялись сокири-різаки з уламків кременю шляхом на-
несення з обох боків систематичних сколів. Робочий край у вигляді гост-
роріжучої грані звичайно формувався одним або двома боковими сколами. 
Кут робочого леза, тобто кут між площинами, які обмежують ріжучу 
грань, в більшості випадків невеликий і становить не більше 35^. Заокруг-
лена в передньому плані ріжуча грань має довжину 15—20 мм. Деяка ча-
стина сокир-різаків залош;ена по лезу. Своєрідною особливістю техніки 
виготовлення леза сокир-різаків є вживання бокового сколу, внаслідок 
чого виникали так звані «сколи з сокирок». Такі сколи відомі здебільшого 
в басейні Сіверського Дінця, де на стоянках вони зустрічаються в до-
сить великій кількості. В культурному шарі Бондарихи 2, наприклад, їх 
знайдено 43 екземпляри. З поверхневих зборів вони ще численніші. Ос-
новними ознаками цих сколів, які з першого погляду нагадують звичайні 
відщепи, є те, що вони обмежені не двома площинами, як відщеп, а трьо-
ма, дві з яких є залишками леза сокріри, а третя являє собою площину 
сколювання від тіла сокири (рис. 6, 16). 

Отже, ранньому (першому) періоду дніпро-донецької культури вла-
стиві такі найголовніші ознаки: а) наявність примітивного яйцевидного і 
прямостінного гостродонного посуду, прикрашеного гребінцевим прокрес-
леним орнаментом; б) вживання поряд з мікролітичними формами двох 
типів примітивних сокир — траншевидних і різаків. Населення цього періо-
ду в трудовій діяльності використовувало й інші типи крем'яних і кістя-
них знарядь — скребки, ножі, різці, шила, голки, свердла тощо. 

Найповніше уявлення про склад і характер матеріальної культури 
раннього періоду дніпро-донецької культури дають матеріали з поселень 
Ігрень 8 в Надпоріжжі, Микільська Слобідка 2 під Києвом і Бондариха 2 
на Сіверському Дінці. 

Поселення в урочищі Бондариха розташоване на лівому березі Сівер-
ського Дінця поблизу м. Ізюм Харківської області. Розкопками тут роз-
крита площа 170 Неолітичний культурний шар, що залягав на глиби-
ні 0,5—0,6 м складався з скупчень крем'яних виробів і кераміки (рис. 14). 
В культурному шарі стоянки розчищене вогнище. Воно мало неправильну 
овальну форму; його розміри 0,9X0,5 м. Розріз плями по довгій осі дав 
невелику заглибину (12 см). Пісок, який наповнював вогнищеву заглиби-
ну, відрізнявся від оточуючого шару деяким потемнінням і зольністю. 
В ньому, крім неолітичних кременів і кількох дрібних вуглинок, не ви-
явлено ніяких знахідок. 

в культурному шарі стоянки знайдено 20 нуклеусів, понад 100 ножо-
видних пластин (рис, 15, 2, 6), половина з яких — мікролітичні, 4 сокири-

Д. Я. Т е л е г і н. Неолітична стоянка в ур. Бондариха.— Археологія, т. IX. 
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Рис. 14. Бондариха 2. План розкопу і розріз нашарувань. 
1 — кремінь; 2 — кераміка; З — вохра; 4 — рештки вогнища; 5 — 
пізні поруіінування; в — надувний пісок; 7 — гумус; 8 — жовто-
буре підґрунтя; 9 — материк дюни з прошарками орштейну. 

різаки, 43 сколи з них (рис. 15, 12), 7 свердел, 15 мікролітичних форм, 
96 скребків різної форми, 73 різці і понад 3000 відщепів. Крім того, в 
культурному шарі виявлено 50 фрагментів кераміки і близько 10 грудо-
чок червоної вохри. Під культурним шаром в невеликій ямці знайдено 
«скарб», що складався з сокири-різака, 9 скребків, 7 ножовидних пластин 
із слідами використання і 275 г червоної вохри. 
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Рис. 15. Бондариха 2. Знаряддя праці з кременю. 

Нуклеуси за формою і характером знятих пластин типово мікролі-
тичні (рис. 6, 12), грубувато оббиті і великих розмірів (рис. 15, 1). Мате-
ріалом для виготовлення знарядь праці служили, крім пластин, відщепи 
кременю. Сокири-різаки сформовані з уламків кременю шляхом двобіч-
ної оббивки. Вони лінзовидні в поперечному перетині. Робочий край 
сформований боковими сколами (рис. 15, 5, 13). Клини також виготовля-
лись в техніці двобічної оббивки. Ознакою, що дозволяє приписувати 
цьому знаряддю функцію клина, є насамперед його клиновидна форма, на-
вмисне сформована шляхом нанесення систематичних сколів, а також 
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сліди численних ударів на обушковій частині (рис. 15, 14). Свердла виго-
товлялись з великих і грубих підтрикутних в перетині пластин. 

Трапеції (7 екз.) за формою бувають відносно високими і видовже-
ними (рис. 6, 9, 10; 15, 9). Вони виготовлені з пластин середніх розмірів. 
Пластини із скошеним кінцем (2 екз.) за деталями форми не завжди то-
тожні. Скіс буває крутиіі або досить пологий (рис. 15, 7). Пластини з за-
тупленою спинкою (4 екз.), як і інші мікроліти, виготовлялись переважно 
з мікролітичних пластин, найчастіше трапецієвидних в перетині. Середня 
довжина цих пластин-вкладишів — З см. Один бік пластин залишений без 
будь-якої підправки, а другий і їх кінці — затуплено крутою ретушшю 
(рис. 15,5). 

Скребки становлять найчисленнішу категорію знарядь, Виготовлялисі 
вони з відщепів і пластин (рис. 15, 10, 11); кількісно переважають пер-
ші. Розміри округлих скребків дорівнюють 6—7 см в перетині. За кіль-
кістю екземплярів друге місце після скребків посідають різці (рис, 15, з, 
4). Типологічно різці поділяються на дві великі групи: двобічні різці 
з підретушованим кінцем на уламках кременю і різці на куту зламаної 
пластини. В поодиноких екземплярах трапляються серединні різці. 

Кераміка Бондарихинської стоянки характеризується великою кіль-
кістю рослинної домішки в тісті. Маса черепків вимішана погано. Випал 
слабий. Крім рослинної домішки, в тісті посуду є також дрібний пісок. 
Поверхня посуду добре згладжена, інколи помітні сліди слабого лиску-
вання. З внутрішнього боку, а іноді і із зовнішнього на черепках е сліди 
смугастого розгладжування гребінцем. Посуд має орнаментацію у вигляді 
горизонтальних поясків, утворених черепашковим дрібнозубим штампом 
(рис. 8, 4). На одному з черепків орнамент нанесений тупою паличкою. 

Матеріали Бондарихи 2 та інших аналогічних поселень Донеччини 
(Устя Осколу 2, Студенок 4, 5, Яремівка) за типом кераміки і складом 
мікролітичних знарядь становлять близьку аналогію раннім комплексам 
дніпро-донецької культури Подніпров'я і Волині (рис. 8, 1—3, 10; 9, 
1—3, 5, 6; 11, 9-15). 

Деяка відміна між комплексами з поселень Сіверського Дінця і По-
дніпров'я простежується лише в характері знарядь для обробки дерева. 
На Сіверському Дінці з цією метою використовували сокири-різаки, яких 
немає на Дніпрі. Цей факт, як і загалом більш крупні розміри крем'яних 
знарядь на Сіверському Дінці, очевидно, слід пояснювати наявністю тут 
великих запасів крем'яної сировини, зовсім відсутньої на Дніпрі. Цікаво 
відзначити, що на Волині, Десні і в більш нівнічно-західних районах, де 
також відомі запаси кременю, основними знаряддями для обробки дерева 
теж були крем'яні сокири (урочище Піщане, Пісочний рів). 

Під час розкопок поселення Ігрень 8 виявлено кілька неолітичних 
поховань. Одне з них (№ 6) залягало під черепашковою купою. Сліди 
ями, що прорізали культурний шар, не простежуються. 
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Поховання випростане на спині, руки притиснуті до тулуба, ноги пря-
мі, стиснуті докупи, немов сповиті. Стратиграфічні умови залягання похо-
вання дали підставу А. В. Добровольському віднести його до раннього 
етапу надпорізького неоліту За визначенням М. М. Герасимова, це 
поховання належить жінці похилого віку, пі;о за антропологічними озна-
ками дуже близько стоїть до мезолітичних поховань Мурзак-коби і Фать-
ма-коби в Криму За ритуалом ця могила аналогічна найпізнішим ви-
простаним похованням мезолітичного могильника Василівка З в Над-
поріжжі, які можливо слід датувати ранньонеолітичним часом 

Обряд випростаних на спині «сповитих» поховань є основним для 
всіх неолітичних некрополів Подніпров'я. Не виключена можливість, П],0 
деяка частина найраніших поховань другого періоду дніпро-донецької 
культури в Надпоріжжі, про які ми будемо говорити нижче, також може 
бути віднесена до раннього періоду культури. В цьому зв'язку нагадаємо, 
що А. Д. Столяр і О. В. Бодянський деякі колективні могильники Над-
поріжжя (Василівка 2, Мар'ївка) датують ранньонеолітичним часом. Уточ-
нення хронологічного місця цих некрополів, на жаль, дуже ускладнюється 
внаслідок відсутності тут кераміки. 

А. В. Д о б р о в о л ь с к и й . Неолит Надпорожья, стор. 86. 
М. М. Г е р а с и м о в. Восстановление лица по черепу.— Труды ИЭ, т. XXVIII, 

М., 1955, стор. 264 і ін. 
Д. Я. Т е л е г і н. Василівський третій некрополь в Надпоріжжі.— Археологія, 

т. XIII, К.. 1962. 



Р о з д і л IV 

ПОСЕЛЕННЯ Й МОГИЛЬНИКИ ДРУГОГО ПЕРІОДУ 

Загальна характеристика і локальні варіанти 

Поступовий розвиток продуктивних сил неолітичної епохи привів до ряду 
істотних змін в господарській діяльності і побуті дніпро-донецьких пле-
мен. в другому періоді дніпро-донецької культури набуває дальшого роз-
витку човново-сіткове рибальство, приручаються всі основні види свійських 
тварин (крім коня), з'являються культурні злаки. Це був час роз-
квіту дніпро-донецької культури. До цього відноситься переважна біль-
шість відомих на Україні і в Білорусії пам'яток гребінцево-накольчастої 
кераміки, серед яких уже кілька десятків досліджено шляхом стаціонар-
них розкопок. 

В матеріальній культурі другого періоду відбуваються значні зміни. 
Набувають поширення крем'яні і кам'яні шліфовані вироби, великі ножі 
з кременю. Однією з ознак цього періоду є поява вістрів стріл і списів 
з двобічною обробкою. Кількість і асортимент мікролітичних форм знач-
но скорочується (рис. 16). 

в цей час виникають клиновидні сокири, лезо яких формується не од-
ним боковим ударом, як у сокир-різаків, а багатьма дрібними сколами, 
спрямованими вздовж довгої осі знаряддя. Такий спосіб формування леза, 
очевидно, значно більше відповідав вимогам, які ставилися до знарядь 
для рубання. Знімаючи дрібні сколи, легше було надати лезу заданої 
форми: рівної або округлої, симетричної або асиметричної. Інколи таким 
способом виготовлялись навіть сокири з жолобчастим лезом. Клиновидні 
сокири з поздовжніми сколами на лезі з точки зору їх форми і доскона-
лості техніки виготовлення можуть бути розділені на два підтипи: 
а) більш примітивні овальні сокири і б) підтрикутні сокири із звуженим 
обушком. 

Овальні клиновидні сокири, що з'являються вперше на поселеннях 
другого періоду, використовуються деякий час разом з сокирами-різаками, 
з яких вони виникають. Овальні сокири виявлені в культурному шарі 
Устя Осколу 1, 2, на поселеннях Ізюм 4, Студенок 2 і т. д. Значна кіль-
кість таких сокир поряд з більш пізніми типами відома на Волині (Мост-
ва) і в долині Сожу (Чачуравка, Городок) Форма цих сокир видовжено-
овальна, кінці округлі, поперечний перекрій гостро-овальний (рис. 16, 15). 

' К. М. П а л і к а р п о в і ч . Вказ. праця, рис. IV, 12, 13\ V, 20\ XXX, 5, 6. 
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Рис. 16. Основні типи знарядь праці і прикраси другого періоду 
дніпро-донецької культури: 
1, з — Вовнизька правобережна стоянка; з, 7 — Собачки; 4, 14 — Вовчок; 
5 — В о в н и г и 2, 6—Лиса Гора; 8, 9, 17 — Вільнянка; 10 — Вовниги 1; 
11 — Маріуполь; 12 — Дереївка-Партизан; 13 — о. Лоханський; 15 — Ізюм 4; 
16 — Студенок 2. 



Рис. 17. З н а р я д д я п р а ц і із ш л і ф о в а н о г о к а м е н ю і к і стки : 
1 — Вовнизька правобережна стоянка; 2 — Пищики; З, 4 — Дереївка-Партизан; 5 — 
Сорокошичі; 6 — о. Кізлевий. 

Треба думати, що овальні сокири використовувалися в ролі рубаю-
чих знарядь. На їх робочому лезі можна помітити иощербленість і заби-
тість. Дуже можливо, що деякі з цих сокир вставлялися в муфту. Оваль-
ні сокири являють собою перехідну форму від сокир-різаків до підтри-
кутних клиновидних сокир із звуженим обушком. 
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Підтрикутні сокири із звуженим обушком виявлені в багатьох комп-
лексах дніпро-донецької культури в Приазов'ї (Маріуполь), на Донеччи-
ні (Зливка, Студенок 2), а також па поселеннях Північної Київщини 
(Грині) і Північно-Східпої Білорусії (Турія, Романовичі, Чачуравка). 
Сокири цього типу, пдо формувалися з допомогою дрібних сколів, відріз-
няються досконалістю виготовлення. Бонн мають здебільшого нідтрикут-
ну форму в плані з прямим або трохи округлим лезом і звуженою обуш-
ковою частиною (рис. 16, 16). Ці сокири відносно тонкі в поперечному 
перетині, здебільшого лінзовидні. Значна кількість нідтрикутних сокир 
має вже нришліфування по лезу. Підтрикутні сокири із звуженим обуш-
ком являють собою заключну фазу в розвитку цих знарядь з кременю на 
Лівобережжі України. 

Б долині Середнього Дніпра і в Надпоріжжі, де кременю для виго-
товлення сокир не було, населення дніпро-донецької культури викори-
стовувало при обробці дерева кам'яні і кістяні тесла. 

Тесла виготовлялись переважно із сланців. Вони здебільшого підпря-
мокутної форми, плоско округлі в поперечному перетині. їх довжина ко-
ливається від 8 до 12 см. Поверхня тесел в більшій чи меншій мірі від-
шліфована, лезо асиметричне, сточене з одного (нижнього) боку (рис. 16, 

17, 5, 6). Спосіб використання тесел нагадує роботу долотом. При об-
робці дерева його тримали в руці, постукуючи молотком по обушку. Про 
це свідчать сліди ударів на обушковій частині тесел, а також поздовж-
ні сколи у верхній їх частині. Кам'яні тесла мали найбільше поширення 
на поселеннях Падпоріжжя (Собачки, Вовчок). Є вони і в могильних 
комплексах. Кілька зразків знарядь цього типу походить з Київщ,ини 
(Микільська Слобідка, Воскресенка, Сорокошичі). Відомі вони з Орелі 
(Гуналівка). Сланцеві сокири є в неолітичному горизонті Кам'яної Мо-
гили. Кістяні тесла виготовлялись з розколотих великих кісток тва-
рин (рис. 17, З, 4). їх обриси і розміри нерідко визначались формою кістя-
ної заготовки. Спосіб використання кістяних тесел той же, ш,о й 
кам'яних. 

Основним типом глиняного посуду другого періоду, як і раніше, за-
лишається горгцик. Але форма горш;ика стає більш досокналою: усклад-
нюється й розвивається форма вінець, виникає помітний злам в середній 
або верхній частині його корпусу. Примітивна форма широковідкритого 
яйцевидного посуду, властивого першому періоду культури, тепер зміню-
ється новими, більш досконалими варіаціями (рис. 18). На Волині, напри-
клад, виникає форма округлотілого гостродонного горш,пка із звуженою 
шийкою (Моства). Близькі форми гостродонних горш;иків, але з деш,о 
менш виявленим профілюванням стінок, мали поширення в Білорусії 
(рис. 18, 2) і на Сіверському Дінці (Устя Осколу 1). 

Кілька форм горш,иків складається в другому періоді культури і на 
Середньому Подніпров'ї (рис. 18, 3), в тому числі гостродонні й плоско-
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Рис. 18. Основні типи горщиків другого періоду дніпро-донецької культури: 
1, 4, 5 —Бузьки; 2 — Ходосовичі, ур. Мошка; З — Козинці (розвідка А. П. Савчука); 
б — Микольське. 

донні форми на Черкащині (рис. 18, І, 4, 5) та горщики з майже прямо-
висними стінками і гострим дном на Київщині (Грині, Віта Литовська). 
Останні, очевидно, продовжують типологічний ряд прямостінного посуду 
першого періоду культури. Значною досконалістю відрізняються форми 
плоскодонного посуду Надпоріжжя, де виникають типи округлотілих, бі-
конічних горщиків з нерідко ускладненою формою вінець (рис. 18, 6). 

Трава як технічна домішка в глиняному тісті посуду другого періоду 
культури все частіше замінюється піском, жорствою. Як це видно з табл. 
III, найбільш поширеним видом орнаменту на кераміці залишаються гре-
бінцевий штамп і прокреслені лінії. Однак у другому періоді з'являє-
ться 1 набуває значного поширення орнамент у вигляді відступаючих 
наколів — елемент узору, майже зовсім невідомий на ранній дніпро-
донецькій кераміці. На заключному етапі другого періоду в Надпоріжжі 
(Микольський могильник. Середній Стіг 1) накольчастий орнамент майже 
повністю витісняє всі інші елементи узору. На глиняному посуді цього 
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періоду дніпро-донецької культури з поселень Сіверського Дінця, Серед-
ньої Десни і Сожу поширюється ямковий елемент орнаменту. 

в системі узорів чіткіше, ніж раніше, простежується горизонтальна 
зональність. Ямки під вінцями наносились тепер помітно рідше. В Надпо-
ріжжі вони зникають зовсім. Кераміка другого періоду міцніша, випал 
досконалішиіі. 

Т а б л и ц я ІТІ 
Елементи орнаменту на кераміці другого періоду дніпро-донецької культури 

Орнамент 

Пам'ятки а к 
а н 
^ т 

§ 8 
р в о 

« 
св 

к 

Єі 
вИ 
^ й 
"Я Л 

Черепки 
без орна-
менту 

« 
ш 
й 
л о 
а 

Собачки 
Вовнизька правобережна стоянка 
Микольський могильник 

44 
28 

9 

35 
42 
85 

17 
20 

4 

— 1 
2 

3 
8 
2 

Сб 
Д В середньому 27 54 13,6 1 4,4 
ее и 
І 
ее к Р, ш ЕГ 

Бузьки 
Мутихи 
Пищики 
Успенка 

25 
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ка) 

25 

50,7 

25 

+ 
50 

31,8 + -і-

в середньому по всіх групах 31,5 23,6 11,8 17 < 3 10,1 

Численне населення дніпро-донецької культури, кількість якого знач-
но зросла в порівнянні з попереднім періодом, розселюється на сусідні 
території. Якщо район поширення ранніх поселень охоплював лише лісо-
степове Подніпров'я, пониззя Прип'яті і Лівобережжя України, то тепер 
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Рис. 19. Локальні групи пам'яток другого періоду дніпро-донець-
кої культури: 
1 — надпорізько-приазовська; 2 — черкаська; З — києво-волинська; 
4 — донецька; 5 — гомельсько-чернігівська. 

поселення І МОГИЛЬНИКИ з гребінцево-накольчастою керамікою з'являються 
далеко на півночі, заході і сході. Піднявшись по Дніпру, Сожу і Прип'я-
ті, носії цієї культури майже досягають їх верхньої течії (Романовичі, 
Веть 4, Чачуравка, Сліпці, Нетішин), 

Витіснивши або асимілювавши людей сурської культури, племена з 
керамікою гребінцево-накольчастого типу міцно освоюють Надпоріжжя і 
проникають далі на південь, аж до Приазов'я включно (Маріуполь, Ка-
м'яна Могшіа). 

Поширення дніпро-донецьких племен на другому етапі розвитку їх 
культури на значних територіях, де вони, природно, зустрічались з людь-
ми інших культур, приводило до виникнення певних відмін у складі мате-
ріальної культури. Ці відміни на деяких територіях були настільки знач-
ні, що можна говорити про складення окремих варіантів локальних груп 
дніпро-донецької культури. 

Найбільш чітко виділяються такі локальні групи: надпорізько-при-
азовська, черкаська, києво-волинська, донецька і гомельсько-чернігівська 
(рис. 19). 
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Надпорізько-приазовська група 

Неолітичні пам'ятки другого періоду дніпро-донецької культури в Надпо-
ріжжі і Приазов'ї, що розвинулися на базі ранньонеолітичних пам'яток 
типу Ігрені 8, вивчені досить добре. Тут уже розкопано 5 поселень (Со-
бачки, Вовчок, Середнії! Стіг 1, Вовнизькі стоянки) і понад 10 великих 
могильників (Василівський 2, Вільнянський, Вовнизький, Микольський, 
Лисогорський, Капуловський, Маріупольський та ін.). 

Важливою особливістю культури надпорізько-приазовської групи па-
м'яток 6 переважання серед знарядь праці шліфованих кам'яних сокир 
і незначний процент цих інструментів з кременю. Переважна більшість 
човників і кам'яних дисків виявлена на стоянках Надпоріжжя. Для кера-
міки другого періоду дніпро-донецької культури Надпоріжжя і Приазов'я 
властиве виключно плоске дно (рис. 20, 7, 5). А. В. Добровольський в 
розвитку гребінцево-накольчастої кераміки Надпоріжжя виділяв дві ос-
новні хронологічні фази — Собачок і Середнього Стогу 1. Кераміка типу 
Собачок прикрашена переважно гребінцевим орнаментом. Вона часто ще 
не має «комірцевого» потовщення на вінцях, чим відрізняється від гор-
щиків тину Середнього Стогу 1, де такі потовщення є невід'ємним атри-
бутом їх форми. На горщиках Середнього Стогу 1 переважає накольчастий 
орнамент і рідше зустрічається гребінцевий. Поселення з керамікою типу 
Собачок, на думку А. В. Добровольського, хронологічно передували посе-
ленням Середнього Стогу 1. 

Виділення в розвитку надпорізько-приазовських пам'яток двох етапів 
знайшло своє підтвердження в матеріалах розкопок Вільнянського, Ми-
кольського та інших могильників. 

При розкопках Вільнянського могильника в 1956 р. нами виявлено 
50 поховань, які за умовами залягання, деякими особливостями поховаль-
ного ритуалу і характером знахідок поділяються на дві основні групи: 
1) поховання в овальних видовжених ямах-гніздах (28 кістяків: № З, 6— 
9, 13—17, 19, 20, 24—26, 26а, 29, 31—41); 2) поховання в квадратних 
ямах з червонуватою вохристою засипкою (14 кістяків: 10, 10а, 11, 12, 
13а, б, 18, 18а-г, 27, 27а, 28). Крім того, на площі могильника розкрито 
8 одиночних кістяків, що відносяться вже, очевидно, до епохи міді (1, 2, 
4, 5, 21, 22, 22а, 23; рис. 21). 

Різночасовість поховань першої і другої груп стверджується випад-
ками перекривання більш ранніх поховань пізніми. Так, наприклад, чер-
вона яма з похованням у другої групи (18, 18 а-г) була розташована без-
посередньо над видовженою ямою з кістяком № ЗО першої групи. В дру-
гому випадку яма з похованням першої групи (кістяки № 35, 36, 37, 39— 
41) була перекрита квадратною ямою з кістяками другої групи (№ 14, 
27,28). 
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Переважна більшість поховань першої групи залягала в ямах по два-
три кістяки в ряд і часто один над одним. Причому при повторних захо-
ронениях в ту ж яму кістяки, що там були, не пошкоджувалися. Нового не-
біжчика клали біля них або зверху над ним. В кожній такій груповій ямі 
буває від двох до семи кістяків. Заповнення цих ям має сіруватий колір 
і складається з суміші гумусного грунту і суглинку. Нижні поховання 
Вільнянського могильника орієнтовані головою на північний схід або пів-
денний захід. За цією ознакою вони відрізняються від більш пізніх кістя-
ків, які лежать завжди по лінії північ — південь. 

При кістяках першої групи зібрана деяка кількість дрібних знахідок: 
4 трапеції, З скребка, 2 мікропластини, кістяне шило і вістря, прикраси 
у вигляді підвісок, виготовлених із зубів оленя (рис. 16, 9, 17). Тут знай-
дена також значна кількість зубів риби і черепашок. 

Поховання другої групи Вільнянського могильника залягали у квад-
ратних ямах розміром 2X2 м, засипаних чорноземом, змішаних з черво-
ною вохрою. Правильна конфігурація ям та їх великі розміри свідчать 
про те, пі;о їх робили з наміром багаторазових повторних поховань в них. 
Кожна така яма являла собою колективну могилу. Можливо, це були сі-
мейні усипальниці. Досить цікавою особливістю поховань другої групи є 
значне пошкодження кістяків раніше похованих в ямі небіжчиків при пов-
торних захоронениях, В квадратних ямах, як правило, над кістяками, 
що лежать в анатомічному порядку, завжди є завал, який складається з 
купи окремих кісток людини, В засипці таких ям є значна домішка вох-
ри, що потрапила сюди із зруйнованих поховань. При деяких кістяках 
другої групи виявлені прикраси і вироби з кременю, зокрема трапеція 
із стесаною спинкою (рис, 16, 8) і пластина. Ці знахідки типологіч-
но пізніші від крем'яних матеріалів, виявлених при кістяках першої 
групи. • 

Отже, дві групи поховань Вільнянського могильника відбивають два 
послідовних етапи в його розвитку, що чітко розрізняються за стратигра-
фічними даними, відзначеними рисами поховального ритуалу і типами 
деяких знахідок. Як побачимо нижче, така ж послідовність в розвитку по-
ховального обряду відзначається і в інших могильниках, зокрема в Ми-
кольському, де виявлено ями різної форми — овальні і квадратні. 

Під час розкопок Микольського могильника в його червоній засипці 
знайдена велика кількість кераміки, яка за умовами залягання пов'язує-
ться з похованнями в квадратних колективних усипальницях. Аналогічні 
знахідки відомі і в інших більш пізніх могильниках (Лиса Гора, Вовни-
ги 1). Горщики, виявлені в цих могильниках, плоскодонні, прикрашені 
переважно відступаючими наколами і мають, як правило, вінця з комірце-
видним потовщенням. Кераміка Микольського та інших аналогічних мо-
гильників цілком тотожня знахідкам цього роду на поселеннях типу Се-
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Рис. 20. З н а р я д д я прац і , к е р а м і к а і п р и к р а с и надпор і зько-приазов -
с ь к о ї г р у п и : 
і , 6—5 — Собачки; 2, 4 — Середній Стіг 1; З, 12 — Вовниги 1; 5, ї ї , із, 14 — 
Вовнизька правобережна стоянка; 9 — Микольське; 10 — Маріуполь; 
13 — о. Старуха. 
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Рис. 21. В і л ь н я н с ь к и й могильник . П л а н і с х е м а т и ч н и й розр і з : 
1—чернозем; II суглинок; Ш — заповнення ям; ІУ — поховання першої грушг V— поховання 

другої групи; VI ~ поховання третьої групи. 



реднього Стогу 1 (рис. 20, 2, 4), піо, безперечно, свідчить про одночасо-
вість цих пам'яток. Немає сумніву в тому, що могили другої групи і по-
селення типу Середнього Стогу 1 залишені одним і тим же населенням. 
В Микольському могильнику кераміка типу Середнього Стогу 1 предстаь-
лена великою кількістю цілих посудин, ш;о дає набагато повніше уяв-
лення про форму, розміри, систему орнаментів горшіиків цього часу, ніж 
це можна було встановити на підставі матеріалів з поселень. Після розко-
пок могильників стало можливим говорити про єдиний тип кераміки Ми-
кольського могильника — Середнього Стогу 1. 

При похованнях більш ранньої групи могил кераміка не виявлена 
зовсім. Але враховуючи те, що ця група поховань, як і поселення типу 
Собачок, в цілому передувала пам'яткам типу Середнього Стогу 1 і Ми-
кольського могильника, можна припускати і їх синхронність між собою, 
принаймні на певному відрізку часу. 

Таким чином, в розвитку поселень і могильників другого періоду дніп-
ро-донецької культури Надпоріжжя виділяється два етапи: більш ран-
ній — Па і пізній — Пв. 

На жаль, на більшості поселень Надпоріжжя, де життя тривало про-
тягом всього другого періоду, зустрічається кераміка обох типів. Але, як 
неодноразово зауважував А. В. Добровольський, уламки горщиків типу 
Середнього Стогу 1 або Микольського могильника тут залягали завжди 
у верхніх штиках культурних нашарувань 

Е т а п Па. До першого, більш раннього етапу другого періоду дніп-
ро-донецької культури в Надпоріжжі відносяться поселення, розташовані 
на низьких терасах ріки або на островах, що підносяться над літнім рів-
нем Дніпра звичайно не вище 5—8 м. Серед них слід назвати поселення 
в урочищі Собачки, на островах Вовчку, Лоханському, Малому Дубово-
му, два поселення біля Вовнизького порогу (лівобережна і правобережна 
стоянки). 

Для могильників етапу Па (Мар'ївка, Собачки, Василівка 2, Вовни-
ги 2), як і для ранніх поховань Вільнянського і Микольського некрополів, 
характерні могильні ями-гнізда овальної форми, засипані слабо гумусова-
ним грунтом. Поховання в цих ямах ще досить мало зруйновані при пов-
торних захоронениях. При кістяках виявлено незначну кількість зна-
хідок. 

Під час розкопок поселень були розкриті досить значні площі. Так, 
на поселенні Собачки площа розкопу досягала 1864 м^, на Вовчку — бли-
зько 1000 на Вовнизькій правобережній стоянці — 464 м^. В культур-
ному шарі цих поселень зібраний великий речовий матеріал. Досить ска-
зати, що, наприклад, в Собачках зареєстровано близько 20 тисяч знахідок, 
на Вовчку — 2063, на Вовнизькій правобережній стоянці — 1659 та ін.. 

А. В. Д о б р о в о л ь с к и й . Неолит Надпорожья, стор. 113, 125. 
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в культурному шарі поселень зафіксовані сліди вогнищ, але залишків 
житла, які мали, очевидно, наземний характер, не виявлено. Археологічні 
знахідки звичайно залягають у шарі темного піску більш-менш рівномірно 
на всій дослідженій площі розкопаних поселень. 

Заготовками для виготовлення крем'яних знарядь служили ножовид-
ні пластини мікролітичного типу або більших розмірів, довжиною до 
9—10 см. 

Досить виразну серію крем'яного інвентаря на поселеннях типу Соба-
чок становлять ріжучі інструменти — ножі (рис. 16, 7). В комплексах зна-
рядь праці ці вироби за кількістю екземплярів посідають друге місце після 
скребків. В Собачках, наприклад, ножів виявлено понад 160 екземпля-
рів, на Вовнизькій правобережній стоянці — понад 80, на Вовчку — бли-
зько 40. Ножі мають суцільну крайову ретуш, інколи досить круту. їх 
край дуже пощерблений, очевидно в результаті довгого вживання. Один 
кінець цих знарядь часто загострений. Частина ножів має відносно ве-
ликі розміри: довжину до 10 см при середній довжині від 5 до 8 см. Скреб-
ки становлять найпоширенішу групу знахідок серед знарядь праці. В ко-
лекції з Собачок їх налічується близько 250 екземплярів, па Вовнизькій 
правобережній стоянці — 85, на Вовчку — понад 60. Ці знаряддя виготов-
лялись переважно з відщепів (рис. 16, 5), значно рідше — з пластин. Се-
ред скребків на відщепах, що мають округлу форму, переважають знаряд-
дя середніх розмірів від 4 до 6 сж в перетині. Різці в пізньому неоліті 
Надпоріжжя дуже нечисленні. Вони не становлять ні серій, ні типологіч-
но витриманих груп. Клиновидні сокири з кременю також зустрічаються 
Б поодиноких екземплярах (рис. 20, 5). 

Мікролітичні вироби представлені головним чином трапеціями (рис. 16, 
4, 5). Інші типи мікролітів, зокрема пластини із скошеним кінцем 
(рис. 16, тут відзначаються дуже рідко. Трапеції частіше видов-
женої форми. Рідше зустрічаються екземпляри, у яких висота більша за 
ширину. Слід зауважити, що кількість трапецій на різних поселеннях 
Надпоріжжя не завжди однакова. В той час як в Собачках вони станов-
лять порівняно значний процент (53 екз.), на Вовнигах їх виявлено лише 
кілька екземплярів. Серед крем'яних виробів з поселень типу Собачок е 
також вістря до стріл і дротиків, виготовлені в техніці двобічної оббивки 
(рис. 16, І, 2). Знаряддя цього типу відомі в Собачках (5 екз.), на Мало-
му Дубовому острові (2 екз.), на Вовнизькій правобережній стоянці 
(1 екз.). Вістря мають підтрикутну форму з прямою, увігнутою або опук-
лою основою. їх розміри по довжині від 1,5 до 7 см. 

В житті неолітичного населення Надпоріжжя важливе значення віді-
гравали знаряддя праці, виготовлені з каменю: кам'яні шліфовані сокири-
тесла, граніто-гнейсові диски, човники тощо. Тесла виготовлялися з твер-
дих кристалічних, а частіше осадкових порід — граніто-гнейсів, амфіболі-
тів, твердих сланців (рис. 16, 13; 20, 1). Ці знаряддя мали досить широке 
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застосування. Про це свідчить, насамперед, їх значна кількість на посе-
леннях. В Собачках, наприклад, таких сокир виявлено близько двох де-
сятків. Разом з теслами, які служили, очевидно, для виготовлення човнів, 
використовувались прив'язані молоти з каменю (рис. 20, 6). 

Такі знаряддя виявлені на багатьох поселеннях (Собачки, Вовчок, 
Виноградний, Вовниги і т. п.). Вони мають видовжено-кулясту форму 
і жолобок, ш,о оперізує молот навкруги. Па одному з боків молота 
завжди є рівна площадка для упору держака. Кам'яні диски мають видов-
жено-овальну форму. Ці знаряддя виготовлялись з плоских плиток грані-
ту; їх краї старанно оббиті і ніби підгострені (рис. 20, На поселеннях 
диски зустрічаються у великій кількості. В культурному шарі Собачок, 
наприклад, їх знайдено 46 екземплярів. На поселеннях етапу На Над-
поріжжя виявлено також кілька кам'яних важків для сіток з отвором 
в центрі (рис. 20, І5). 

Кістяні вироби з поселень типу Собачок нечисленні; серед кістяного 
інвентаря кількісно переважають шила. Крім того, виявлені поодинокі 
знахідки рибальських гачків (Собачки). 

Керамічні вироби на поселеннях етапу Па являють собою найчис-
леннішу групу знахідок. Тут відома одна основна керамічна форма — гор-
щик середніх розмірів, висотою до 18—20 см. Лише в окремих випадках 
зустрічаються уламки вінець, що, можливо, належать мисочкам. Горщики 
мали широку шийку і невелике плоске дно. Вінця прямі, по товщині, як 
і на Ігрені 8, нерідко дорівнюють стінкам посуду або трохи потовщені, 
а їх верхній зріз скошений до середини (рис. 20, 7, 8). 

За складом глиняного тіста ця кераміка відрізняється від посуду пер-
шого періоду. Черепки звичайно міцні, добре випалені. Вони мають жов-
тувату або жовто-сіру поверхню. В тісті як технічна домішка переважає 
пісок. У складі глини деяких поселень (Вовниги, Малий Дубовий острів) 
є досить значна домішка трави. Зовнішня поверхня горщиків добре згла-
джена. На внутрішньому боці черепків помітні сліди смугастого згладжу-
вання. 

Серед елементів орнаменту найбільш поширеним є гребінцевий 
штамп, відступаючі наколи і прокреслені лінії (рис. 22). Орнаментальні 
лінії і смуги, як правило, прямі. Проте відзначаються і окремі своєрідні 
мотиви, що включають овоїдні фігури, хвильовидні лінії, смуги прокрес-
лених ліній з крапковим або гребінцевим заповненням. Прототипи цих 
чужих для цієї культури орнаментальних схем слід шукати, очевидно, 
на більш західних територіях — в неоліті Південного Бугу, де такі схеми 
були пануючими. 

Гребінцево-накольчаста кераміка поселень типу Собачок генетично 
виростає з посуду раннього неоліту цієї території (Ігрень 8), що підтвер-
джується наявністю деяких архаїчних рис (рослинна домішка, прості він-
ця, значна роль гребінцевого і прокресленого узору). Ці особливості 
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Рис. 22. Фрагменти кераміки надпорізько-приазовської групи, етап Па: 
1,7 — Вовнизька правобережна стоянка; 2, З — Вовнизький поріг; 4—б, 9 — Вовчок; 
8 — Собачки. 

ріднять собачківську кераміку Надпоріжжя з матеріалами поселень сусід-
ніх груп дніпро-донецької культури, зокрема черкаської і донецької. 

Серед досліджених в Надпоріжжі некрополів дніпро-донецької куль-
тури до етапу Па відносяться, крім ранніх поховань Вільнянського і Ми-
кольського могильників, Вовнизький 2, Мар'ївський, Василівський 2 і Со-
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бачківський могильники (рис. 23, 24). Матеріали перших двох надруко-
вані тому на їх розгляді ми затримуватись не будемо. 

Василівський 2 могильник розташований на правому мисі балки 
Біляєвої. Досліджений в 1953 р. А. Д. Столяром, На шаль, матеріали цьо-
го досить цікавого некрополя щ;е не опубліковані. В могильнику виявлено 
32 поховання, що залягають групами по два — чотири і більше. Ями ство-
рюють один ряд. В окремих ямах відзначено перекривання одного кістяка 
іншим. В центрі могильника є одно парне поховання, шіо прорізало групу 
інших, більш ранніх кістя-
ків. Поховання випростані 
на спині, головою на північ. 
Деякі кістяки мають посип-
ку червоною вохрою. При по-
хованнях зібрано багато зу-
бів риб. Біля одного з них 
знайдені підвіски із зубів 
оленя, при іншому — уні-
кальний кістяний браслет з 
врізним орнаментом. В ком-
позицію узору входять ром-
би, зигзаг, трикутники та 
ін .4 

Собачківський могильник 
виявлено на плош;і розкопа-
ного А. В. Добровольським 
поселення. Це єдиний некро-
поль Надпоріжшя, розташо-
ваний безпосередньо на поселенні Поховання випростані (14) на спині, 
ноги зведені докупи. Кисті рук лежать на тазових кістках, помітні сліди 
вохри. Знахідок немає. Поховання орієнтовані головою в протилежні бо-
ки по лінії північ — південь (рис. 23). За рівнем залягання виділяються 
більш ранні і пізні поховання. Серед перших є дві групові могили. Піз-
ніші поховання одиночні. Вони залягають виїце групових. В одному ви-
падку одиночне похойання (№ 4) перекриває групову могилу (№ 9—12). 
Ще вище над одиночною ямою (№ 7) залягало скорочене поховання під 
кам'яною закладкою, при якому виявлено посуд ямної культури. 

Рис, 23. Собачки. Неолітичний могильник. План і 
схематичний розріз. 

^ М. Я. Р у д и н с к и й. Вовнигские поздненеолитические могильники,— КСИА, 
вип. 4, К., 1955; О. В. Б о д я н с ь к и й. Розкопки Мар'їнського та Федорівського мо-
гильників в Надпоріжжі,— АП, т. VI, К., 1956. 

* 3 матеріалами могильника ми мали змогу ознайомитись з люб'язного дозволу 
автора розкопок у фондах Державного Ермітажу. 

^А . В. Д о б р о в о л ь с ь к и й . Неолітична стоянка на Собачках.— Науковий 
архів ІА АН УРСР. 
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Рис. 24. Вовпиги 2. Поховання центральної частини ліо-
гильника. 

Дуже можливо, що в даному випадку ми маємо справу з трьома різ-
ночасовимп некрополями, розміщеними на одному місці. Найбільш ран-
ні групові могили, що в часі відповідають раннім похованням Вільїіян-
ського могильника, нізпіпіе були перекриті одиночними могилами епохи 
міді, а ще пізніше тут виникла закладка з похованнями ялшої культури. 

Про пряме переростання обряду поховань в овальних ямах-гніздах 
в обряд поховань у квадратних ямах, як і нро більш иізнііі вік останніх, 
свідчить випикнепня па площі Вовнизького 2 могильника ямн з похован-
нями Л̂» 73 і 74. При споруднхенпі цієї ями в центрі могильника були ви-
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кинуті кістки всіх поховань, що лежали тут до цього. Вона має прямокут-
ні обриси і засипана грунтом, змішаним з вохрою. В засипці є багато кіс-
ток від зруіїнованих поховань. Вовнизькиіі 2 могильник існував, напевно, 
довгий час. У всякому разі його основна частина за ритуалом може бути 
зіставлена з нижніми похованнями Вільняпського могильника, а парне 
захоронения в центрі дуже нагадує більш пізні поховання в квадратних 
ямах. Воно, очевидно, може бути віднесене вже до початку другого етапу 
в розвитку могильників Надпоріжжя. 

Е т а п II в. Як уже відзначалося виш;е, кераміка микольського типу 
досить часто зустрічається уже на поселеннях більш раннього (Па) етапу. 
В Надпоріжжі, однак, відомо три поселення, де кераміка цього типу знай-
дена в незмішаних комплексах. Одне з них розташоване в урочиш,і Серед-
ній Стіг, друге — поблизу с. Волоського на Стрільчій Скелі, а третє — 
біля скелі Богатир напроти с. Діброви. Ці поселення мають невеликі роз-
міри і відносно незначну товщину культурного шару, що свідчить про 
досить короткий час їх існування. 

На поселенні Середній Стіг в шарі піску на глибині близько 1 м ви-
явлено чотири окремі лінзи культурних залишків Ці скупчення мали 
округлу форму діаметром 2—3 м і товщину в центрі до 0,2 м. Вони ви-
ділялися темно-бурим забарвленням. Заповнення лінз складається з че-
репашок річкових молюсків і кісток тварин, а також фрагментів кераміки 
(рис. 20, 2, 4), окремих виробів з кременю (5) і кістки (1). Лінзи черепа-
шок з цими культурними рештками становлять на поселенні нижній куль-
турний шар (Середній Стіг 1), перекритий зверху культурним шаром епо-
хи міді (Середній Стіг 2). 

Значно більша кількість кераміки і знарядь праці виявлена розкопка-
ми А. В. Добровольського і В. М. Даниленка на поселенні Стрільча Ске-
ля Тут в нижньому горизонті нашарувань, .перекритому зверху, як і в 
урочищі Середній Стіг, культурним шаром епохи міді, досліджено великі 
скупчення річкових черепашок і залишки вогнища. В скупченні і навколо 
вогнища зібрано кілька сот фрагментів глиняного посуду, знаряддя праці 
і кістки тварин — диких (олень, кабан) і свійських (бик, вівця-коза). 

Кераміка нижнього шару Стрільчої Скелі плоскодонна, горщики біко-
нічної форми з комірцевим потовщенням на вінцях. У глиняному тісті 
пісок і жорства, рідко товчені черепашки. Трава відсутня зовсім. Основ-
ним орнаментальним елементом є відступаючі наколи переважно нідтрикут-
ної форми. Відтиски гребінця і прокреслені лінії зустрічаються рідко. Вони 
здебільшого лише доповнюють орнамент, виконаний наколами. Узор зви-
чайно покриває всю поверхню горщика, хоч він має часто розріджений 

® А. В. Д о б р о в о л ь с ь к и и . Звіт.., стор. Н І і ін. 
^ А. В. Д о б р о в о л ь с к и й . Отчет о раскопках на Стрильчей Скеле в 1946 г.— 

Науковий архів ІА АН УРСР; В. Н. Д а н и л е н к о. Стратиграфия наслоений на 
Стрильчей Скеле.— Науковий архів ІА АН УРСР. 
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Рис. 25. Кераміка надпорізько-приазовської групи, етап ІІв: 
1, 4, 5 — Микольське; 2, 6, 7 — Стрільча Скеля; З — Кам'яна Могила. 

характер, оскільки його мотпвп включають такі елементи, як ромби, три-
кутники і інші фігури (рис. 25, 2, в, 7). 

Крім описаної кераміки, яка цілком аналогічна знахідкам з Середньо-
го Стогу 1, Микольського і Лисогорського могильників, в культурному 
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шарі Стрільчої Скелі виявлена керамічна група, що значно відрізняється 
від основного комплексу. За складом глиняного тіста (домішка черепашок, 
графіту), формами посуду (горщики з високими вінцями) і орнаментом 
(лінії, ямки) ця кераміка генетично може бутп пов'язана з найпізнішими 
проявами сурської культури в Надпоріжжі. Не виключена можливість, що 
вона відноситься до дещо більш раннього часу, ніж основна кераміка по-
селення. 

Знаряддя праці нижнього культурного шару Стрільчої Скелі виготов-
лені з кременю і кістки. Тут виявлено вісім скребків на відщепах, кілька 
пластин з ретушшю і без неї, три свердла, один ретушер, уламок тесла 
з кістки, шило і рибальський гачок. Комплекс виробничого інвентаря 
Стрільчої Скелі можна доповнити знахідкою шліфованого тесла на посе-
ленні біля скелі Богатир, де воно виявлене разом з керамікою миколь-
ського типу. 

На більш південних територіях в Прпазов'ї і пониззі Дніпра поселен-
ня етапу ІІв, як і взагалі другого періоду дніпро-донецької культури, ви-
вчені слабо. Звідси відомі здебільшого окремі знахідки кераміки типу Со-
бачок і Микольського могильника, зібрані на поверхні і під час шурфування. 

Найбільша колекція кераміки цього типу виявлена під час розкопок 
В. М. Даниленком двох поселень біля Кам'яної Могили в долині р. Мо-
лочної Фрагменти глиняного посуду, прикрашеного гребінцевим і на-
кольчастим орнаментом (рис. 25, 3), з домішкою жорстви, а інколи товче-
них мушлів, супроводжувались тут крем'яними виробами великих розмі-
рів (ножі на пластинах, скребки), що нагадують вироби Маріупольського 
і Микольського могильників. 

Безперечні сліди поселення з керамікою микольського типу виявлені 
недавно розвідкою В. М. Гладиліна поблизу с. Семенівки вище Мелітопо-
ля. Кілька фрагментів з накольчастою орнаментацією відомі з побереж-
жя Азовського моря (Солодкий лиман поблизу м. Бердянськ). 

Нро існування поселень пізніх етапів дніпро-донецької культури в 
пониззі Дніпра свідчить знахідка біля с. Каїри Херсонської області улам-
ків великого горщика з комірцевим потовщенням на вінцях, прикрашено-
го накольчастим орнаментом (рис. 26, 2), а також невелика колекція ана-
логічної кераміки, зібраної біля с. Кардашинка Горщику з Каїр власти-
ва велика домішка товчених черепашок в тісті 

Незначна кількість поселень з керамікою типу Собачок і Микольсько-
го могильника на Нижньому Дніпрі і в Нриазов'ї свідчить, очевидно, про 

® В. Н. Д а н п л е н к о . Стратиграфия первой стоянки у Каменной Могилы,— 
Науковий архів ІА АН УРСР. 

® Див. фонди Херсонського Аіузею. 
Д. Я. Т е л е г і н. Сліди епіпалеоліту та неоліту на Нижньому Подніпров'ї.— 

АП. т. X, К., 1961. 
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Рис. 26. Горщики мпкольського тііпу, етап ІІв: 
1. з, 4 — Микольське; 2 — Каїри. 

те, ЩО ЦІ території були заселені дніпро-донецькими племенами значно 
слабіше, ніж Надноріжжя і більш північні лісостепові території. 

Крім описаної виш,е групи пізніх поховань в червоних квадратних 
ямах Вільнянського могильника, до заключного етапу дпіпро-донецької 
культури Надпоріжжя і Приазов'я відносяться також основні поховання 
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Рис. 27. Микольський могильник. План і схематичний розріз-

аемною васвпною; 1, - шар грунту з сл ідамі пожежі ; і Г - по іованн™ заповнення ям (червоного кольору); - ями з чорно-



Микольського некрополя, а також Вовнизький 1 Лисогорський і Маріу-
польський могильники. Очевидно, цим же часом слід датувати виявлені 
за останній час два могильники на Нижньому Дніпрі — Каїрський і Ка-
пулівський 

Микольський могильник знаходиться на правому березі Дніпра, за 
1 км нижче с. Микольське Солонянського району Дніпропетровської об-
ласті Він розташований трохи нижче Ненаситецького порогу, перекри-
того зараз водами озера Леніна, і займає схил корінного берега долини 
Дніпра. Тут під час розкопок на глибині 0,3 м виявлена велика червона 
пляма могильника розміром 13X7 м. Пляма, що у східній частині пошко-
джена розмивом озера, мала напевно прямокутні обриси (рис. 27). В роз-
різі скупчення червоної вохристої землі являло собою лінзу товпд^иною 
до 0,7 М. у ньому виявлено велику кількість розрізнених людських кісток, 
багато фрагментів кераміки, знарядь праці, прикрас і т, п. Кістки людини 
і окремі черепи залягали окремо або цілими скупченнями. Одне з таких 
скупчень містило, наприклад, 14 черепів (№ 3—16, 16а), друге — 6 чере-
пів (№ 21, 68, 69 і уламки). Кістки часто поламані, черепи, як правило, 
без нижніх щелеп. В червоній засипці могильника було лише три похо-
вання (№ 29, ЗО, 27), в яких кістяки лежали в анатомічному порядку. 
Знахідки знарядь праці, кераміки і прикрас зустрічалися головним чином 
в центральній його частині, де вони, як і кістки, залягали на різній гли-
бині в межах 0,2—0,9 м. Тут знайдено багато посудин, розбитих в дав-
нину, а також зуби і кістки свійського бика. 

В основі червоного заповнення некрополя зафіксовані контури чо-
тирьох ям А, Б, В, Г. 

Основними ямами в могильнику, з якими пов'язуються скупчення тут 
вохристої землі і знахідки в ній, були могили Б і в. 

Яма Б мала найбільші розміри і розміщувалася в центрі могильни-
ка. Над нею на глибині 0,2—0,4 м від сучасної поверхні виявлена неве-
лика кам'яна закладка і сліди якоїсь пожежі у вигляді вуглистого грун-
ту, змішаного з обпаленими кістками людини, уламками черепів тощо. 
Товщина горілого шару, що поширювався на площі 3X4 ж,— 0,2—0,3 м. 

Контури ями Б окреслилися зразу після розчистки горілого шару на 
глибині 0,8 м. Вона мала прямокутні обриси розміром 2X2,4 ж (рис. 27). 
До ями з боку річки вів вузький похилий хід, відокремлений від неї схід-

" М. я. Р у д и н с ь к и й . Перший Вовнизький пізньонеолітичний могильник.— 
АП, т. VI, К., 1956. 

Д. Я. Т е л е г і н . Сліди епіпалеоліту та неоліту на Нижньому Подніпров'ї.— 
АП, т. X, стор. 195. 

Розкопки о. Г. Шапошникової і О. В. Бодянського. 
О. В. Б о д я н с ь к и й. Неолітичний могильник біля Ненаситецького порога.— 

Археологія, т. V, К., 1951; Д. Я. Т е л е г и н . Никольский могильник эпохи неолита — 
меди в Надпорожье.— КСИА, вып. 11, К., 1961. 
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цем висотою близько 50 см. Загальна глибина ями 1,85 м. Вся яма і хід 
до неї були повністю засипані червоною вохрою. 

Безпосередньо під горілим шаром в ямі В виявлено два парних похо-
вання (№ 23, 24, і 25, 20), що залягали у випростаному стані на спині, 
головами на захід. Всі кістяки зверху трохи обвуглені. При цих нохован-
пях знаіідено мідну підвіску (Л^ 23), уламок крем'яного вістря, уламок 

' і ' . 

Ш 
, ч 

Рис. 28. Мпкольськпй могпльїпік. Яма Б після розчіїстки. 

сниса, ножовидні пластини з ретушшю, пластину з ікла кабана, буси з 
гешіру і черепапіки уніо. На цьому ж рівні на нлош,і входу в яму поблизу 
ніг поховань № 25 і 26 лежали, крім того, кам'яна булава в уламках, мід-
на іі золота підвіски, а також буси з гешіру і сланцю. 

Нижче, в червопііі засипці ями Б, виявлено 15 черенів (№ 44—51, 
60—66) і окремі розрізнені кісткн людини (рис. 28). Кісткн поламані, че-
репи часто розбиті, без нижніх ш,елеи. Лише у двох випадках під стінка-
ми ями відзначено скупчення кісток людини в анатомічному порядку. На 
цьому і)івпі в ямі Б виявлено уламки двох горш,иків, кілька крем'яних 
ножів, вістрі сниса з кременю, буси і близько 100 зубів риб. 

Яма В розліігцена безпосередньо біля ями Б. Вона частково перекри-
валась відзначеним вище горілим шаром, зв'язаним з ямою Б. Яма В.. 
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контури якої вперше були зафіксовані в основі червоного заповнення мо-
гильника на глибині близько 1 м, мала підпрямокутну форму: її розміри 
2,2X1,6 м, загальна глибина 1,35 м. В ямі знаходилось шість кістяків 
{№ 31, 52—56), з яких два, що лежали на дні, збереглися в анатомічному 
порядку. 

При цих похованнях виявлена низка бус з черепашок, 4 підвіски з не-
дорозвинених зубів оленя (55) і багато зубів риб. Всі кістяки покриті 
шаром червоної вохри. Кераміка в ямі В, за винятком кількох фрагмен-
тів, відсутня зовсім. 

Третя поховальна яма (Г) за своєю формою і змістом відрізнялась 
від двох попередніх ям. Вона була розміш;ена поруч з ямою В і, очевид-
но, частково перерізалась останньою. Контури ями Г були зафіксовані під 
червоним заповненням могильника на глибині близько 0,9 м. Вона мала 
округлі обрпси; її довжина 2,4 м. В ямі Г виявлено 15 кістяків (№ 32—42, 
33а, 57—59), що залягали в три яруси. На жаль, частина поховань ями Г 
була порушена при снорудженні тут якоїсь іншої ями. Поховання випро-
стані на спині, інколи трохи присипані вохрою. Засипка складається з сі-
рого грунту. Знахідок при кістяках не виявлено зовсім. 

Крім поховальних яж В, В і Г, на площі могильника розчищена ще 
яма А округлої форми (2X2,5 м) без поховань, що мала, очевидно, якесь 
культове призначення. 

Виходячи із спостережень над стратиграфією поховальних ям могиль-
ника, можна приііти до висновку, що наіібільш давньою тут була яма Г, 
яка, за всіма ознаками (формою, заповненням), відноситься ще до більш 
ранньої, першої групи могильників Надпоріжжя етапу ІІа. Прямокутні 
ями і> і як і ліпза скупчення червоного вохристого грунту на площі 
всього могильника, уже повністю належать до заключного, ІІв неоліту 
Надноріжжя. 

Всього на Микольському могильнику виявлено 71 поховання, біль-
шість кістяків яких (57) були в пошкодженому стані. Серед похованих 
найбільше дорослих (68), але є захоронения підлітків (7) і дітей віком до 
8—10 років (6). Всі поховання орієнтовані головою на захід, інколи з не-
великим відхиленням на північ. 

На площі могильника зареєстровано близько З тис. найрізноманітні-
ших знахідок (рис. 29, ЗО). Тут є понад 60 знарядь праці з кременю (но-
жі, скребки, вістря списів, ножовидні пластини та ін.— рис. 29, 4—6), 
кілька виробів з каменю (рис. 29, 8) старанно відполірована куляста бу-
лава із змійовика (рис. 29, 7), сланцеве шліфоване тесло, ступка з грані-
ту) , прикраси і кераміка. 

Прикраси Микольського могильника численні'і різноманітні (рис. ЗО. 
1—13). Серед них є звичайні для могильників Надноріжжя вироби (під-
віски із зубів олепя, зуби риб, кільцеві буси) і нові типи прикрас, що ра-



Рис. 29. Микольський могильник. Кераміка, знаряддя праці. 

ніше тут не зустрічались, у тому числі пластини з ікла кабана, буси, виго-
товлені з сердоліку, гешіру і сланцю, а також згадувані вище вироби 
з металу. 

Кераміка могильника представлена 60 посудинами, форма яких від-
новлена повністю або частково (рис. 26, 1, 8, 4\ 29, 1—3). Це плоскодон-
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ні горщики різних розмірів висотою від 12 до 45 см, з вінцями, добре ви-
діленими у вигляді комірця. Горщики прикрашені переважно накольчас-
тим орнаментом, який покриває всю поверхню від вінець і до дна. Узор 

( к 

Рис. зо. Микольський могильник. Основні тили прикрас. 

звичайно наносився також на внутрішню поверхню- вінець і нижню час-
тину дна. Крім накольчастого орнаменту, тут іноді зустрічається гребін-
цевий штамп і прокреслені лінії (табл. III) . Розміщення орнаменту зо-
нальне у вигляді горизонтальних ліній або смуг. Значно рідше зустрічає-
ться узор, що включає геометричні фігури — заштриховані прямокутники, 
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ромби. На площі Микольського могильника виявлено три посудини, що 
типологічно виділяються з усієї серії кераміки. Це канельований горщик 
трипільського часу, округлотіла амфора і один округлодонний горщечок. 
Перші дві посудини залягали серед скупчення типової для могильника ке-
раміки поблизу яш В і В, а. остання виявлена в культовій ямі А. Ці зна-
хідки мають важливе значення для з'ясування питань відносної хроноло-
гії могильника. 

ГГПТТГШіїїііміїііміїттЯ 

т. 

пт2 
о 

Од 
їм 

Рис. 31. Лисогірський могильник. Яма № 4 в плані 
і розрізі: 
1 — чорнозем; 2 — лесовидний суглинок; З — заповнення ями; 
4, 5 — кістки кінцівок, черепа; 6 — кістки із слідами обпа-
лення. 

Комплекс матеріалів Микольського могильника в значній мірі допов-
нюється знахідками в некрополі на Лисій І'орі На площі Лисогірсько-
го могильника найбільш цікавою виявилася яма № 4, що складалася 
з двох частин: видовженої човнуватої і округлої, більш глибокої (рис, 31). 
У видовженій частині цієї ями лежав кістяк в анатомічному порядку і 
кілька трубчастих кісток від іншого поховання. Череп кістяка «звисав» до 
округлої ями, де вже лежав 21 людський череп. Ці черепи належали, оче-
видно, небіжчикам, похованим у видовженій ямі раніше. Довгі кістки всіх 

А. В. Б о д я н с к и й. Лысогорския неолитический могильник,— КСИА, вип. 
И, К., 1961, 
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попередніх поховань були викинуті при захороненні нового небіжчика. На 
деяких черепах і довгих кістках з цієї ями помітні сліди дії вогню, що, 
можливо, відігравав тут якусь роль в поховальному ритуалі. 

Микольський, Лисогірський і Вовпизький 1 МОГРІЛЬНИКИ з долини 
Дніпра знаходять найближчі паралелі у відомому Маріупольському не-
крополі узбережжя Азовського моря 

Безперечний генетичний зв'язок могильників Надпоріжжя з Маріупо-
лем найповніше виступає при вивченні прикрас. Як буде показано ниж-
че, з семи основних типів прикрас, виявлених при похованнях Приазов'я 
й Надпоріжжя, шість є спільними як для Маріупольського, так і для піз-
ніх могильників Подніпров'я — Микольського, Лисогірського, Вовнизь-
кого 1 і Дереївського. Серед могильників ІІв етапу дніпро-донецької куль-
тури Маріупольський некрополь в своїй основній частині не був найпіз-
нішим. Це підтверджується поширенням у могильних комплексах Подні-
пров'я пізніх типів пластинок маріупольського типу з ікла кабана (тип І 
за М. Макаренком), які в Маріуполі супроводжували головним чином 
пізні поховання скорчеників і були виявлені в трупоспаленні. І з другого 
боку, в могильниках Подніпров'я зовсім невідомі пластини типу А і В, 
властиві похованням основної ями Маріуполя. Про більш ранній вік похо-
вань основної ями Маріуполя в порівнянні з пізнішими могильниками 
Подніпров'я свідчить також поява на площі останніх кераміки, прикрас 
з металу. 

Початок утворення Маріупольського могильника, очевидно, слід 
відносити до початкових фаз етапу ІІв неоліту надпорізько-приазовської 
групи. 

Пам'ятки черкаської групи 

До черкаської групи пам'яток відносяться поселення і могильники, ві-
домі в лісостеповій частині Подніпров'я в межах Черкаської, південно-за-
хідної частини Полтавської та частково Київської, Кіровоградської і Дніп-
ропетровської областей (рис. 19, 2). 

Пам'яткам цієї групи властиве деяке відставання в розвитку куль-
тури в порівнянні з більш південними надпорізько-приазовськими тери-
торіями. Тут-не помітно такої різкої зміни в характері кераміки першого 
і другого періодів культури. Як і в ранньому неоліті, при замішуванні 
глини важливу роль відіграє рослинна домішка, хоча кількість посуду з 
домішкою піску в глині в цей час значно зростає. На горщиках другого 
періоду, як і раніше під вінцями, часто наноситься один або два ряди 
глибоких циліндричних ямок. Але поряд з гостродонними формами тепер 

М. М а к а р е н к о . Маріупольський могильник. 
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з'являються і плоскодонні горщики. Співіснування гостро- і плоскодонно-
го посуду відзначається на Черкандині (Бузьки, Мутихи) і Полтавщині 
(Успенка) (рис. 18, І, 5; 33, 10). 

Привертає до себе увагу деяка своєрідність форм гостродонних гор-
щиків черкаської групи, що відрізняється від округлотілого посуду Во-
лині і Київщини високим положенням плічок і значною видовженістю 
пропорцій (рис. 18, 3). Процентне співвіднопіення гребінцевого і наколь-
частого орнаменту на більшості території черкаської групи приблизно 
однакове (табл. III) . На Дніпрі в межах Черкаської області, тобто в ра-
йоні стику дніпро-донецьких племен з населенням правобережних земле-
робських культур, значна частина дніпро-донецького посуду другого 
періоду має прокреслений або прогладжений прямолінійний орнамент 
(рис. 32, 1—8, 11). 

За формою (відсутність «комірцевих» вінець, плоскодонність) і ор-
наментом кераміка черкаської групи близько стоїть до посуду етапу ІІа 
Надпоріжжя, 

Знаряддя з кременю мають мікролітичний характер. Великі інстру-
менти для обробки дерева з поселень черкаської групи вивчені слабо. При-
вертає до себе увагу лише наявність серед знарядь деяких стоянок 
(Пищики) крем'яних виробів, у яких один край підправлений плоскою 
ретушшю (рис. 33, 12). Не виключена можливість, що на Черкащині, де 
справжніх великих крем'яних сокир ми не знаємо, ці вироби використо-
вувались як леза примітивних сокир. З кам'яних знарядь на території 
черкаської групи виявлено поки що лише одне кам'яне тесло (Успенка). 
Звідси відомо також кілька човників (Пищики, Юр'єва Гора, Козинці 
(рис. 17, 2; 33, 11). 

П о с е л е н н я . Поселення черкаської групрі виявлені головним чи-
ном на територіях, залитих сучасними водоймищами — Кременчуцьким 
(Бузьки, Мутихи, Пищики, Коробівка, Чапаївка, Чигирин-Дубрава) 

і Дніпродзерншнським (Успенка, Калужино, Івки, Дереївка, Партизан). 
Ряд поселень, що дали значну кількість знахідок, зареєстровано на площі 
майбутнього Канівського моря (Козинці, К а л е н с ь к е Г н і д и н , Таценки). 
Кілька поселень другого періоду дніпро-донецької культури відомо в 
нижній частині долин Тясмина (Новоселиця) Ольшанки (Байбузи), 
Ворскли (Петрівка), Псла (Батраки) і Сули (Оленки). 

На переважній більшості поселень черкаської групи був зібраний 
значний наземний матеріал, що включає кераміку і дрібні крем'яні зна-
ряддя. Значна частина поселень прошурфована, а на чотирьох (Бузьки, 
Мутихи, Пищики, Успенка) проведені розкопки. Найбільш важливі дані 
для розуміння характеру матеріальної культури поселень черкаської гру-

Розвідки Є. О. Петровської. 
Розвідки В. М. Даниленка. 
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Рис . 32. К е р а м і к а і п р и к р а с и ч е р к а с ь к о ї г р у п и : 
I — Оленки; 2 — Калужине; З — Козинці; 4 — Коробівка; 5 — Домантове; 6 — 
Чапаївка; 7 — Байбузи; 8 — Пищики; 9, 10 — Дереївський 1 могильник; 
I I — Кам'яні Потоки. 



Рис. 33. З н а р я д д я п р а ц і і к е р а м і к а ч е р к а с ь к о ї г р у п и : 
1, 5—5 — Дереївський 1 могильник; 2—5, 13, 14 — Бузьки; 9 — Слобода; 10 — Ус-
пенка; 11 — Козинці; 12 — Пищики. 



пи дає розкопане нами в 1957—1958 рр. поселення біля с. Бузьки Золо-
тоніського району Черкаської області. 

Поселення Бузьки розташоване на лівому березі Дніпра, на поверхні 
невеликого горба, що підноситься на 4—5 м над заплавою Підвищення 
з усіх боків оточене луками, де протікає невелика річка Ірклійка — ліва 
притока Дніпра. Поселення займає площу близько 0,5 га. За два роки ро-
біт в Бузьках розкрито 802 м^, тобто розкопана вся основна частина дав-
нього поселення. 

Культурний шар залягає на глибині 0,2—0,6 м від поверхні. Він яв-
ляє собою скупчення чорного вуглистого піску значної щільності, в яко-
му містилася вся маса знахідок. 

В центральних квадратах розкопу на глибині 0,5 м виявлено два ве-
ликих скупчення черепашок, що знаходяться на віддалі близько 4 м одне 
від одного. Одне з них округлої форми, діаметром близько 6 м, друге — 
видовжене, розміром 2,4X8,4 м. Стулки окремих молюсків в цих скупчен-
нях відділені одна від одної і часто розламані в давнину. На багатьох з 
них є сліди дії вогню. В скупченнях зустрічаються уламки щитків чере-
пах, дрібних кісток тварин, птахів і риб, а також багато черепків і виробів 
з кременю. На краю цих скупчень зібрані, наприклад, майже всі черепки 
двох горщиків, форму яких вдалося відновити повністю (рис. 18, І, 5). 

На площі розкопу в основі культурного шару зафіксовано залишки 
п'яти відкритих наземних вогнищ. Вони являють собою округлі темні 
плями діаметром від 0,5 до 1,2 м. При розчистці плям завжди окреслюва-
лась заглибина з лінзовидним профілем, в заповненні якої зустрічались 
дрібні вуглинки, перепалені кремені і черепки. Окремо слід зупинитися 
на розгляді одного вогнища, що знаходилось безпосередньо біля скуп-
чення черепашок. Воно складалося з білої зольної речовини і перепале-
них черепашок. Його діаметр — близько 0,6 м, товщина — 0,3 м. Це скуп-
чення залягало в заглибні, стінки якої були пропалені па глибину 1—2 см. 
Можливо, саме в цьому вогнищі мешканці поселення запікали молюсків, 
стулки яких потім викидали на купу. Зрідка в культурному шарі від-
значались окремі камені невеликих розмірів, принесені на поселення 
його мешканцями. Тут зібрані також кістки тварин — диких (олень, ко-
зуля, кабан, бобер) і свійських (бик). 

Всього на розкритій площі стоянки зібрано біля 5 тис. знахідок, у то-
му числі крем'яні, кістяні і рогові знаряддя праці, вироби з ікла кабана, 
фрагменти кераміки і т. п. 

Кремінь, з якого виготовлені знаряддя праці, темний, непрозорий. Се-
ред відходів виробництва є уламки рінякового кременю. Останній добу-
вався з моренних відкладів корінного берега. Вироби з кременю станов-
лять близько тисячі знахідок (рис. 33, 2—5, 13, 14). 

Поселення виявлено розвідкою Ю. Г. Колосова. Див. Д. Я. Т е л е г и н . К во-
просу о днепро-донецкой неолитической культуре, СА, 1961, № 4. 
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Нуклеуси (14 екз.) невеликі за розмірами, 5 з них добре огранені, 
мають мікролітичнин: вигляд. Ножовидні пластини (171 екз.) невеликих 
і середніх розмірів (5—7 см). Зібрано також близько 20 мініатюрних мік-
ролітичних пластин. З ножовидних пластин середніх розмірів виготовляли 
ножі (26 екз.). По краях цих виробів є плоска ретуш, кінець їх загостре-
ний. Один уламок знаряддя для різання має заполірованість. Можливо, 
цей інструмент використовувався як серп чи пилочка. В колекції є ріжучі 
знаряддя, виготовлені з відщепів. 

Велику групу знарядь становлять скребки (166 екз.). Майже всі во-
ни мають округлу форму, виготовлені з невеликих, а інколи мініатюрних 
відщепів. Ретуш охоплює весь край. Діаметр скребків — від 1 до 3,5 см. 

Мікролітичні форми представлені трапеціями правильних (20 екз.) 
і своєрідних асиметричних обрисів (6 екз.). Правильні трапеції частіше 
трохи видовжені. У асиметричних один край загострений крутою крайо-
вою ретушшю, а на протилежному кінці модельована увігнута основа, 
що нагадує нижню частину вістря стріли. Цікаво, що в Бузьках знайдено 
одне вістря стріли (рис. 33, 2)^ яке за формою і технікою виготовлення 
дуже близьке до описаних асиметричних трапецій. 

Вістрів стріл з двобічною обробкою тут виявлено 5 екземплярів. Во-
ни мають форму рівнобедреного трикутника з увігнутою основою. Вияв-
лено 7 свердел з дуже спрацьованим кінцем, а також кілька проколок. 

На площі поселення в культурному шарі знайдено уламки двох 
талькових човників. Один з них мав видовжені пропорції. На жаль, збе-
реглася лише половина його розміром 2X8X4,2 см. Човник в давнину 
перебитий на місці жолобка, після чого був виготовлений новий жо-
лобок на середині тієї частини, що збереглася. Другий уламок належить 
човнику невеликих розмірів довжиною близько 5 см. Цей човник також 
перебитий на місці жолобка. Його поверхня покрита геометричним узором. 

Кістяні знаряддя представлені двома екземплярами шил і уламками 
лощил. 6 уламок ножа і лопаточка, виготовлені з ікла кабана. 

У Бузьках виявлено близько 3500 фрагментів посуду. У глиняному 
тісті домішка трави і піску, зрідка також зустрічаються шматочки таль-
кового сланцю, вохри і, мабуть, слюди. Є також графітована кераміка. 
Близько 100 фрагментів гребінцево-накольчастої кераміки відрізняються 
пористою масою. Інколи процент трав'яної домішки в тісті досить значний. 
Судячи з кераміки, поселення Бузьки існувало довгий час, очевидно, 
починаючи від кінцевої фази першого (раннього) періоду і кінчаючи за-
ключними фазами другого періоду дніпро-донецької культури. 

За формою неолітична кераміка Бузьків неоднакова: тут зустрічаю-
ться гостродонні і плоскодонні горщики (рис. 18, 1, 4, 5). 

Вінця посуду по товщині частіше не виділяються в порівнянні з його 
стінками, рідше вони трохи потовщені ззовні. Край рівно зрізаний або 
заокруглений, інколи гофрований. Цей посуд звичайно прикрашений 



гребінцевим, підтрикутно-накольчастим і прокресленим орнаментом 
(табл. III) . В поодиноких випадках відзначені також інші елементи орна-
менту, наприклад «лапки». Орнамент звичайно вкривав посуд від вінець 
і до самого дна. Плоскі денця орнаментувались навіть знизу. Узори до-
сить різноманітні і складні, переважає горизонтальна зональність, але ін-
коли зустрічається узор, що складається з вертикальних смуг орнамен-
ту (рис. 18, І, 5; 34, І ) . 

Аналогічна кераміка властива і ряду інших поселень Черкап];ини 
(рис. 32, 1-8, 11] 34, 8). 

М о г и л ь н и к и , в районі поширення пам'яток черкаської групи ви-
явлено поки ш;о один Дереївський могильник, який, однак, за кількістю 
досліджених поховань (161) є найбільшим серед некрополів цього типу 
на Україні 

Дереївський могильник розташований на правому березі Дніпра в 
гирлі р. Омельник, на північній околиці с. Дереївки Кремгесівського райо-
ну Кіровоградської області. Він займає північний схил пійманого останця, 
ш;о підноситься над сучасним рівнем Дніпра на 5—7 м. Могильник скла-
дається з двох окремих частин — західної і східної, ш;о знаходяться на 
відстані 50—60 м одна від одної. 

З 68 поховань, розміщених в західній частині могильника, 51 кістяк 
виявлений у великій колективній ямі розміром 6X3,5 м. Поховання за-
лягали компактно в два ряди, в два, а місцями в три яруси. Значна час-
тина поховань була зруйнована ще в давнину нри повторних захоронен-
иях небіжчиків. Решта поховань західної половини могильника залягала 
переважно в одиночних ямах, лише одна з цих малих могил включала 
5 кістяків (рис. 35). 

Майже половина поховань східної частини могильника, що налі-
чує 93 кістяки, залягала в центрі ділянки, утворюючи тут два ряди з 
компактним скупченням кістяків. Решта поховань східної половини зна-
ходилась в одиночних ямах, розкиданих навколо центрального скупчення. 

Всі поховання Дереївського могильника випростані на спині, руки 
витягнуті вздовж тулуба, ноги прямі, зведені докупи. При багатьох кістя-
ках виявлені сліди вохри, інколи досить значні. Поховання в колективних 
ямах покладені головою на захід, а в одиночних орієнтовані довгою 
віссю по лінії південь — північ. На підставі стратиграфічних спостережень 
в Дереївському могильнику встановлено більш ранній вік поховань в ко-
лективних ямах в порівнянні з одиночними похованнями. Хронологічний 
розрив між цими групами, судячи з однотипності знахідок, був, однак, ду-
же невеликий. Слід також відзначити, що випростані неолітичні похован-

Д. Я. Т е л е г і н, С. І. Ж и л я є в а. Дереївський неолітичний могильник.— 
Археологія, т. XVI, К., 1964. Вже після опублікування матеріалів могильника, в 1964 р., 
тут досліджено ще 17 поховань. 
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Рис. 34. Кераміка з поселень черкаської (І, 2, 8), донецької (5), києво-во-
линської (4, 6, 7, 9) і гомельсько-чернігівської (3) груп: 
1 — Бузьки; 2 — Успенка; З — Малі Роги; 4, 9 — Грині; 5 — Вірьовкіно; 6 — Наза-
ровичі; 7 — Новосілки на Десні; 8— Мутихи. 



Т Г г . X 

«і» 

Рис. 35. Дереївський 1 могильник (західна частина): 
І — викид із окопів; 2 — чорнозем; з — суглинок; 4 — поховання; 5 — каміння; б — знахідки при скелетах. 



ня в трьох випадках прорізались або перекривались виявленими на пло« 
ші могильника скорченими похованнями епохи міді — бронзи. 

Всього в могильнику виявлено 11 інвентарних поховань. Серед знахі-
док є вістря списа з кременю, гарпун і «жерлиця» з кістки, скребки, дві 
пластини маріупольського типу з ікла кабана (рис. 32, 9, 10; 33, І, 7, 8), 
плоскі кільцеві пронизки з черепашок, підвіски із зубів оленя і зуби 
верізуба. В засипці великої основної ями і в могилі з п'ятьма кістяками 
західної половини некрополя виявлені рештки двох плоскодонних гор-
щиків з домішкою піску і трави в тісті, прикрашені гребінцевим і наколь-
частим орнаментом (рис. 33, 6). Ця кераміка знаходить повну аналогію 
серед матеріалів місцевих поселень другого періоду дніпро-донецької куль-
тури (Бузьки, Успенка). За рядом спільних ознак ці горщики в гене-
тичному плані можуть бути зіставлені з керамікою другого періоду дніп-
ро-донецької культури Надпоріжжя і Приазов'я. З пам'ятками більш пів-
денних територій України Дереївський могильник ріднять також спільні 
риси в поховальному обряді і єдиний тип прикрас. 

У більш північних районах Подніпров'я великі могильники, подібні 
Дереївському, на жаль, ще не виявлені. Звідси відомі поки що лише окре-
мі випростані на спині неолітичні поховання. Одне з них, наприклад, до-
сліджено нами на поселенні Бузьки. Сліди неолітичного могильника про-
стежуються також і на площі поселення в урочищі Загай біля с. Ко-
зинці 

Поселення києво-волинської групи 
До складу києво-волинської групи пам'яток дніпро-донецької культури 
відносяться поселення (могильники тут невідомі), виявлені в околицях 
Києва (Микільська Слобідка, Віта Литовська), в північних районах Ки-
ївської області (Грині) і пониззі Десни (Описів), а також в басейні рік 
Східної Волині (Моства, хут. Тетерівський). До цієї групи, очевидно, 
близько примикають матеріали, відомі з більш західних і північно-захід-
них територій Волині (Корост, Люблино, Нетішин) та долини Прип'яті 
(Турія, Теребин) (рис. 19, 3). 

Відносячись в цілому до дніпро-донецької культури, кераміка й зна-
ряддя праці з поселень києво-волинської групи мають ряд ознак, не влас-
тивих пам'яткам сусідніх черкаської та гомельсько-чернігівської груп. 

При виготовленні кераміки в глину домішували жорству і дрібну рос-
линну домішку. На більш ранній кераміці застосовувався гребінцевий 
штамп і прокреслені лінії, а пізніше вона прикрашувалась рядами насі-
чок, відступаючих наколів і окремих лунок. Відступаючі наколи і насічки 
набирають особливого розвитку на кераміці Подніпров'я (Віта Литовська, 
Грині). На Волині більше застосовувався орнамент у вигляді лунок і 

Розвідки А. П. Савчука і автора. 
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Рис. 36. Кераміка і знаряддя праці киево-волинської групи: 
і , 8, 9, 12 — Моства; 2—7 — Віта Литовська; 10 — Грині; 11 — Київ. 



сегментовидних по формі заглибин, нанесених кінцем циліндричної налич-
ки. Гребінцевий штамп на кераміці цього періоду Київіцини і Волині не-
рідко посідає друге місце. В Київському Подніпров'ї і на Волині до са-
мого кінця другого періоду зберігається гостродонна форма посуду. Це 
здебільшого невеликі округлотілі горщечки з гострим дном, які виявлені, 
наприклад, у Мостві і Гринях. Особливістю неолітичних пам'яток Північ-
ної Київщини і Східної Волині є також поширення тут своєрідної гру-
пи «а» кераміки, що на поселеннях інших локальних груп дніпро-донець-
кої групи невідома. 

Знаряддям праці властивий значний розвиток крем'яних виробів, що 
нерідко ще мають мезолітичний вигляд. Тут є, наприклад, трапеції, вістря 
стріл на пластинах, типологічно близьких до свідерських ( рис. 36, 9). 
В неолітичних комплексах Волині (Моства) важливу роль відіграють 
різці, клиновидні овальні сокири. З околиць Києва відомо кілька знахідок 
кам'яних і крем'яних сокир (Віта Литовська, Микільська Слобідка) і чов-
ників (Київ, Дерев'яна) (рис. 36, 11). 

Серед досліджених пам'яток другого періоду дніпро-донецької куль-
тури києво-волинської групи найбільшу кількість матеріалів одержано з 
поселень в урочищі Моства поблизу Коростеня (рис, 36, І, 8, 12), Грині 
Чорнобильського району в пониззі Тетерева і Віта Литовська в околицях 
Києва (рис. 36, 2—7). Вище при розгляді питань стратиграфії ми док-
ладно також говорили про кераміку цього часу з Микільської Слобідки. 

Поселення Грині розташоване на краю борової тераси лівого берега 
р. Тетерев. Висота місцезнаходження над рівнем лук 4—5 м. В окремі 
роки поселення частково перекривається весняними водами. Розкопками 
розкрита площа 728 Культурний шар залягав в нижній частині грун-
ту на глибині 0,2—0,4 м. В розкопі під культурним шаром розчищено 
кілька заглибин округлої форми діаметром близько 1 м і одна яма видов-
жено-овальної форми розміром 2X1,2 м і глибиною 0,3 м. У заповненні 
цієї ями були зібрані майже всі фрагменти ранньопеолітичного горщика 
з прямими стінками і гострим дном, форму якого вдалося реставрувати 
повністю. Кераміка більш пізнього типу, що у великій кількості зібрана 
в культурному шарі і заповненні інших заглибин, тут майже не зустрі-
чається. 

В культурному шарі поселення зібрано 1670 знахідок, у тому числі 
79 знарядь праці з кременю (рис. 37, 4—9), 137 відщепів і 1464 фрагмен-
ти кераміки (рис. 37, І, 3). 

Нуклеуси невеликих розмірів, конічної форми. Крім цілих нуклеусів, 
в комплексі виявлені їх уламки. Ножовидні пластини (34 екз.) невели-
ких розмірів, довжиною 4—7 см, здебільшого погано огранені, не мають 
сталої форми. 

Знаряддя праці представлені клиновидною сокирою, скребками 
(14 екз.) і ножами (2 екз.). Є також заготовки клиновидних сокир, одне 
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Рис. 37. Грині. Кераміка і знаряддя праді. 



вістря списа, два незакінчених вістря стріли і трапецієвидний мікроліт. 
Сокира субовальної форми, лінзовидна в поперечному перетині. Сформо-
вана вона численними дрібними сколами, знятими з двох боків. Лезо в пла-
ні округле, пришліфоване (рис. 37, 2). Скребки виготовлені на відщепах 
різної форми. Крутою ретушшю звичайно підправлено лише кінець відпоє-
ну, рідше йо '̂о бокові краї. Середні розміри скребків — 2—4 см. Ножі ви-
готовлені з великих пластин довжиною 8—11,5 см. Знаряддя мають під-
гострюючу ретуш по боках. Кінець одного з них скребковидний. Пластини 
для ножів, а можливо, і самі знаряддя потрапили на стоянку ззовні, ос-
кільки такі пластини, судячи з характеру нуклеусів, тут не виготовлялись. 
Вістря списа видовженої ланцетовидної форми, лінзовидне в перетині. Во-
но виготовлене в техніці двобічної оббивки. Довжина знаряддя — 11 см. 

Знахідки кераміки на поселенні досить численні і різноманітні. Нам 
вдалося реставрувати кілька горпі;иків повністю або реконструювати їх 
форму графічно. 

Глиняний посуд з поселення за особливостями складу глиняного тіс-
та, технологією і орнаментом поділяється на кілька груп (табл. IV). 

Т а б л и ц я IV 
Типи орнаменту на фрагментах кераміки з поселення Грині 

Кераміка 

І група II група група «а» 
Тип орнаменту 

число % число % число % 

Гребінцевий 84 29 103 12 40 15 
Відступаючі наколи — — 270 ЗО — — 

Насічки (псевдо-гребінець) 16 5 341 37 — — 

«Лапки» 57 19 — — — — 

Лінійний 10 3 38 4 6 2 
Ямковий 5 2 — — — — 

Фрагментів без орнаменту 122 42 152 17 220 83 

Разом 294 100 904 100 266 100 

Виходячи з кількості фрагментів, основною на поселенні була друга 
керамічна група (рис. 37, 1, 3). За формою це гостродонні горщики з пря-
мими вінцями і досить виявленим перегином у верхній частині. По тов-
щині вінця звичайно не перевищують стінок, лише зрідка на їх зовніш-
ньому боці помітний невеликий наплив. Внутрішня поверхня горщиків 
має сліди розчісування. Посуд відносно тонкостінний, з невеликою рос-
линною домішкою в тісті. В системі узору переважають насічки кінцем 
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черепашки, нанесені звичайно у «відступаючій» техніці (37%), і скоро-
писні наколи кінцем округлої палички (30%); є також відтиски гребінця 
(12%). З інших елементів можна назвати прокреслені лінії. В характері 
узору панує принцип горизонтальної зональності. Ця керамічна група по-
селення типологічно відповідає пізній групі кераміки з Микільської Сло-
бідки. 

Кераміка першої групи, до складу якої входить и згадуваний вище 
прямостінний горіцик, виявлений у великій ямі, відрізняється помітною 
товстостінністю. Тут переважав гребінцевий і лапчатий орнамент. Типо-
логічно ця кераміка тяжіє до раннього періоду дніпро-донецької культу-
ри, щ;о дає підставу вважати про досить довгий час існування поселення, 
яке було засновано п],е в кінці раннього періоду дніпро-донецької куль-
тури. 

У складі кераміки поселення за рядом ознак виділяється також не-
велика група своєрідного посуду, п];о дістав назву групи «а». Ця кераміка 
відрізняється товстостінністю і майже повною відсутністю орнаменту. 
Стінки посуду з обох боків покриті слідами смугастого згладжування. 
В глиняному тісті пісок і незначний процент дрібної домішки, п];о виго-
ріла. Виділяються дві форми: горпі,ик і миска. Кількісно значно перева-
жають перші. Горш;ики з прямими загостреними на зрізі вінцями і рівни-
ми, майже циліндричними стінками. Дно гостре, дуже рідко плосі^е. Ор-
намент, якщо він зустрічається, покриває лише верхню частину посуду 
у вигляді одного або кількох рядів відбитків гребінця (рис. 34, 9; 36, 10). 

У хронологічному відношенні ця кераміка, яка в значній кількості 
зустрічається і на деяких інших поселеннях (Віта Литовська, Домантове), 
може бути зіставлена з першою і другою групами дніпро-донецької кера-
міки Київщини. На її розвиток значний вплив мало, очевидно, сусідство 
з іншими синхронними пам'ятками, зокрема стоянками типу Струмеля — 
Гастятина Слід зазначити, що саме на горщику цього типу з Віти Ли-
товської були виявлені відбитки зерен культурного ячменю 

Донецька і гомельсько-чернігівська групи 

У складі і характері матеріальної культури неолітичних поселень серед-
ньої течії Сіверського Дінця, Ворскли, Псла, Сули (донецька група), по-
низзя Сейму, середньої течії Деспи на Чернігівщині, Дніпра і Сожу в ме-

^̂  Д. Я. Т е л е г и н. Неолитические стоянки типа Струмеля—Гастятина Северной 
Киевщины,— Древности Белоруссии, Минск, 1966. 

Д. Я. Т е л е г і н . Неолітичні пам'ятки Киева та його околиць.— Вісник АН 
УРСР, 1956, № 3; Д. К. З е р о в, А. М. О к с н е р, Д. Я. Т е л г і н. Про знахідку від-
битків зернівок ячменю на фрагментах глиняного посуду з неолітичного поселення 
в околицях с. Чапаївки Києво-Святошинського району Київської області.— Україн-
ський ботанічний журнал, т. XVII, № 5, К., 1960. 
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жах Гомельської області (гомельсько-чернігівська група) є досить багато 
спільних рис, виникнення яких обумовлювалось впливами, шо йшли з бо-
ку культури ямково-гребінцевої кераміки. 

Лише від культури ямково-гребінцевої кераміки міг проникнути до 
неолітичних дніпро-донецьких племен елемент ямкового орнаменту, зов-
сім невідомий тут в ранньонеолітичний час. Поєднання разом з гребін-
цевим і накольчастим орнаментом ямкового узору на кераміці донецької 
і гомельсько-чернігівської груп значно відрізняє ці поселення від пам'я-
ток дніпро-донецької культури Середнього і Нижнього Подніпров'я, де 
така орнаментація в неоліті не застосовувалась. 

Певна своєрідність пам'яток дніпро-донецької культури Донеччини, 
Чернігівщини і Гомельп];ини складалася також в зв'язку з наявністю тут 
великих запасів крем'яної сировини, що не могло не накласти помітний 
відбиток па характер знарядь праці. На відміну від племен Середнього 
Подніпров'я неолітичним населенням в долинах Тверського Дінця, Десни 
і Сожі широко використовувались крем'яні клиновидні, овальні і підтри-
кутні сокири із звуженим обушком. Інші знаряддя (скребки, ножі) мають 
відносно великі розміри. Як і на Волині, на Сіверському Дінці і Сожі 
довго застосовувалися різці, які в Надпоріжжі і Черкащині зникають ще 
в ранньому неоліті. Певною особливістю пам'яток Донеччини, Чернігів-
щини і Гомельщини є поширення тут поряд з наконечниками списів і 
стріл підтрикутної форми також видовжено-овальних і ромбічних вістрів. 

Близькі між собою за відзначеними вище ознаками поселення доне-
цької і гомельсько-чернігівської груп в той же час мають і цілий ряд 
відмінностей. Як побачимо нижче, в комплексах матеріалів дніпро-донець-
кої культури гомельсько-чернігівської групи помітно більшу роль, ніж на 
Сіверському Дінці, відігравало орнаментування кераміки ямковим орна-
ментом. На відміну від кераміки Донеччини, де органічне злиття різних 
орнаментальних традицій привело в другому періоді культури до виник-
нення єдиного гребінцево-накольчасто-ямкового узору, на Десні й Сожі ще 
довгий час існували дві більш-менш самостійні керамічні групи: гребін-
цево-накольчаста і ямкова. Помітні також певні відміни і в складі зна-
рядь праці. На Десні і Сожі, наприклад, мали значне поширення мініа-
тюрні крем'яні сокири, зовсім відсутні на Сіверському Дінці. Для не-
олітичних поселень Десни і Сейму вже зовсім не властиві мікроліти 
геометричних форм. 

Д о н е ц ь к а г р у п а . Пам'ятки донецької групи охоплюють се-
редню течію Сіверського Дінця в межах Харківської і Донецької облас-
тей, де вже виявлено значну кількість поселень (Устя Осколу 1, Ізюм 4, 
Вірьовкіно) а також один могильник, розташований біля хут. Олександ-
рія на Осколі. За характером знахідок до складу донецької групи слід 

М. В. С і б і л ь о в. Старовинності Ізюмщини, вип. III. Ізюм, 1928, табл. XXXIX. 
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віднести поселення, виявлені в долинах середньої течії рік Ворскли 
(Охтирка, Кириківка), Псла (Попівка) і Сули (Герасимівка, Сурмаче-
во-Глинське) і Орелі (Гупалівка) ^̂  (рис. 19,4) . 

Пам'ятки другого періоду дніпро-донецької культури Донеччини роз-
вивалися безпосередньо на базі культурних надбань ранньонеолітичних 
поселень типу Бондарихи 2. 

Кераміка донецької групи переважно гостродонна, хоча в кірці дру-
гого періоду тут з'являється і плоскодонний посуд (Вірьовкіно, Попівка, 
Гупалівка). З форм відомий лише невеликий округлотілий горщик з гост-
рим дном і звуженою шийкою (рис. 38, і ) . Вінця донецьких горщ,иків сла-
бо виділені, зріз округлий; по товш;ині вони дорівнюють стінкам. Лише 
в комплексі окремих поселень (Вірьовкіно) є фрагменти з «комірцевим» 
потовгценням. Глиняне тісто піскувате. Рослинна домішка простежуе.ться 
в незначній кількості. Елементи узору: гребінець (рис. 34, 5), відступаючі 
наколи, неглибокі ямки і вм'ятини, рідко — прокреслені лінії. Гребінець 
переважно дрібнозубий. Відступаючі наколи відіграють тут поряд з гре-
бінцевим штампом важливу роль, але все ж помітно меншу, ніж на Дніп-
рі, зокрема в Надпоріжжі. Конфігурація цих наколів, нанесених кінцем 
палички, часто зовсім відмінна від витримано-підтрикутних заглибин, ха-
рактерних для кераміки Подніпров'я. Накольчастий орнамент на кераміці 
Сіверського Дінця наближається уже до мотиву відступаючої лопаточки, 
властивого ямково-гребінцевій кераміці. Ямки і вм'ятини переважно не-
правильних обрисів, поверхневі (рис. 38, 11). Вони, як правило, не да-
ють негативів-бугорків па зворотному боці черепка. Лише під вінцями 
горш;иків дуже часто є ряд глибоких циліндричних ямок. За переважаю-
чими елементами орнаменту донецьку кераміку другого періоду можна 
назвати гребінцево-накольчасто-ямковою. 

В житті неолітичного населення Донеччини основну роль відігравали^ 
знаряддя праці з кременю, асортимент яких включає різні типи сокир, 
вістря списів, трапецієвидпі мікроліти з стесаною спинкою, різні речі по-
бутово-господарського призначення: скребки, різці, ножі тоїцо (рис. 38, 
2—9). Саме на підставі вивчення матеріалів Донеччини вдалося виділити 
чотири основних типи крем'яних сокир — транше, сокири-різаки і два 
види клиновидних овальних і підтрикутних із звуженим обушком. Три 
останніх типи застосовувалися в побуті на поселеннях другого періо-
ду дніпро-донецької культури (Ізюм 4, Устя Осколу 1). Окремі знахідки 
клиновидних підтрикутних сокир із звуженим обушком відомі з долини 
Ворскли. 

2® в. А. Т о в к а ч е в с к и й . Неолитическое поселение у с. Попонки на Хоро-
ле,— КСИА, вип. 11, К., 1961. 

Розвідки І. Ф. Ковальової з 1964 р. 
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Рис. 38. Кераміка і знаряддя праці донецької групи: 
1—9 — Устя Осколу; 10—12 — Гупалівка; 13 — Ізюм 4. 

7* 



іЗиробів з каменю і кістки на поселеннях донецької групи виявлено 
менше. Серед них слід згадати лише поодинокі знахідки талькових чов-
ників (Ізюм, Гупалівка), кам'яних сокир (ІІремівка, Гупалівка) і уламок 
кістяного вістря з мікролітичними вкладишами, знайдений в руслі Дінця 
поблизу Ізюма (рис. 38,10, 12, 13). 

Серед неолітичних пам'яток другого періоду дніпро-донецької куль-
тури на Сіверському Дінці найбільш повно досліджено два поселення: 
Устя Осколу 2, де, як уже згадувалось вище, виявлено два різночасові 
горизонти, і поселення Устя Осколу 1. Розвідкові роботи проводились 
також на поселеннях Ізюм 4, Зливка 2 і т. д. Неолітичний матеріал ви-
явлений і на поселенні Олександрія Куп'янського району. 

Поселення Устя Осколу 1 розташоване на правому березі р. Оскол, 
за 1,5 км від місця злиття його з Сіверським Дінцем Воно займає схил 
дюни. Висота місцезнаходження над заплавою 4—5 м. Розкопками роз-
крито 105 м^ і, як показало шурфування, проведене у всіх напрямках 
від розкопу, цією плош;ею в основному і обмежувалась головна частина 
порівняно невеликого поселення. 

Культурний шар мав товщину близько 10 см і залягав на глибині 
0,6 м (рис. 4, ГІІ). В ньому виявлені крем'яні вироби, черепки глиняного 
посуду, шматочки вохри. Крем'яний інвентар складається з нуклеусів 
(2 екз.), великих ножовидних пластин (15), однієї сокири, вістрів до спи-
са, дротиків (7), скребків (38), різців (5), двох трапецій із стесаною спин-
кою і відщепів (близько 1000). Фрагменти кераміки належать кільком 
глиняним горщикам. 

Нуклеуси конічної форми, неправильних обрисів. Пластини здебіль-
шого погано огранені, великих і середніх розмірів. Мікролітичних пласти-
нок в комплексі немає зовсім. 

Сокира має підпрямокутні обриси і лінзовидний перетин. Сформова-
на двобічною оббивкою, лезо підправлене численними дрібними сколами. 
Це досить примітивне знаряддя типу клиновидних сокир (рис. 38, 4). Но-
жі виготовлені з великих пластин або відщепів (рис. 38, 2). Ножі з відще-
пів нагадують скребки, відрізняючись від останніх наявністю гострорі-
жучого краю з клиновидним профілем. Скребки, що становлять кількісно 
найбільшу категорію знарядь, мають відносно великі розміри. Всі вони 
виготовлені з відщепів (рис. 38, 9). В деяких колекціях пізнього неоліту 
Сіверського Дінця відомі скребки, виготовлені на кінці великих пластин. 
Різці за формою, як і в ранньому неоліті, поділяються на дві групи — дво-
бічні з підретушованим кінцем і кутові на пластинах (рис. 38, 5). Вістря 
виготовлені з уламків кременю або відщепів грубуватою двобічною об-
бивкою (рис. 38, З, 6, 8). У закінчених екземплярів гострий кінець і основа 

Д. Я. Т е л е г и н . Раскопки неолитических стоянок в устье р. Оскола.— МИА, 
№ 79, стор. 176. 

100. 



вістрів підправлені дрібною плоскою ретушшю. За формою вістря поді-
ляються на дві основні групи: трикутні з прямою і опуклою основою 
(6 екз.) та видовжено-ромбічпі (1 екз.). 

В центральній частині поселення розчищені залишки 5—6 горш;иків. 
Один з них, форму якого вдалося реконструювати, має гостре дно, трохи 
опуклі стінки і невисокі вінця (рис, 38, 1). Висота його — 20 см. У скла-
ді глиняного тіста він має домішку піску і рослинних елементів. Випал 
слабий, черепки крихкі. Орнамент складається з відступаючих наколів 
і відтисків гребінця. Інші горщики поселення, від яких збереглися лише 
фрагменти, мали гребінцевий і ямковий орнамент. 

Про тип могильників і характер поховального ритуалу, що були влас-
тиві племенам заключної фази дніпро-донецької культури на Сіверському 
Дінці, дізнаємося з розкопок некрополя поблизу хут. Олександрія Куп'ян-
ського району на Осколі, де виявлено 33 поховання. Переважна більшість 
похованих (26), судячи з речей, знайдених при них, належить племенам 
середньостогівської культури. Вони залягали в одиночних або парних мо-
гилах у скорченому положенні на спині. . 

Крім групи скорчених кістяків, в Олександрії виявлено 7 випроста-
них на спині поховань, з яких 5 залягали в одній колективній ямі на од-
ному рівні, щільно один поблизу одного, головою на схід. Ноги прямі, ру-
ки трохи зігнуті в ліктях, кисті рук в області тазових кісток (рис. 39). 
Два випростаних кістяки залягали в одиночних ямах. Майже всі кістяки 
засипані порошком червоної вохри. При трьох похованнях знайдені кре-
м'яні ножі, аналогічні знахідкам Микольського і Маріупольського могиль-
ників 

За характером поховального ритуалу, типами знахідок група випро-
станих поховань Олександрії знаходить близьку аналогію в могильниках 
заключної фази неоліту черкаської і надпорізько-приазовської груп дніп-
ро-донецької культури. 

Г о м е л ь с ь к о - ч е р н і г і в с ь к а г р у п а . Для розуміння пам'я-
ток неолітичної епохи Гомельщини і Чернігівщини важливе значення ма-
ють дослідження К. М. Полікарповича і І. І. Артеменка на Сожі і Дніпрі 
в межах Гомельської області БРСР, М. Я. Рудинського і Ю. В. Виноград-
ського на Середній Десні і в пониззі Сейму. Неолітичні пам'ятки серед-
ньої течії Сейму були обстежені автором. 

Внаслідок проведення цих робіт на вказаній території поряд з пам'ят-
ками, що відносяться до культури ямково-гребінцевої кераміки типу Ес-
мані, Скуносового, Волинцевого, Миса Очкінського та ін., виявлено посе-
лення, кераміка яких повністю або в значній своїй частині належить до 
дніпро-донецької культури. Мова йде про поселення Козловка на Сеймі 

Д. Я. Т е л е г и н. Энеолитическое поселение..., стор. 18. 
д. Я. Т е л е г и н . Исследование неолитических памятников в окрестностях 

г. Путивля на р. Сейм.— КСИА, вип. 4. 
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Рис. 39. Групова могила з Олександрійського моїчілі.иика 
на р. Оскол. 

О. Мізенськпп на Середній Деспі Романовичі на Сожі, Веть IV і Асаре-
впчі на Дніпрі (рис. 19, 5). 

На жаль, питання підносного віку цих пам'яток, як і культурно-хро-
нологічне сніввідношепия різних типів ямково-гребінцевої і гребіицево-
аакольчастої кераміки в долипі Деспи, Сожу і Дніпра, маііже зовсім не 
розроблені. Про шляхи ])о;5витку неоліту Чернігівщини і Гомельщини, 
хронологію неолітичних поселень цієї території можна судити липіе на-
ближено, спираючись головним чином на висновки, зроблені при вивченні 
пам'яток суміжних локальних груп дніпро-донецької культури. 

Л. и к а л е н к о. Техніка орнаментування керамічних виробів Мізенських 
неолітичних селищ. Прага, 1925. 
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Вище говорилося, що на Сіверському Дінці в ранній період дніпро-
донецької культури (Бондариха 2) ямково-гребінцева кераміка ще зовсім 
не була відома. Дуже можливо, що і на території Чернігівщини пам'ятки 
ранньої дніпро-донецької кераміки також передували поселенням з ям-
ково-гребінцевою керамікою. Про це в якійсь мірі свідчить, наприклад, 
наявність на Сеймі поселень типу Козлівка, де виявлена лише гостродон-
на товстостінна кераміка з великою рослинною домішкою в тісті, прикра-
шена гребінцевим орнаментом (рис. 11, 16). 

Однак переважна більшість поселень гомельсько-чернігівської групи 
включає, як правило, крім дніпро-донецької кераміки з багатою рослин-
ною домішкою в тісті, більш піскувату кераміку, прикрашену переважно 
неглибокими поверхневими ямками і вм'ятинами, в тому числі нанесеними 
кінцем розмочаленої або перевитої ниткою палички («лапки» за терміно-
логією К. М. Полікарповича). Такі дві керамічні групи — типово дніпро-
донецька з гребінцево-накольчастою орнаментацією і ямкова — становлять 
комплекси знахідок на поселеннях типу Романовичів (Чачуравка, Горо-
док, Вигон па Сожі , Веть IV на Дніпрі, о. Мізинський на Середній 
Десні). 

Слід відзначити, що група посуду з ямковим орнаментом, яка скла-
лася тут, безперечно, під безпосереднім впливом ямково-гребінцевої ке-
раміки типу Есмані, Скуносова, за рядом ознак відрізняється від неї. Як 
відомо, для поселень культури ямково-гребінцевої кераміки Середньої Дес-
ни і Сожу властивий відносно тонкостінний посуд з домішкою піску в 
тісті, що прикрашався переважно глибокими конічними ямками з досить 
чіткими негативами-бугорками на зворотньому боці черепка Ці риси, 
однак, зовсім не властиві ямковіії кераміці дніпро-донецьких поселень, за-
вжди орнаментованої неглибокими поверхневими ямками неправильних 
обрисів. При виготовленні посуду з ямковим орнаментом нерідко, як тех-
нічна домішка, застосовувалась трава (рис. 40, І, 2). 

Виникнення ямкової кераміки в комплексах дніпро-донецької куль-
тури типу Романовичів (Чачуравка, Городок, Вигон, Веть IV, о. Мізин-
ський), слід, очевидно, відносити до того ж періоду, що і появу ямкового 
елементу орнаменту на носуді Устя Осколу І донецької групи, що по-
в'язується з часом загального поширення у нівденно-західному напрямку 
лісових племен ямково-гребінцевої кераміки. Таким чином, поселення 
типу Романовичів гомельсько-чернігівської групи з гребінцево-накольчас-
тою і ямковою керамікою, як і пам'ятки Донеччини типу Устя Осколу І, 
на нашу думку, слід відносити до другого періоду досліджуваної культу-
ри. Цьому висновку не суперечить в цілому ранній тин гребінцево-на-

К. М. П о л і к а р п о в і ч. Вказ. праця, стор. 163, 202. 
Д. Я. Т е л е г и н. О хронологии поселений ямочно-гребенчатой керамики 

Украины.— СА, 1962, № 4. 
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Рис. 40. Кераміка і знаряддя праці гомельсько-чернігів-
ської групи: 
1, 4, 5, 8, 9, 11 — Романовичі; 2, З, 6, 12 — Чачуравка; 7 — Анош-
ка (Заозер'я); 10 — Веть IV. 

кольчастої кераміки цих поселень, якій властива значна домішка трави 
в тісті і переважання гребінцевого орнаменту. На поселеннях типу Ро-
мановичів мали поширення клиновидні овальні сокири, ш;о зникають у 
третьому періоді культури (рис. 40, 5, 9). Ъ культурному шарі поселення 
Веть IV знайдено вістря стріли на пластині ще цілком мезолітичного виг-
ляду (рис. 40, 10). Уламки такого вістря є в комплексі Чачуравки. Ви-
вчаючи комплекс знарядь праці і кераміку з поселення Романовичі, 
І. І. Артеменко в культурно-хронологічному плані зіставляє їх з матеріа-
лами Мостви і Микільської Слобідки що підтверджує правильність дум-
ки про віднесення пам'яток типу Романовичів до другого періоду дніпро-
донецької культури. 

И. И. А р т е м е п к о. Из археологических работ в Верхнем Поднепровье 
в 1958 г.— КСИА, вип. 84, стор. 65. 
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Поселенням типу Романовичів, очевидно, дещо передували пам'ятки 
типу Козлівки, де ямкова орнаментація на кераміці не зустрічається. Од-
нак ці поселення існували, безперечно, значно раніше групи поселень ти-
пу Ходосовичі і Лучин, які за рядом ознак синхронізуються з пам'ятками 
типу Пустинки 5 і відносяться до третього періоду культури. 

Однією з найбільш багатих пам'яток другого періоду дніпро-донець-
кої культури гомельсько-чернігівської групи є поселення біля с. Романо-
вичі Гомельського району 

За даними І. В. Гаврилової, на площі розвіяного поселення зібрано 
близько 10 тисяч предметів, в тому числі 285 нуклеусів, 166 ножовидних 
пластин і ножів, 135 скребків, 12 різців, 23 проколи і свердла, кіль-
ка вістрів до стріл, клиновидних сокир і значна кількість кераміки. Скреб-
ки, як правило, виготовлені з відщепів середніх розмірів і різної форми. 
Вони мають округлий робочий кінець. Різці серединні і бокові, виготовле-
ні на пластинах, рідше на відщепах. Для виготовлення проколок і свер-
дел використовувались довгі товсті пластини або відщепи з гострим кін-
цем. Робоча частина цих знарядь сформована крутою ретушшю, кінець 
часто заполірований від довгого вживання. Вістря стріл трикутні і видов-
жено-ромбічні, виготовлені в техніці двобічного ретушування (рис. 40, 8) 

На площі поселення зібрано понад ЗО клиновидних сокир иідтрикут-
ної форми із звуженим обушком. Всі вони виготовлені в техніці двобіч-
ного оббивання, їх лезо сформоване дрібними поздовжніми сколами 
(рис, 40, 5). Воно має здебільшого трохи округлу форму. Середні розміри 
сокир — 7—10 см. Ці знаряддя знаходять повну аналогію серед сокир 
другого періоду дніпро-донецької культури Донеччини, в комплексі Рома-
новичів, як і на інших поселеннях Посожжя, є група підтрикутних со-
кир, що відрізняються невеликими розмірами; довжина їх не перевищуе 
5 см (рис. 40, 9). 

Кераміка з поселення Романовичі гостродонна. В глиняному тісті 
кварцевий пісок і рослинна домішка. Найбільш поширеним орнаментом 
є відтиски гребінцевого штампу і підтрикутні неглибокі наколи. Ямкові 
відтиски зустрічаються рідше (рис. 40, І, 4). 

Кераміка і знаряддя праці з Романовичів, на думку І. В. Гаврилової, 
знаходять найближчу аналогію в матеріалах Чачуравки, Городка та інших 
поселень Посожжя. 

Досить цільний комплекс інвентаря, культурно-хронологічно близь-
кий до Романовичів і Чачуравки, виявлений в культурному шарі розко-
паного І. І. Артеменком поселення Веть IV Биховського району Могильов-
ської області Поселення розташоване в гирлі р. Гутлянки — лівої 
притоки Дніпра. Розкрита площа 80 м ,̂ де зібрано 19 крем'яних знарядь 

И. В. Г а в р и л о в а. Дюнная стоянка Романовичи.— КСИА, вып. 97, М., 1904. 
И. И. А р т е м е н к о. Неолитические стоянки у с. Веть Могилевской области.— 

КСИА, вин. 97, М., 1964. 
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і 136 фрагментів кераміки. Привертає до себе увагу значна архаїчність 
крем'яних знахідок, до складу яких входять примітивні клиновидні соки-
ри, близькі до̂  типу овальних з Сіверського Дінця, вістря свідероїдного 
типу тощо. Кераміка з жорствою і слідами рослинних решток в тісті. Гор-
щики широко відкриті з прямими вінцями і конічним дном, в системі 
узору переважають гребінцевий (48%) і ямковиіі (40%) орнамент. 

Крім матеріалів з поселення Веть IV, в долині Дніпра відомі окремі 
знахідки посуду, що відносяться до другого періоду дніпро-донецької 
культури, в цьому зв'язку слід згадати знахідку горщика в урочищі 
Мошка поблизу с. Ходосовичі (рис. 18, 2), а також наявність кераміки 
з великою рослинною домішкою, прикрашеної гребінцевим орнаментом, 
на поселенні Малі Роги (рис. 34, 3). 

Закінчуючи розгляд пам'яток гомельсько-чернігівської групи, слід 
відзначити, що на Середній Десні більш-менш чистих комплексів дніпро-
донецької культури невідомо. Матеріали досліджуваної культури тут 
найчастіше зустрічаються на поселеннях ямково-гребінцевої кераміки. 



Р о з д і л V 

ТРЕТІЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ 

Початок розкладу культури. 
Скорочення території ї ї поширення 

В кіпці другого — на початку третього періоду в матеріальній і духовній 
культурі дніпро-донецьких племен спостерігаються значні зміни, що ви-
никають тут як внаслідок дальшого прогресу в розвитку неолітичного 
суспільства взагалі, так і в зв'язку з посиленням впливів з боку сусідніх 
синхронних культур. Збільшення кількості населення, розширення тери-
торії привело до виникнення окремих локальних варіантів культури, 
В складі знарядь праці, кераміки, прикрас, виявлених на поселеннях 
окремих районів, тепер значно більше проступають специфічні місцеві 
особливості, нерідко зовсім не властиві пам'яткам сусідніх локальних груп 
дніпро-донецької культури. Вже в кінці другого періоду чітко проявляєть-
ся нерівномірність розвитку культури різних локальних груп. Все це, 
безперечно, свідчить про початок процесу розкладу культури, що супро-
воджувався як поступовим її «переродженням», так і «зникненням» 
пам'яток цього типу на значній території їх поширення. 

Процес «переродження» культури охопив насамперед більш південні 
і північно-східні групи пам'яток — надпорізько-приазовську, гомельсько-
чернігівську і донецьку, де уже в кінці другого періоду починають склада-
тись окремі, в значній мірі самостійні культурні типи, що лише за рядом 
ознак ще можуть бути віднесені до єдиної дніпро-донецької культурної 
області. 

у Надпоріжжі і Приазов'ї пам'ятки етану ІІв дніпро-донецької 
культури існували відносно короткий час. Про це свідчить виключно слаба 
насиченість культурного шару. В Приазов'ї ці поселення взагалі мали 
дуже незначне поширення. В кінці другого періоду культури існуючий 
у населення наднорізько-приазовської групи звичай ховати своїх небіж-
чиків в колективних усипальницях швидко починає змінюватись обрядом 
індивідуальних могил, властивих уже для епохи міді — бронзи. Такі оди-
ночні поховання завершують собою період функціонування ряду некро-
полів досліджуваної культури — Вільнянського, Собачківського, Капулів-
ського та ін. 

Певні ознаки занепаду і шукань проявляються і в технології виго-
товлення найпізнішої дніпро-донецької кераміки Надпоріжжя і Приазов'я. 
На це вказує, зокрема, застосування гончарами деяких поселень при 
виготовленні посуду в ролі технічної домішки товчених мушлів (Каїри, 
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Стрільча Скеля, Кам'яна Могила), а також поява нових, спочатку не 
властивих для цієї культури, форм посуду — округлодонного, амфоро-
видного, біконічного з вушками та ін. (рис. 41). Всі ці зміни в характері 
матеріальної і духовної культури надпорізько-приазовської групи, як 
і поява тут перших металів (мідь, золото), нових прикрас, предметів 

Рис. 41. Глиняний посуд кінця другого періоду дні-
про-донецької культури: 
1, з — Микольське; 2 — Лиса Гора; 4 — Успенка. 

озброєння (булави) та поширення виключно плоскодонного посуду, свід-
чать про те, що населення цієї території у своєму розвитку значно випе-
редило своїх більш північних сусідів. Пам'ятки етапу ІІв надпорізько-
приазовської групи, де виявлений перший метал, уже можна відносити 
до початку енеоліту. На думку В. М. Даниленка, пам'ятки типу Миколь-
ського, Лисогорського і Маріупольського могильників уже взагалі станов-
лять цілком самостійну культуру раннього етапу епохи міді Розвиток 
цієї культури, однак, був раптово перерваний появою середньостогівських 
пам'яток, які поширюються на території всієї надпорізько-приазовської 
групи дніпро-донецької культури. Нові племена нерідко засновують свої 

В. Н. Д а н и л е н к о. Неолит Украины. 
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поселення безпосередньо на місцях, де досі мешкали дніпро-донецькі 
родові групи, в кількох випадках на території Надпоріжжя (Середній 
Стіг, Стрільча Скеля) відзначається досить чітка стратиграфія в заляганні 
культурних шарів цих двох періодів, що слідують один за одним. 

Пам'ятки черкаської групи доживають лише до кінця другого періо-
ду. В південних районах цієї групи, приблизно до Черкас і Золотоноші, 
їх змінюють поселення і могильники середньостогівської культури, а в 
більш північних — пам'ятки Трипілля. Зникнення поселень і могильників 
південної половини черкаської групи, як і в Надпоріжжі, супроводжува-
лось деякою зміною складу і характеру культури. Тут відбувається ана-
логічний процес розкладу обряду поховань в колективних могильниках. 
На площі Дереївського могильника майже половина поховань виявлена 
в індивідуальних ямах. На території багатьох поселень дніпро-донецької 
культури (Успенка, Бузьки) з'являється типова для Середнього Стогу 2 
кераміка, а поруч з Дереївським 1 могильником виникає велике поселення 
середньостогівської культури. 

На більш північних територіях черкаської групи, від гирла Росі і до 
Києва, поселення другого періоду змінюються пам'ятками Трипіл-
ля етапу В. Трипільські поселення відомі головним чином на Правобе-
режжі України від Капева до Києва, але вони проникають також па 
Лівобережжя. 

Витіснення поселень черкаської групи трипільськими пам'ятками 
відбулося, очевидно, досить швидко. Про взаємні контакти трішільців 
і племен дніпро-донецької культури на цьому відрізку Дніпра у нас 
майже немає ніяких даних, 

В кінці другого періоду дніпро-донецької культури процес розкладу 
і зникнення пам'яток цього типу охопив також територію донецької 
і гомельсько-чернігівської груп, де в цей час особливо посилився вплив 
культури ямково-гребінцевої кераміки. Слід, однак, відзначити, що зміна 
пам'яток на вказаній території носила неоднаковий характер. На Середній 
Десні, Сеймі і в більш північних районах середньої течії Сіверського 
Дінця на початку третього періоду вже набувають широкого поширення 
поселення з більш-менш чистими комплексами ямково-гребінцевої кера-
міки типу Миса Очкинського, Волинцева, Комсомольського, Лише на 
Дніпрі в районі Рогачова і Жлобина, - куди впливи культури ямково-гре-
бінцевої кераміки проникали менше, і далі ще зберігаються дніпро-до-
нецькі культурні традиції, В третьому періоді дніпро-донецької культури 
в цьому районі складається окрема невелика верхньодніпровська (Рога-
човська) група (Лучин, Ходосовичі). 

Певною складністю характеризується процес зникнення дніпро-до-
нецьких пам'яток па нижній течії р, Оскол і у південних районах серед-
ньої течії Сіверського Дінця, куди в другому — на початку третього 
періоду проникають спочатку пам'ятки ямково-гребінцевої кераміки, 
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а потім середньостогівської культури. Перехід від колективних усипаль-
ниць до одиночних випростаних поховань, поява при похованнях горщиків 
з високою шиіікою і пористою масою свідчить про швидкий процес роз-

Рис. 42. Скорочення території дніпро-донецької культури 
в кінці другого — на початку третього періоду в зв'язку 
з поширенням племен ямково-гребінцевої кераміки (/), 
середньостогівської {II), трипільської (ПІ) культур і 
культури гребінцевої кераміки Польщі (/7). 

Головні пам'ятки третього періоду дніпро-донецької 
культури: 
і — Н е в і р ; 2 —Горки; З — Сліпці; 4 — П х о в ; 5 — Литвин; 
6—8 — Лучин (ур. Сосонка, Борок Семенівський, Завалля); 9 — 
Малі Роги; 10 — Веть VI; 11—13 — Ходосовичі (ур. Хоршево, 
Палик, Д ідне ) ; І4 — Пустинка 5; 15 — Глібівка; — Ошитки 
(ур. Дражеміль); 27 — Новосілки на Дніпрі (ур. Порохонь); 
18 — Воскресенка ; 19 — М и к і л ь с ь к а Слобідка 3; 20 — Ьортнич і ; 
21 — Оташів ; 22—24: — П а р и ш і в , П л и т о в и щ е - Я н і в к а , Л о п у т ь к и ; 
25, 26 — Назаровичі; 27 — Демидів. 

кладу основних ознак дніпро-донецької культури на Осколі. Процес 
зникнення дніпро-донецької культури в цьому районі носив характер 
злиття останньої з культурою Середнього Стогу 

Дещо іншим шляхом відбувався розвиток пам'яток дніпро-донецької 
культури на Сіверському Дінці в околицях Ізюма, де остання в значній 

Д. Я. Т е л е г и н. Энео.литическое поселение..., стор. И. 
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мірі зливається з культурою ямково-гребінцевої кераміки. Поява такої 
змішаної культури найкраще простежується на матеріалах Ізюмського 5 
поселення. 

В культурному шарі Ізюма 5 переважають великі крем'яні знаряддя 
типу ножів на пластинах, скребки, клиновидні нідтрикутні сокири із зву-
женим обушком, вістря списів трикутної і ромбічної форми. Посуд виго-
товлявся з домішкою піску, рідше — дрібних органічних решток. За фор-
мою це широковідкриті горщики з відхиленими назовні вінцями, край 
яких часто гофрований. Горщики мали здебільшого гостре, дуже рідко — 
плоске дно. Орнамент гребінцевий, ямковий, інколи прокреслений. Ха-
рактерною ознакою узору на посуді Ізюма 5 є поява перлинного і шнуро-
вого орнаменту. Матеріали Ізюма 5 та інших аналогічних поселень 
Ізюмщини (Студенок 2) разом з комплексом знахідок нижнього горизон-
ту Олександрії виділяються Є. В. Пузаковим в окрему ізюмську групу. 
Судячи з деяких особливостей кераміки, це поселення відноситься до 
того ж часу, що й пам'ятки третього періоду дніпро-донецької культури, 
які продовжували розвиватись на території києво-волинської і частково 
гомельсько-чернігівської груп. 

Отже, вже в кінці другого — на початку третього періоду дніпро-до-
нецької культури територія її поширення значно зменшується, в цей час 
зовсім зникають пам'ятки надпорізько-приазовської, черкаської і донець-
кої локальних груп. Дуже скорочується також територія гомельсько-чер-
нігівської групи. Тут набувають поширення поселення кількох інших 
культур — середньостогівської, трипільської і культури ямково-гребінцевої 
кераміки, а в окремих випадках виникають змішані пережиточно-неолі-
тичні культурні групи, як, наприклад, ізюмська. 

У третьому періоді поселення дніпро-донецької культури продов-
жують розвиватися лише на території києво-волинської і частково го-
мельсько-чернігівської груп, де в цей час виникають пам'ятки типу 
Пустинки 5, і складається згадувана вище верхньодніпровська (рогачов-
ська) група (рис. 42). 

Пам'ятки типу Пустинки 5 

Пам'ятки трипільської культури, що поширилися в Київському Подні-
провці і на Волині в кінці другого — на початку третього періоду дніпро-
донецької культури, в значній мірі проникли і на територію, зайняту пле-
менами києво-волинської групи. Як і в районі черкаської групи, трипіль-
ські поселення (Бортничі, Лукаші, Євминка) сягають далеко на корінні 
дніпро-донецькі території. Весь дальший розвиток культури місцевих не-
олітичних племен відбувається тут під значним впливом Трипілля. 

Думка про культурно-хронологічний стик Трипілля з місцевими нео-
літичними пам'ятками Київщини вперше була висловлена В. М. Дани-
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Рис. 43. Пустинка 5. Кераміка і знаряддя праці. 

ленком Потім вона знайшла підтвердження на матеріалах розвідки 
В. Г. Збеновича Але найповніше уявлення про склад і характер мате-
ріальної культури поселень третього періоду дніпро-донецької культури, 
про відносну хронологію цих пам'яток були одержані внаслідок робіт, 

Н. Д а н и л е н к о . К вопросу о месте киево-трипольской культуры в этно-
генетическом процессе.— КСИА, вип. 2, стор. 82. 

^ В. Г. 3 б е н о в и ч. Нові неолітичні і трипільські поселення в зоні Київської 
ГЕС. — Археологія, т. XVI, К., 1964, стор. 143. 
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проведених Київською експедицією у 1962—1965 рр., коли тут були ви-
явлені поселення типу Пустинки 5. 

Поселенням цього типу властивий своерідниіі склад кераміки і зна-
рядь праці, що най[краш,е видно з комплексу знахідок розкопаного в 
1963—1965 рр. поселення Пустинка 5 поблизу с. Мньове Чернігівської 
області 

Поселення розташоване на підвищенні заплавної тераси лівого берега 
Дніпра. Розкопками розкрита площа близько 1000 м^. Культурні рештки 
залягали в підґрунті на глибині 0,2—0,5 м. Тут відзначено залишки під-
прямокутного в плані наземного житла (3,2X1,5 ж), ями різної форми і 
розмірів, що мали господарське значення, і кілька відкритих вогнищ. 

Серед знахідок, виявлених на поселенні, велика кількість фрагмен-
тів посуду, знаряддя праці, кістки тварин. Всього в комплексі налічує-
ться близько 7 тис. знахідок. Особливо цікавою виявилася тут кераміка. 
Це горшки середніх розмірів із звуженою або широко відкритою шийкою, 
гострим або плоским дном (рис. 43, І, 4), Вінця здебільшого прямі. Важ-
ливою особливістю форм посуду Пустинки 5 є поява тут горщиків з ви-
сокими, розведеними в боки вінцями, у складі глиняного тіста дрібний 
пісок і ледве помітні сліди рослинної домішки. Випал досить сильний, 
черепки жовто-червопі, тверді. Орнамент складається з відтисків гребін-
ця, поверхневих ямок, у тому числі нанесених кінцем перевитої палички, 
перлин, валика. Зустрічаються шнур і шишечки під вінцями (див. 
табл. V) . Орнамент, як правило, наносився на верхню частину горщика 

Т а б л и ц я V 
Види орнаментів на кераміці поселень Пустинка 5 і оз. Литвин 

Елементи орнаменту 

Пустинка 5 03. Литвтш 

Елементи орнаменту 
Кількість 
посудин 
(розкопки 

1965 р.) % 

Кількість 
фрагмен-
тів (роз-
копки 
1964-
1965 рр.) 

% 

Гребінцевий штамп, насічки 28 12 154 22 
Накольчастий + + 93 13 
Ямки без негативів ЗО 13 56 8 
Відбитки кінця перевитої палички -ь 4- 73 11 
Валик під вінцями 41 17 + + 
Перлини 28 12 + 
Шнур + + + + 
Шишечки 4 0,3 — — 

Смугасте згладжування по шийці 51 23 — — 

Кераміка без орнаменту 50 22 315 45 

® Розкопки в. І. Митрофанової в 1963—1964 рр. і автора в 1965 р. 
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у вигляді кількох рядів косо поставленого гребінця або відтисків кінця 
палички (рис. 44). Є кілька горщиків, що були орнаментовані від вінець 
і до самого дна розрідженим узором, нанесеним гребінцевим штампом або 
паличкою. Тут зустрічається також ряд оригінальних мотивів. Це, по-пер-
ше, узор, що складається з поясів, облямованих з обох боків рядами ямок 
і заповнених відтисками гребінця, і, по-друге, орнамент у вигляді рядів 
ромбів, з'єднаних вершинами (рис. 44, 7, 8, 10). Пояси, облямовані ям-
ками, і ряди з'єднаних ромбів розміщуються на поверхні посуду вертикаль-
но або косо. Переважна кількість горщиків має на обох поверхнях сліди 
смугастого згладжування гребінцем. 

Важливою особливістю кераміки цього поселення, як і інших пізніх 
пам'яток дніпро-донецької культури Київщини, є застосування вертикаль-
ного розчісування на вінцях. Горщики з таким орнаментом, що за скла-
дом глиняного тіста зовсім не відрізняються від іншого посуду з поселен-
ня, мають помітно більшу профільованість стінок і плоске дно (рис. 43, 4\ 
44, 15—18). Немає сумніву в тому, що поява на поселенні горщиків цього 
типу вказує на тісний контакт місцевого населення дніпро-донецької куль-
тури з племенами Трипілля. Про це свідчать також знахідки в культур-
ному шарі Пустинки 5 трипільської червоноглиняної і чорнолискованої 
кераміки. 

В цілому комплекс кераміки з Пустинки 5 є прямим продовженням 
місцевої неолітичної кераміки дніпро-донецької культури. На це вказує 
переживання дніпро-донецької форми гостродонних горщиків, переважання 
в орнаментації гребінцевого штампу, наявність ямок під вінцями, рослин-
ної домішки і т, ін. 

Знаряддя праці, виявлені в культурному шарі поселення, нечисленні, 
але досить характерні для заключної фази в розвитку дніпро-донецької 
культури. Це ножі, виготовлені з великих пластин довжиною до 10 сж, 
округлі скребки на відщепах, підтрикутні вістря стріл з двобічним ретушу-
ванням. Тут же знайдено кам'яну шліфовану сокиру і другий уламок та-
кого ж знаряддя (рис. 43, 2, 5, 5—10). Вироби з кременю і каменю Пу-
стинки 5 типологічно можуть бути зіставлені з матеріалами кінця неолі-
ту — початку епохи металів більш південної території України. На площі 
поселення зібрано деяку кількість кістяних виробів, у тому числі уламки 
рибальського гачка і шила. 

Кераміка, типологічно близька до знахідок Пустинки 5, виявлена на 
поселенні в урочищі Порохонь на північній околиці с. Новосілки на Дніп-
рі Київської області. На площі поселення, розташованого на краю боро-
вої тераси лівого берега Дніпра, зібраний наземний матеріал і проведено 
шурфування (розкрито близько ЗО м^). Культурний шар поселення, на 
жаль, зруйновано глибокою оранкою. Лише місцями виявлено ділянки, 
де матеріал залягав іп зііи. Всього на поверхні, в шурфах і траншеї зіб-
рано близько 100 різноманітних знахідок, серед яких переважає кераміка. 
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Рис. 44. Пустинна 5. Фрагменти кераміки з валиком (І—3), перлинами {4— 
6), рядами відтисків гребінця, облямованих ямками {7, 8), шнуровим орна-
ментом (9), ромбами, з'є^щаними вершинами (10), гребінцевим і ямчатим 
орнаментом {11—14) та вертикальним розчісуванням по вінцях (15—18). 
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Рис. 45. Фрагменти кераміки третього періоду дніпро-донецької культури: 
1 — Порохонь; 2, 5—Бортничі; З, 8, 10—Литвин; 6 — Назаровичі; 7. і і — Борок 
Семенівськнй; 9 — Воскресенка. 



в глиняному тісті посуду пісок і незначна рослинна домішка. Випал че-
репка добрий, колір здебільшого червоний. Елементи орнаменту: гребі-
нець, відступаючі наколи і насічки, вертикальне розчісування по вінцях. 
Привертає до себе увагу певна розрідженість орнаменту, відсутність в 
узорі горизонтальної зональності (рис. 45, 1). В системі орнаменту є діа-
гональні ряди наколів, окремі геометричні фігури. Серед знарядь праці 
слід відзначити вістря стріл підтрикутної форми, скребок на відщепі і но-
жовидні пластини. 

Невелика колекція знахідок, аналогічних матеріалам Пустинки 5, ви-
явлена також в гирлі р. Ірпінь поблизу с. Назаровичі. Тут знайдено кера-
міку і окремі крем'яні вироби. Серед орнаментальних елементів, власти-
вих кераміці з Назаровичів, слід назвати, крім гребінця і відступаючих 
наколів, вертикальне розчісування по вінцях, шнур і перлини. Окремі 
фрагменти вінець прикрашені валиком. 

Аналогічні знахідки кераміки виявлені і на інших поселеннях Київ-
ш;ини (рис. 45, 2, 4—6, 9). Фрагменти горш;иків з розчісуванням по вінцях 
і перлинним орнаментом відомі, наприклад, з Бортничів, Демидова, Люте-
жа, Ошиток, Глібовки та інших місць. Два місцезнаходження з керамікою, 
прикрашеною вертикальним розчісуванням по вінцях, відкриті в пониззі 
Припяті (Паришів, Оташів). Шнуровий орнамент на гостродонпій неолі-
тичній кераміці відзначений на поселенні Воскресенка поблизу Києва. 
Валик або комірцевидне потовш;ення під зрізом вінець є па горш;иках з 
Назаровичів, Лопутьок та ін. 

В цілому пам'ятки типу Пустинки 5 займають долину Дніпра від 
Ниєва і до гирла Сожі, де вони, очевидно, безпосередньо змикаються з 
районом поширення поселень рогачовської групи. Значна кількість посе-
лень, ш;о за типом кераміки стоять близько до пам'яток типу Пустинки 5, 
виявлена на середній течії Прип'яті. 

Для розуміння матеріальної культури третього періоду дніпро-донець-
кої культури в цьому районі найповніші матеріали одержані В. Ф. Ісаєнко 
в 1962—1964 рр. під час розкопок поселення на оз. Литвин в районі Мо-
зиря 

На поселенні розкрита плош;а понад 500 м^, де на глибині 0,5 м зафік-
совані залишки житла підпрямокутної форми розміром 3,6X2,65 м. Жит-
лова заглибина була заповнена темним, дуже щільним, немов утрамбо-
ваним піском. Ближче до південного краю житла на місці вогнища 
розчищена група каміння із слідами дії вогню. В заповненні жит,па і куль-
турному шарі навколо нього зібрано велику кількість кераміки і знарядь 
праці (рис. 45, 5, 8, 10\ 46, 5, 6, 8, 11), в тому числі вістря дротиків ви-

® В. Ф. И с а е н к о. Отчет о полевых работах и исследованиях в 1962 г.— Науко-
вий архів сектора археології Інституту історії АН Б Р С Р . Матеріали О:І. Л И Т В И Н 
опрацьовані нами з люб'язного дозволу автора розкопок. 
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Рис. 46. Кераміка і знаряддя праці третього періоду дніпро-донецької культу-
ри з поселень рогачовської групи і долини Прип'яті: 
і , 4, 12 —Борок Семенівський; 2, з, 7 — Па лик; 5. 6, 8, і і — Литвин; 9, 10, 24 — Со-
сонка; 13 — Веть УІ. 



довжено-ромбічної форми, скребки овальні на відщепах, клиновидні під-
трикутні сокири із звуженим обушком, в колекції з 03. Литвин є також 
одна кам'яна шліфована сокира. Кераміка представлена великими горщи-
ками з гострим і плоским дном. Вінця прямі, трохи відхилені назовні. 
Край інколи гофрований. В тісті пісок, жорства і незначна кількість рос-
линних решток. Орнамент складається з горизонтальних або діагональних 
рядів відступаючих наколів. В окремих випадках з рядів відступаючих 
наколів створюються більш складні фігури, в тому числі антропоморфні 
або зооморфні зображення (рис. 46, 8). Під зрізом вінець є ряд глибоких 
циліндричних ямок. В орнаментації кераміки поселення важливу роль 
посідає гребінець і ямковий узор, у тому числі виконаний кінцем переви-
тої палички; є шнур, перлини і валик під вінцями (див. табл. V). 

Матеріали, аналогічні описаним з оз. Литвин, виявлені також на по-
селенні Пхов Мозирського району і Сліпці поблизу Турова. 

Рогачовська група поселень 

Основний вклад в розуміння пізньонеолітичних пам'яток долини 
Дніпра в межах Гомельської області внесена роботами Верхньодніпров-
ської експедиції Інституту археології АН СРСР, що працювала під керів-
ництвом І. І. Артеменка протягом кількох років в околицях Рогачова і 
Жлобина. Цією експедицією на відносно - невеликій території виявлено 
значну кількість неолітичних поселень, переважна більшість яких роз-
копана. Стаціонарні дослідження проводились, зокрема, на поселеннях по-
близу с. Ходосовичі (урочища Хоршеве, Палик, Дідне), с. Лучин (урочи-
ща Сосонка, Борок Семенівський, Завалля), с. Веть (п. IV і VI). На ін-
ших поселеннях (Малі Роги) зібрано лише наземний матеріал 

Пізньонеолітичні поселення рогачовської групи в генетичному плані, 
безперечно, тісно змикаються з пам'ятками типу Романовичів цього ж 
району, віднесених вище до другого періоду дніпро-донецької культури. 
Спадкоємність основних культурних рис пам'яток другого і третього періо-
дів досліджуваної культури особливо наочно виступає при порівнянні ке-
раміки Романовичів і Веті IV з матеріалами поселення Хоршеве, що, як 
справедливо зазначив І. І. Артеменко, є одним з найраніших пізньонеолі-
тичних пам'яток рогачовської групи. 

Серед знарядь праці з поселень рогачовської групи, як і раніше в 
цьому районі важливе місце продовжують посідати крем'яні мініатюрні со-
кири (Палик, Сосонка, Веть VI), вістря списів і стріл підтрикутної (Со-
сонка, Хоршеве, Борок Семенівський) видовжено-овальної листовидної 

^ И. И. А р т е м е н к о . Неолитические стоянки... Матеріали з поселень Малі Ро-
ги, а також Сосонка, Борок Семенівський, Завалля, Палик та інших були опрацьовані 
нами з люб'язного дозволу автора розкопок, у фондах ДІМ і ІА АН СРСР. 
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або ромбічної форми (Веть VI), ножі на пластинах і відщепах, округлі 
скребки тощо (рис. 46,10,13,14). 

Кераміка звичайно товстостінна, досить добре випалена, із значною 
домішкою жорстви і піску в тісті, хоч на зламі черепка ще досить чітко 
помітні сліди від вигорілих рослинних домішок. За формою це широко-
відкриті гостро- або округлодонні горщики. Вінця здебільшого прямі, ін-
коли з валиком (Палик) або комірцевидним потовщенням (Сосонка, Да-
лик). В системі узору переважав гребінцевий, ямковий і лапчатий орна-
мент (див, табл. VI). Важливо відзначити появу на посуді пього часу 
шнурового, гусеничного і перлинного орнаменту (рис. 45, 7; 46, І, 12). 
Тут є також мотиви узору, що включають ряди ромбів, з'єднаних верши-
нами, і пояси гребінцевих відтисків, обмежених рядами ямок (рис. 46, 
2,7). 

Т а б л и ц я VI 
Види орнаментів на кераміці Рогачовської групи поселень 

Елементи орнаменту 

Ходосевичі (%) Лучин (%) 

Веть 
VI Елементи орнаменту Хоро-

шеве Палик Дідне Со-
сонка 

Борок 
Семе-
нів-

ський 

Веть 
VI 

Гребінець і насічки черепашки 
(псевдогребінець) 51 58 56 42 57 55 

Поверхневі ямки 10 25 15 17 8 — 

Лапчатий орнамент, 1 2 . 20 8 6 15 
в тому числі ромби, з'єдна-
ні вершинами — + + -ь + + 

Прогладжені лінії, короткі на-
різки — — — 8 + — 

Шнуровий і гусеничний орнамент — + — • + + — 

Валик, потовщення на вінцях — + — — — — 

Перлини — — — + + — 

Пояси, облямовані ямками — 4 — • — + — 

Підтрикутні наколи — — + — 7 
Інші. Черепки без орнаменту 38 10 8 24 28 23 

Майже всі зазначені вище особливості матеріальної культури рогачов-
ської групи пам'яток найбільш повно представлені на поселенні поблизу 
с. Лучин в урочищі Сосонка. 

Поселення Сосонка розташоване на добре задернованій дюні, що ви-
ступає над заплавою правого берега Дніпра на 1,5—1,7 ж®. Поселення роз-
крито на площі 295 м .̂ Культурний шар темно-сірого кольору^ товщиною 
0,25—0,3 м залягав під дерновим шаром на глибині 20—25 см. В розкопі 

® И. П. А р т е м е н к о. Неолитическое поселение в ур. Сосонка.— КСИА, вип. 101, 
М., 1964. 
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виявлено залишки житла розміром 3,4X3—2,4 м, заглибленого на 0.2— 
0,3 м в материк. В центрі житлової заглибини розчищено вогнище діамет-
ром 1 ж. З одного боку до житла вів довгиіі (4,2 м) вхід шириною 1,3— 
1,5 м. По периметру житла розчищено шість ям від стовпів діаметром 
0,25—0,3 м, глибиною 0,2—0,3 м. Судячи з профілю цих ям, можна думати, 
що житло мало форму великого наземного куреня овальної форми. 

В житлі і поблизу нього знайдено 78 крем'яних знарядь, 508 відщепів 
і близько 1200 фрагментів кераміки. Серед знарядь найбільшу групу ста-
новлять ножовидні пластини (36 екз.) і ножі, виготовлені з них, а також 
скребки, переважно на відщепах (24 екз.). Сокири клиновидні, мініатюрні 
(З екз.), одна клиновидна сокира має відносно великі розміри (рис. 46, 14). 
Всі вістря стріл (З екз.) мають трикутну форму (рис. 46, 10). 

Горщики з широкою слабо виявленою шийкою і конічним або округ-
лим дном. Орнамент гребінцевий (42%), ямковий (17%) і лапчатий 
(8%). Зустрічаються перлини і відтиски перевитої вірьовочки. Під він-
цями майже завжди є ряд глибоких циліндричних ямок. В системі узору, 
що складається найчастіше з горизонтальних діагональних смуг, трикут-
ників, ромбів, помітна значна розрідженість. 

Матеріали з поселення Сосонка знаходять близьку аналогію в комп-
лексах з інших пам'яток рогачовської групи (Ворок Семенівський, Завал-
ля, Палик тощо). 

На підставі проведеного вище огляду матеріалів третього періоду дніпро-
донецької культури типу Пустинки 5, 03. Литвин і рогачовської групи 
можна зробити ряд важливих висновків про шляхи розвитку цих пам'яток 
та їх відносну хронологію. Кераміці цього періоду з поселень долини Дніп-
ра на відрізку Київ — Рогачов, нижньої і середньої течії Прип'яті власти-
вий цілий ряд ознак, які дозволяють розглядати їх в межах єдиної куль-
турної спільності. Це, зокрема, наявність спільних форм гостродонних, рід-
ше округлодонних або плоскодонних горщиків, переважання гребінцевого, 
ямкового і накольчастого орнаменту та застосування при виготовленні по-
суду рослинної домішки. Для кераміки пам'яток типу Пустинки 5 Північ-
ної Київщини і поселень нижньої і середньої Прип'яті (Литвин), як і для 
рогачовської групи, в однаковій мірі властива поява перлинного, лапчато-
го, шнурового орнаменту, а також валика або валикоподібного потовщення 
під зрізом вінець. На кераміці Пустинки 5 і поселень рогачовської гру-
пи в цей час виникає спільний тип орнаменту у вигляді поясів, облямо-
ваних рядами ямок і ромбів, з'єднаних вершинами. Безперечна спі-
льність матеріальної культури пізньонеолітичних пам'яток Північної Київ-
щини, Середньої Прип'яті і долини Дніпра в районі Рогачова і Жлобина 
простежується і в однакових типах знарядь праці клиновидних сокир, но-
жів, масивних скребків при повній відсутності мікролітів, 
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Разом з тим пам'яткам третього періоду дніпро-донецької культури 
властиві і деякі місцеві особливості. Для поселень північної Київщини, на-
приклад, характерним є поширення горщиків з вертикальним розчісуван-
ням по вінцях, зовсім невідомих на поселеннях рогачовської групи і на 
середній Прип'яті. Тут також мав значно більше поширення валиковий 
орнамент і мотив облямованих поясів. І навпаки, узор, утворений з рядів 
з'єднаних вершинами ромбів, є найбільш характерним для поселень рога-
човської групи. На Київщині він відомий лише на одному поселенні (Пус-
тинка 5). 

Появу певних локальних особливостей в орнаментації кераміки слід 
пов'язувати, на нашу думку, як з наявністю сторонніх впливів, так і з дея-
кими особливостями конкретних шляхів розвитку культури різних районів. 
Орнамент у вигляді валика під зрізом вінець на горщиках третього періоду 
міг розвинутись в результаті дальшого ускладнення форми вінець місце-
вого посуду. Перші вінця з валикоподібним наліпом почали з'являтись на 
кераміці цієї культури києво-волинської групи уже в другому періоді (Гри-
ні, Асаревичі). Очевидно, і гусеничний орнамент виник з давно відомого 
на поселеннях гомельсько-чернігівської групи лапчатого узору. Але ряд ін-
ших нових рис орнаменту розглядуваної культури слід пов'язувати з сторон-
німи впливами. Поява тут узору у вигляді ромбів, з'єднаних вершинами, 
була, очевидно, результатом культурного запозичення від населення ямко-
во-гребінцевої кераміки басейну Десни, де ромб як орнаментальний еле-
мент відігравав виключно важливу роль. 

Лише внаслідок тісних контактів дніпро-донецького і трипільського 
населення у останнього міг виникнути плоскодонний посуд з вертикаль-
ним розчісуванням по вінцях і перлинний орнамент. Довгий час окремі 
знахідки вінець з вертикальним розчісуванням, що час від часу зустріча-
лись на неолітичних поселеннях, вважалися трипільським імпортом. І ли-
ше після розкопок поселення Пустинки 5, де горщики цього типу станов-
лять значну кількість (15—20%) і виготовлені з тієї ж маси, як і решта 
посуду, стало очевидним, що в даному разі мають місце певні запозичення. 
Детальний аналіз дніпро-донецького посуду з розчісуванням по вінцях вка-
зує на цілий ряд його особливостей, не властивих для трипільської керамі-
ки цього типу. Дніпро-донецькі горщики з розчісуванням по вінцях, на 
відміну від трипільських, ніколи не мають пористої структури, в їх тісті 
найчастіше є пісок або незначна рослинна домішка. Розчісування нерід-
ко нанесено не так старанно, як на трипільських горщиках. Смуги, прове-
дені гребінцем, інколи йдуть косо у різних напрямках. На деяких горщиках 
поверх такого узору нанесений інший орнамент, наприклад гребінцевий. 
На одному з таких горщиків Пустинки 5 є наліпний валик. На трипільських 
кухонних горщиках Київщини під зоною смугастого розчісування майже 
завжди йде ряд округлих або трикутних за формою ямок. На дніпро-до-
нецькій кераміці цього типу частіше ці ряди виконуються відтисками гре-
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бінця. Як відомо, кухонна кераміка з вертикальним розчісуванням по він-
цях вперше з'являється на поселеннях етапу В/11 — С/І (за періодизацією 
Т. С. Пассек), тобто саме в той час, коли трипільські племена просунулись 
на північний схід до широти Києва (Коломийщина 1 і 2, Євминка, Гребені). 

Про запозичення дніпро-донецькими гончарами перлинного орнаменту 
саме від трипільців свідчить техніка його нанесення. На переважній біль-
шості фрагментів з Пустинки 5 отвори, що з внутрішнього боку горщика 
відповідають перлинам, як правило, замазані глиною, що є типовим і для 
трипільської кераміки з цим орнаментом. На посуді інших близьких за ча-
сом культур суміжних територій (гребінцева кераміка Польщі, Ізюм 5) 
ямки, що відповідають перлинам, завжди залишаються відкритими. Пер-
линний орнамент на трипільській кераміці дуже часто поєднується з вер-
тикальним розчісуванням по вінцях. Він тут з'являється і зникає теж в 
кінці середнього — на початку пізнього періоду Трипілля. 

Прототипи орнаменту дніпро-донецької кераміки у вигляді поясів, об-
лямованих рядами ямок, також слід шукати серед орнаментальних схем 
трипільської кераміки. Мається на увазі орнамент, що складається з стрі-
чок прогладжених ліній, облямованих з обох боків рядами ямок (Коломий-
щина 1, Гребені, Євминка). На горщиках дніпро-донецької культури цей 
тип орнаменту появився ще в другому періоді її розвитку (Грині, Віта Ли-
товська) та існував до кінця культури. За цей час він зазнав певних змін. 
Спочатку «облямовані пояси» розміщувались на поверхні посуду, як пра-
вило, лише горизонтально (Грині). Потім вони стали наноситись верти-
кально або косо (Пустинка 5) і, нарешті, на деяких горщиках рогачов-
ської групи поселень (Борок Семенівський) можна бачити «розірвані» по-
яси, що розміщуються в шахматному порядку. Як на це звернув увагу 
І. І. Артеменко, цей тип узору уже дуже близько стоїть до мотивів орна-
ментування середньодніпровської культури. 

Цілий ряд наведених вище фактів свідчить про те, що пам'ятки тре-
тього періоду дніпро-донецької культури доживають до появи шнурового 
орнаменту, поширення якого на території Східної Європи, очевидно, треба 
пов'язувати з розселенням середньостогівських племен на півдні і серед-
ньодніпровських на більш північних лісових територіях Подніпров'я. 

Говорячи про появу нових рис в культурі третього періоду, слід особ-
ливо підкреслити значну типологічну близькість дніпро-донецьких пам'я-
ток до поселень культури гребінцевої кераміки Польщі і Понімання, Ця 
близькість найповніше простежується в характері кераміки. Названим 
культурам властиві широко відкриті горщики. Тут і там при орнаменту-
ванні посуду застосовувались близькі елементи і мотиви орнаменту. Так, 
наприклад, для гребінцевої кераміки Польщі пам'яток типу Доброго Бору 
на Німані, як і для матеріалів дніпро-донецької культури, є характерним 
переважання гребінцевого накольчасто-гребінцевого орнаменту, розрідже-
ність узору на поверхні посуду. Для обох культур властивий шнуровий 
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орнамент. Кераміка цього типу з Польщі, Білорусії і України також 
близька за фактурою черепка. 

Таким чином, кераміка третього періоду уже набирає певних рис 
(сталі форми плоскодонного посуду, поява Баликової, шнурової, прокресле-
ної орнаментації, заміна рослинної домішки мінеральною і т. п.), які свід-
чать про переростання неолітичної культури в культури епохи міді — брон-
зи. Пам'ятки третього періоду дніпро-допецької культури доживають, оче-
видно, до поширення середньодніпровської культури, про це свідчить поя-
ва на типовііі дніпро-донецькій кераміці не лише шнурового орнаменту, а 
й окремих мотивів узору у вигляді згадуваних вище розірваних рядів з об-
лямуванням. На прямий контакт середньодніпровських племен епохи брон-
зи з місцевим неолітичним населенням Верхнього Подніпров'я вказує 
і І. І, Артеменко 

® И. И. А р т е м е н к о . Среднеднепровская культура,— СА, 1963, Л'ё 2, стор. 35. 



Р о з д і л VI 

ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ І ПРЕДМЕТИ ОЗБРОЄННЯ. 
ПРИКРАСИ 

Техніка обробки кам'яних порід, кістки та рогу 

К р е м і н ь , Високі технічні якості кременю як сировини для виготов-
лення знарядь праці, значне ііого поширення на землі давали цьому міне-
ралу перевагу над усіма іншими породами каменю. 

На території розселення племен днінро-донецької культури виходи 
крем'яної сировини відомі на середнії! течії Сіверського Дінця, на Десні і 
в басейнах рік Волині. Місцевий кремінь був також у населення Приазов'я. 
Проте поклади доброякісного кременю повністю відсутні в долині Дніпра, 
де первісним маіістрам доводилося використовувати маленькі крем'яні жов-
на, що походили з моренних відкладів. Наявність або відсутність великих 
запасів крем'яної сировини на тій чи іншій території знаходила певний 
відбиток на складі і характері крем'яних виробів. На стоянках Сіверського 
Дінця, Волині, тобто територій, багатих кременем, відзначається, наприк-
лад, досить високий процент відщепів і пластин в порівнянні з готовими 
знаряддями. Переважна більшість цих відщепів, а нерідко і пластин, як 
правило, не має ніяких слідів утилізації. На поселеннях Дніпра, навпаки, 
кількість відщепів відносно невелика, і всі вони з явними слідами викори-
стання. Крем'яні знаряддя неолітичної епохи районів, багатих на кремінь, 
завжди дещо більших розмірів. Так, наприклад, середня величина скреб-
ків з пізньонеолітичного поселення Устя Осколу 1 на Сіверському Дінці 
дорівнює понад 5 см, а з поселення Бузьки того ж часу на Дніпрі — лише 
2,4 см. Значна різниця в розмірах властива також і ножам. 

Техніка обробки крем'яної сировини і виготовлення з неї знарядь пра-
ці у племен дніпро-донецької культури включала чотири основних прийо-
ми: а) первісне розщеплення кременю; б) техніку двобічної обробки; 
в) формування знарядь з допомогою крутої крайової ретуші і г) шліфу-
вання. 

Первісне розщеплення кременю включає відбивання від крем'яних 
жовен відщепів, формування нуклеусів і сколювання з останніх ножовид-
них пластин. Первісна обробка кременю здійснювалася найчастіше безпо-
середньо біля родовищ кременю. В таких місцях на Сіверському Дінці, 
Десні і Волині відзначаються цілі групи так званих майстерень по об-
робці кременю. 

Основним знаряддям для розщеплення крем'яної сировини служили 
відбійники, в ролі яких використовувались невеликі округлі жовна 
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кременю. Поверхня відбійників від довгого вживання завжди покрита 
«зірчастою» забитістю. 

Нуклеуси конічні, з рівною відбивною поверхнею. На ранньонеолітич-
них стоянках вони часто мають мікролітичниіі вигляд. 

У пізньому неоліті нуклеуси звичайно мають більші розміри. їх фор-
ма не є такою сталою. Негативи ударних бугорків дуже глибокі, що надає 
краю верхньої площадки нуклеуса значну зубчастість. 

Відповідно до розмірів нуклеусів ножовидні пластини неолітичних по-
селень і могильників мають різну величину, в ранньому неоліті ще досить 
часто зустрічаються невеликі, добре огранені мікролітичні пластини, В дру-
гому і третьому періодах цієї епохи такі пластини зникають майже зовсім, 
а основним вихідним матеріалом для виготовлення знарядь стають пла-
стини середніх розмірів, довжиною до 7—9 см. На ранньонеолітичному 
поселенні Бондариха 2 мікропластини і пластини середніх розмірів 
виявлені приблизно в однаковій кількості. Серед виробів пізньонеолі-
тичних поселень Бузьки і Собачки мініатюрних пластинок є лише 
10-12%, 

В цілому дніпро-донецька культура характеризується переважанням 
знарядь, виготовлених з пластин. Кам'яні вироби з відщепів відіграють тут 
другорядну роль. В цьому відношенні техніка розщеплення кременю дніп-
ро-донецької культури помітно відрізняється від способів виготовлення зна-
рядь в культурах ямково-гребінцевої кераміки, де ножовидні пластини і 
вироби з них відіграють часто незначну роль. Ножовидні пластини, напри-
клад, майже відсутні на Ллялівській стоянці, як і взагалі в неоліті муром-
ської частини долини Оки ^ і Підмосков'я (Бісерове Озеро) Однією з ос-
новних ознак, за якою А. Я. Брюсов виділяє більовську групу пам'яток 
серед решти культур долини Оки, є відсутність у останніх знарядь, виго-
товлених з пластин Вивчаючи крем'яний інвентар з поселень ямково-
гребінцевої кераміки Усть-Рибіжна в Приладожжі, Н. М. Гуріна відзначає 
«невміння майстра виготовляти ножовидні пластини» Ножовидні пласти-
ни слабо представлені і в неоліті ямково-гребінцевої кераміки Естонії 
Більша частина знарядь каргопольської культури виготовлена з відщепів. 
В басейні Вичегди в культурі ямково-зубчастої кераміки панує техніка ви-

' М. Е. Ф о с с. Древнейшая история Севера Европейской части СССР (далі: 
Древнейшая история...).— МИА, № 29, М., 1952, стор. 159. 

2 М. Е. Ф о с с. Неолитическая стоянка Бисерово Озеро.— КСИИМК, вип. 75, М., 
1959, стор. 35. 

^ А. Я. Б р ю с о в . Очерки по истории племен Европейской части СССР в неоли-
тическую эпоху (далі: Очерки...). М., 1952, стор. 51. 

^ Н. Н. Г у р и н а. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР (да-
лі: Древняя история...).— МИА, № 87, М., 1961, стор. 348. 

® Л. Ю. Я н и т с. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье 
р. Эмайыги (Эстонская ССР). Таллин, 1959, стор. 230. 
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готовлення знарядь з відщепів І навпаки, для неолітичних культур Схід-
ної Європи, що характеризуються гребінцевою і накольчастою керамікою, 
більш властиве переважання пластинчатих форм. Однією з найбільш ха-
рактерних рис валдайської культури є велика кількість ножовидних плас-
тин З пластин виготовлялись майже всі дрібні знаряддя праці у племен 
камської культури, зокрема на території Башкирії Можливо, саме впли-
вами з боку дніпро-донецьких і камських племен на культури Волго-Ок-
ського басейну слід пояснювати підвищений процент пластинчатих форм 
у деяких периферійних культурах цього району, зокрема в більовській і 
балахнінській. 

Ножовидні пластини усіх розмірів, а також відщепи і уламки кременю, 
що виникали в результаті первісної обробки крем'яної сировини, на посе-
леннях дніпро-донецької культури служили напівфабрикатами для виго-
товлення різноманітних знарядь праці і предметів озброєння. З пластин 
великих розмірів робили ріжучі інструменти — ножі, рідше — скребки і 
різці, з мікропластин формувались різні типи мікролітів. З відщепів виго-
товляли переважно скребки. Уламки кременю були вихідним матеріалом 
для формування сокир. 

При виготовленні крем'яних знарядь праці з пластин, відщепів і улам-
ків кременю застосовувались два основних прийоми: техніка двобічної об-
бивки і круте крайове ретушування. 

В техніці двобічної оббивки виготовлялись сокири, вістря списів, дро-
тиків і стріл. Всі ці знаряддя з обох широких площин покриті численними 
формуючими сколами, досить великими у сокир і більш дрібними (плоска 
ретуш) у вістрів метальних знарядь. Формування сокир здійснювалось з 
допомогою простого оббивання відбійником. Але дрібні сколи на вістрях 
могли бути зняті, очевидно, лише з допомогою відтискувача (ретушера). 
Слід відзначити, що в кінці неоліту техніка формування знарядь дрібни-
ми поверхневими сколами застосовувалась також і при виготовленні дея-
ких інших знарядь, зокрема трапецій із стесаною спинкою. 

Крутою крайовою ретушшю формувались всі мікролітичні вироби — 
трапеції, пластини з скошеним кінцем, пластини-вкладиші з затупленим 
краєм і т. п. Крайова ретуш поряд з плоскими сколами інколи зустрічає-
ться на скребках. Ретушери, якими здійснювалось формування мікролітич-
них знарядь, часто зустрічаються на стоянках цієї культури. Вони явля-
ють собою видовжені уламки кременю або міцні тригранні в перетині пла-
стини. їх робочий кінець має звичайно дуже значну залощеність. 

® Г. М. Б у р о в . Основные итоги и проблемы изучения археологии Вычегод-
ского края.— ВАУ, вин. I, Свердловск, 1961, стор. 101. 

^ Н. Н. Т у р и н а . Валдайская неолитическая культура (далі: Валдайская куль-
тура...) .— СА, 1958, № 3, стор. 34. 

® Л. Я. К р и ж е в с к а я . Неолитические поселения на северо-востоке Башкирии 
{далі: Неолитические поселения...).— СА, 1962, № 2, стор. 101. 
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Шліфування крем'яних знарядь у племен дніпро-донецької культури 
застосовувалось досить рідко. Тут відомі лише поодинокі зразки шліфо-
ваних сокир, що відносяться до заключного етапу неоліту — початку енео-
літичного часу. Крем'яні сокири з пришліфуванням по лезу відомі з Ми-
кільської Слобідки під Києвом, Гринів на Тетереві, Зливки на Сіверсько-
му Дінці. Уламок такого знаряддя є в комплексі з Вовнизьких стоянок. 
Шліфовані сокири відомі з Маріуполя. 

Отже, в техніці обробки крем'яної сировини і виготовленні готових 
знарядь у племен дніпро-донецької культури співіснували два різні при-
йоми — техніка двобічного оббивання і спосіб формування мікролітичних 
знарядь з допомогою крутого крайового ретушування. 

Співіснування двох технік обробки кременю — мікролітичної і макро-
літичної — властиве пам'яткам цієї культури протягом всього їх розвитку. 
Але застосування макролітичних і мікролітичних знарядь у різний час 
було неоднаковим. В мезоліті Лівобережної України, коли з'явилися 
перші макролітичпі знаряддя, помітне ще повне переважання мікровкла-
дишевих форм. Ці знаряддя також відіграють важливу роль в ранньому 
неоліті, але потім їх значення в господарстві дуже зменшується. В друго-
му періоді культури, коли значно зростає використання знарядь, виготов-
лених шляхом двобічної оббивки, мікролітичні форми зустрічаються 
рідше, а в кінці другого — на початку третього періоду вони зовсім 
зникають. 

Співіснування мікролітичної і макролітичної технік виготовлення зна-, 
рядь праці становить своєрідність і самобутність дніпро-донецької куль-
тури. Адже для неоліту жодної з культур України, Кавказу, лісової зони 
Східної Європи таке співіснування не є властивим. Мікролітичні знаряддя, 
правда, широко застосовувалися в неоліті Криму й Кавказу, але там не-
відомі крем'яні сокири. Те ж можна сказати і про ранні землеробські 
культури Правобережної України. Неолітичні культури Балкан (Кріш-
Старчево) і Подунав'я (дунайська культура) мікролітичних форм і кре-
м'яних сокир, як правило, не знають зовсім. Неолітичні племена лі-
сової зони Східної Європи, зокрема носії культури ямково-гребінцевої 
кераміки, мали крем'яні клиновидні сокири, але тут немає мікролі-
тичних форм. 

Відрізняючись за відзначеною ознакою від культур Кавказу, Балкан 
і Центральної Європи, дніпро-донецькі пам'ятки тяжіють до району поши-
рення ранніх культур Прибалтики. 

І н ш і п о р о д и к а м е н ю . Поряд з кременем для виготовлення 
знарядь праці племена дніпро-донецької культури використовували інші 
породи кристалічного і осадкового походження, в тому числі гранітогней-
си, діабаз, сланці, з яких виготовлялась переважна більшість сокир, дис-
ків, човників. Для виготовлення булав Маріупольського і Микольського 
могильників використані порфирит, роговик і змійовик. Серед мінералів 
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і порід, що йшли на виготовлення прикрас, зустрічаються вапняк, піско-
вик, сердолік, гірський кришталь топі;о. 

Основними способами обробки знарядь праці з кристалічних і ©садко-
вих порід в неоліті було ш л і ф у в а н н я . На стоянках Надпоріжжя зрід-
ка можна зустріти знаряддя, при виготовленні яких застосовувалось 
розпилювання і свердління. Це переважно вироби з талькового сланцю. 
Окремі типи кам'яних знарядь, наприклад диски, формувалися простим 
оббиванням. З допомогою шліфування виготовлялись всі кам'яні тесла, чов-
ники, прив'язні молоти, а також прикраси та інші дрібні речі. 

В Надпоріжжі, де виявлена найбільша кількість шліфованих знарядь, 
відомі численні шліфувадла, на яких здійснювалось виготовлення таких 
виробів. Перші шліфувадла були виявлені в 1927 р. М. Я. Рудинським на 
о. Лоханському. Пізніше багато уваги вивченню пам'яток цього типу 
на порогах приділяв А. В. Добровольський в зв'язку з розкопками неолі-
тичних поселень Вовчок, Собачки. На о. Лоханському зафіксовано 55 шлі-
фувадл Всі вони розташовані на поверхні рівних горизонтальних скель, 
здебільшого поблизу води. Найчастіше шліфувадла являють собою округ-
лі або овальні в плані заглибини з сферичним горбком посередині, ш;о ви-̂ ; 
никали від довгочасного тертя по колу чи овалу. Рідше вони мають форму 
дуговидних рівчаків, розміщених звичайно попарно (рис. 47). Ці рівчаки 
утворювались в результаті тертя по дузі. Є шліфувадла у вигляді невели-
ких заглибин блюдцевидної форми. Розміри шліфувадл кожного типу 
більш-менш сталі. Поперечний діаметр округлих і овальних шліфуваль-
них заглибин становить 0,2—0,5 м, довжина дугових рівчаків — від 0,5 до 
0,8 м\ тобто їх розміри відповідають обертовому чи поздовжньому розма-
хові руки майстра. Глибина протертості шліфувадла буває різна в залеж-
ності від часу, протягом якого воно використовувалось, але рідко пере-
вищує 5—6 см. По формі дна шліфувальних заглибин видно, що на них 
шліфували переважно плоскоопуклі предмети, але інколи і поперечний 
розріз має клиновидну форму. А. В. Добровольський вважав, що останні 
служили спеціально для заточки леза сокир. Шліфувадла, які виникли в 
неолітичний час, очевидно, ще досить довго використовувались населен-
ням епохи міді і бронзи. До цього часу відносяться, зокрема, виявлені в 
Надпоріжжі своєрідні майстерні по виготовленню бойових сокир-молотів 
(Скеля-Каменоломня). За межами Надпоріжжя шліфувадла на поверхні 
скель зустрічаються досить рідко; вони відзначені на плитах Кам'яної 
Могили в Приазов'ї Нещодавно група шліфувадл виявлена розвідкою 
Є. О. Петровської на горизонтальній поверхні гранітної скелі в гирлі Тясь-
мина, поблизу с. Велика Андрусівка Кремгесівського району. Прямі ана-
логії наскельним шліфувадлам України досить обмежені. Кілька шліфу-

^ М. Я. Р у д и н с ь к и й . Пам'ятки Лоханського острова.— Антропологія, т. І. 
М. Я. Р у д и н с ь к и й. Кам'яна Могила. К., 1961, стор. 96 і сл. 
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Рис. 47. Шліфувадла на скелі біля поселення Вовчок в Надпоріжжі. 

вадл виявлено в Польщі, де вони пов'язуються з гребінцевою керамі-
кою Такі ж шліфувадла відомі в Фінляндії. 

Розпилювання каменю відоме лише в Надпоріжжі і застосовувалось 
при обробці талькових сланців. З Вовнизької лівобережної стоянки і бал-
ки Біляєвої походять два човники, на яких збереглися сліди розпилів. 
Серед матеріалів Вовнизької правобережної стоянки є плоский уламок 
талькового сланцю з двома глибокими і вузькими боріздками, пропиляни-
ми з двох боків уламка в одній плош;ині. Розпилювання талькових слан-
ців здійснювалось з допомогою крем'яної пластини. 

Циліндричне свердління кам'яних знарядь, ш;о добре відоме для па-
м'яток епохи міді — бронзи, в неолітичну епоху на Україні ще не була 
винайдене. Лише в кінці неоліту — на початку епохи металів деякі мо-
гильні комплекси (Маріуполь, Микольське) дають окремі знахідки булав 
з циліндричними отворами. Проте ці вироби мають, очевидно, не місцеве 

" І. К о 8 4 г 2 Є \ У 8 к і . \У^іеІкоро1зка РгадгіеіасЬ. \Уаг82а\^а, 1955, стор. 57. 
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походження. Отвори на інших виробах, наприклад, на бусах, окремих чов-
никах, поодиноких зразках прясел (?), виготовлялися шляхом простого 
однобічного або двобічного свердління крем'яним свердлом. Таким же спо-
собом виготовлялись отвори в стінках тріснутих горшіиків при їх ремон-
туванні. 

К і с т к а і р і г . Знарядь праці і зброї, виготовлених з кістки або 
рогу, па поселеннях і в могильниках дніпро-донецької культури виявлено 
досить мало. Це переважно поодинокі знахідки тесловидних знарядь, віст-
рів до списа, шил тош;о. Тесла з кістки є в комплексі Ігрені 8 (рис. 7, <5), 
три таких знаряддя виявлено в культурному шарі поселення Дереївка-
Партизан (рис. 17, З, 4). Одне кістяне вістря було знайдено разом з гре-
бінцево-накольчастою керамікою біля хутора Слобода на Сулі (рис. 33, 9). 
Кістяні наконечники з крем'яними вкладишами відомі з Ізюма і неолітич-
ного шару Кам'яної Могили В культурному шарі деяких стоянок (Бузь-
ки, Вовчок) виявлено також по 1—2 екземпляри кістяних шил. Незнач-
ний процент кістяних знарядь є і в дніпро-донецьких могильниках. Серед 
великої кількості знарядь праці з кременю і каменю Маріупольського мо-
гильника виявлено, наприклад, лише 5—7 кістяних предметів (ножо-
видні знаряддя, гребінцевий штамп тощ;о). Лише по кілька кістяних зна-
рядь було при похованнях Вільнянського і Дереївського могильників 
(рис. 16, 17; 33, 7, 8). Кістяних знарядь зовсім немає в Микольському 
некрополі. 

Бінокулярне вивчення поверхні окремих виробів дозволяє твердити, 
що кістяні знаряддя вирізувались з допомогою досить гострого інстру-
мента, очевидно крем'яного ножа або різця. Остаточна обробка їх завж-
ди завершувалась шліфуванням. 

Основні типи камінних знарядь праці. 
Предмети озброєння 

За призначенням і до деякої міри технікою виготовлення всі основні зна-
ряддя праці дніпро-донецької культури можна розділити на кілька окре-
мих груп: знаряддя для обробки дерева (крем'яні сокири, кам'яні тесла), 
вістря і вкладиші метальних знарядь (наконечники списів, дротиків і 
стріл, мікролітичні вироби), знаряддя побутово-господарського вжитку 
(ножі, скребки, різці, проколки тош,о) і вироби невідомого призначення 
(човники), в Надпоріжжі, крім того, мали поширення ще землекопальні 
знаряддя у вигляді дисків, виготовлених з граніто-гнейсових плиток. 

К р е м ' я н і с о к и р и . К а м ' я н і т е с л а . Сокири і тесла дніпро-
донецької культури становлять особливий тип знарядь, що в значній мірі 

В. Н. Д а н и л е н к о. Стратиграфия первой стоянки у Каменной Могилы, 
стор. 29. 
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відрізняється від виробів цього роду з сусідніх територііі Східної Європи, 
в розвитку крем'яних сокир дніпро-донецької культури цростежується 
кілька послідовних етапів (рис. 48, в). В першому періоді культури тут 
застосовувались лише траншевидні сокири і сокири-різаки, п];о виникли 
ще в мезолітичний час. Проте траншевидні сокири швидко зникають, 
і продовження їх типологічного ряду ми не знаємо. Сокири-різаки, на-
впаки, у неолітичного населення живуть ш;е довго. Вони знаходять 
застосування в другому і третьому періоді, коли з них розвиваються кли-
новидні сокири з лезом, сформованим поздовжніми сколами, спочатку 
овальні, а потім підтрикутні із звуженим обушком. Останні завершують 
собою розвиток цих знарядь на Лівобережжі України і в Подніпров'ї вза-
галі. Вони вживались населенням епохи раннього енеоліту (Петрово-
Свистуново, Олександрія, Яма), але майже зовсім невідомі на поселеннях 
давньоямної культури. Можливо, в долині Дніпра і на Лівобережжі рано 
набули поширення сокири з металу, які витіснили собою знаряддя цього 
роду з кременю. 

Розвиток крем'яних сокир дніпро-донецької культури: на ранніх ета-
пах дуже нагадує еволюцію цих знарядь на стоянках епохи мезоліту — 
раннього неоліту північної частини Західної Європи і Прибалтики. Однак 
пізніше шляхи розвитку сокир на заході і сході Європи значно розхо-
дяться. 

Близькі аналогії дніпро-донецьким сокирам ранніх типів (транше, рі-
зак, овальні сокири) простежуються на більш північних і північно-захід-
них територіях Європи, де вони типологічно можуть бути зіставлені з 
численними виробами типу транше і біфасів області поширення кампіній-
ської макролітичної техніки (Маглемозе, Кампіньї, Ертебелле, Дювензе). 
Велика кількість кирок такого типу виявлена в Ертебелле Ціла серія 
цих знарядь представлена також в ряді нових мезолітичних комплексів 
Англії (Стар Карр) і Північної Німеччини (Високий Віхельн) У своє-
му типологічному поділі мезолітичних сокир західноєвропейські автори 
(Нуж'є, Шульдт та ін.), на жаль, обмежуються здебільшого виділенням 
лише двох типів знарядь — транше і пік (біфас, кирка). Типологічне й 
хронологічне розчленування піковидних знарядь, серед яких можна ви-
ділити різні типи, близькі до наших сокир-різаків і овальних сокир, зви-
чайно не проводиться. Лише Г. Кларк, вивчаючи мезолітичні комплекси 
Англії, виділяє групу знарядь, лезо яких, як і у сокир дніпро-донецької 
культури, сформовано одним боковим сколом. На мезолітичних стоянках 
Англії виявлено також велику кількість сколів з сокирок, цілком ана-
логічних донецьким 

М. Е Ь е г г. Неаііехікоп (іег Уог^езсЫсЫе, Вй. IX. Вегііп, 1927, стор. 22. 
О. В. С 1 а г к. Ехсауаііопз аі; Зіаг Сагг. СатЬгі(і§е, 1954. Е. 8 с Ь и 1 (і і. НоЬеп 

УїесЬеІп,— ОеиІійсЬе АкаДешіе йег \¥І88ЄП8с1іаі1; ги Вегііп, БД. 10, Вегііп, 1961. 
О. В. С 1 а г к. ТЬе тезоИіЬіс А^е іп Вгіїаіп. СатЬгій^е, 1932, рис. ЗО. 
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Рис. 48. Розвиток основних форм кераміки і знарядь праці раннього (І), середнього (II) і пізнього (III) періо-
дів дніпро-донецької культури: 

1, з, 4, 6, 7 — П у с т и н н а 5; 2, 5 — Микільська Слобідка п. 3; 5 — Сосонка; 9 — В е т ь VI, 10, 2 9 — Бузьки; 11, 20, 21 — 
Микольське; 12 — Моства; 13 — Віта Литовська; и — Богатир; іГі — Сорокошичі; їв — Студенок 2; 17, 19, 26, 32 — Маріуполь; 

— Петрівське; 22, 27 — В о в ч о к ; 23, — Собачки; 24, 25 — Устя Осколу 1, 2; 28, — Грині; — Завалівка; 36, 38—4і -
Б о н д а р и х а 2; 37 — Минівський Яр; 45, — У с т я Осколу 2 (верхній горизонт). 



Кам'яні шліфовані тесла виявлені в комплексах другого і третього 
періодів дніпро-донецької культури (рис. 48^ б). Серед них переважають 
інструменти з асиметричним лезом, хоча є і екземпляри, лезо яких має 
симетричну форму. За формою, а часто й за розмірами вони дуже близь-
ко стоять до знарядь цього типу сурської культури. За останній час ка-
м'яні шліфовані тесла, близькі до надпорізьких, виявлені в гирлі Дону 
(стн. Роздорська). Деяку аналогію нашим теслам можна вбачати в зна-
ряддях ранніх етапів трипільської культури, а також деяких культур 
Балкан. 

Простежується така закономірність у поширенні різних типів знарядь 
для обробки дерева на різних територіях дніпро-донецької культури в 
залежності від віку пам'яток. У першому періоді культури відомі лише 
ранні типи крем'яних сокир, ш;о виявлені в значній кількості на Сівер-
ському Дінці (Бондариха 2) і Волині (хут. Тетерівський). В долині Дніп-
ра в цей час при обробці дерева, можливо, використовувались знаряддя 
цього роду з кістки (Ігрень 8). У другому періоді культури існують одно-
часно крем'яні сокири і кам'яні та кістяні тесла. Перші мали більше по-
ширення на території донецької і гомельсько-чернігівської груп, де тесла 
за незначним винятком (Гупалівка) невідомі зовсім. На Київпі;ині, Волині 
виявлені як сокири з кременю (Грині, Моства, Микільська Слобідка), так 
і кам'яні тесла (Микільська Слобідка, Воскресенка, Віта Литовська). На 
території надпорізько-приазовської групи в другому періоді культури за-
стосовувались майже виключно тесла, хоча в деяких комплексах і тут 
спорадично зустрічаються сокири з кременю (Маріуполь, Вовниги). Зна-
ряддя для обробки дерева в комплексах черкаської групи зустрічаються 
дуже рідко. Звідси відоме лише одне тесло (Успенка), кілька кістяних те-
сел (Дереївка-Партизан) та окремі кам'яні вироби, ш;о, можливо, вико-
ристовувались як вставні леза сокир (Пищики). 

У третьому періоді дніпро-донецької культури зустрічаються як кре-
м'яні сокири, так і тесла. В комплексах рогачовської групи переважають 
крем'яні сокири, часто мініатюрних розмірів. Але тут є також і шліфовані 
тесла (Веть VI). Сокири і тесла відомі з Литвина. На поселенні Пустип-
ка 5 виявлено два кам'яних тесла. 

Отже, крем'яні сокири мали поширення головним чином в долині Сі-
верського Дінця і на Волині. Тесла більше пов'язуються з долиною Дніп-
ра, насамперед Надпоріжжям, звідки вони, очевидно, поширюються на 
Черкаш;ину і Київш;ину, а в третьому періоді культури досягають Гомель-
ШІИНИ. 

Слід відзначити, що співіснування у племен дніпро-донецької куль-
тури крем'яних і кам'яних знарядь для обробки дерева є незвичайним 
явищем в неоліті і енеоліті Європи. Як правило, культурам цього часу 
властиве використання сокир лише з кременю або виключно з м'якокам'я-
них порід. Причина такого «білітизму» у підборі матеріалів при виготов-
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ленні сокир дніпро-донецьким населенням полягає, очевидно, в тій кон-
кретній історичній обстановці, в якій складалася й розвивалася ця куль-
тура. 

У свій час С. Мюллер ділив неолітичну Європу в залежності від ха-
рактеру сокир на дві частини: північну — область крем'яних сокир і пів-
денну — район поширення кам'яних шліфованих тесел Л. Козловський, 
відзначаючи наявність у племен лінійно-стрічкової кераміки шліфованих 
кам'яних сокир, також говорить про переважання на півночі Європи сокир 
з кременю, а на півдні — з каменю Однак дальші дослідження мезолі-
тичних і неолітичних культур Західної і Північної Європи не підтверди-
ли цього положення. Воно, зокрема, йшло врозріз з фактом поширення 
на півночі Європи — в Швеції, Фінляндії, уже починаючи з мезолітичного 
часу, сокир, виготовлених виключно з м'якокам'яних порід Після на-
копления цього ряду нових даних і, головне, з залученням численних ма-
теріалів Східної Європи питання районування різних типів сокир в Єв-
ропі може бути поставлене на більш обгрунтовану базу. 

Вищ;е зазначалося, щ;о ранні типи дніпро-донецьких кам'яних сокир 
(транше, різак, овальні сокири) типологічно повністю зіставляються із 
знаряддями цього роду великої кампінійської макролітичної області. За 
даними Нуж'є ця область охоплює такі території: північну частину За-
хідної і Середньої Європи, Східну Прибалтику, Північно-Східну Польщу, 
Полісся і Лівобережжя України (рис. 49, І ) . Основними формами вели-
ких крем'яних знарядь тут в цей час були транше і сокировидні знаряд-
дя, виготовлені в техніці двобічної оббивки. Вони у різних авторів носять 
різну назву — піків, біфасів, кайл, сокир-різаків, овальних сокир тощо, 

З часом кампінійська область розпадається на два райони. На захо-
ді на базі сокир-кирок Ертебелле і Кампіньї виникають гостро- і тонко-
обушні, а пізніше товстообушні шліфовані сокири. Останні в енеоліті зуст-
річаються на території Польщі, де вони відомі, зокрема, у племен куль-
тури лійчастого посуду. Товстообушні чотирикутні в перетині сокири 
набирають значного поширення в культурі кулястих амфор Волині і По-
ділля. Такі знаряддя, поряд з клиновидними сокирами, нерідко використо-
вувались населенням пізнього трипілля (Троянів, Городськ), а також 
носіями культури шнурової кераміки Прикарпаття і лісової смуги Схід-
ної Європи, наприклад фатьянівськими племенами. Але в цілому розвиток 
розглядуваних знарядь з кременю на східноєвропейських територіях ішов 

8. М іі 11 е г. Ь'Еигоре РгеЬізІогідие. Рагіз, 1907, стор. 21. 
^̂  Ь. К о 2 1 о •уу з к і. Міосізга ерока катіеппа Роїзсе (пеоііі) (далі: МІоДзга 

срока...). 1924, стор. 44. 
'З N. А Ь е г ^ . Ваз Nог(1ізсЬе КиІІиг^еЬіеІ іп МШеІвигора ^уаЬгепй (іег ійп^геп 

біеіпгеіі. Ііррзаіа, 1918, стор. 4. 
Ь. В. N о и § і е ^ . Ьез сіуііізаііопз сатрі^піеппез еп Еигоре ОссШепІаІе. Тои-

Іоизе, 1950, стор. 1. 
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І Ю=ІІ • / / / 
Рис. 49. Сокири з кременю і кам'яні шліфовані тесла в мезоліті і неоліті Східної Європи і суліінших тери-
торій: 
І — макролітична кампінійська область Європи; II — пізньомакролітична область клиновидних сокир Східної Європи; 
III — культури і поселення з шліфованими теслами із каменю; і — культура стоянок; 2 — суоміярві; З — неоліт 
Карелії; 4 — неоліт Естонії; 5 — Усть-Рибіжна; « —Кагаета. Рудня; 7 — валдайська культура; —Балахана; 9 — камська 
культура; іО — неоліт Башкирії; і / — Л л я л о в о ; — Івановицький тип; — рязанська культура; — неоліт Десни; 15— 
більовська культура; 16, 17 — дніпро-донецька культура; 18, 19 — дунайська культура; 20 — Бюкк Лендель; 21 — Бінча; 
22 — Бутмір; 28 — Караново; 24 — Трипілля; 25 — буго-дністровська культура; 26 — сурська культура; 27 — стн. Роз-
дольська; 28 — Воронцовська печера; 29 — Кистрик; ЗО — неоліт і еі^^оліт Північного Кавказу; зі — горбуновська куль-
тура; 32 — Джанбас-Кала 4; 33 — неоліт і енеоліт Туркменії. 



в порівнянні із заходом іншим шляхом, у межах Східної Європи, де в не-
оліті не відомо ні гостро-, ні тонкообушних сокир, з мезолітичних різаків 
розвинулись клиновидні овальні і підтрикутні сокири. 

Крім дніпро-допецької культури, такі сокири нерідко з пришліфуван-
ням по лезу мали поширення в Литві (Кашета, Рудня), в Білорусії (Кри-
вина, Стрелиця, стоянки Сожу) у племен валдайської неолітичної куль-
тури культур ямково-гребінцевої кераміки. Вони виявлені на стоянках 
з цією керамікою на Десні. Крем'яні знаряддя з двобічною оббивкою типу 
клиновидних сокир є в комплексах лляловської культури (В. Буньково, 
Бісерове Озеро) На стоянках рязанської культури виявлено крем'яні 
сокири переважно з лінзовидним поперечним перетином Сокировидні 
кайла, підтрикутні в плані, з двобічною оббивкою без слідів шліфування 
є типовими для більовської культури Сплощені крем'яні сокири і до-
лота з пришліфуванням по лезу застосовувались населенням балахнін-
ської і камської культури Далі на схід район поширення крем'яних 
сокир і долот досягає Заволжя, зокрема території Башкирії 

Картографування знахідок крем'яних сокир Східної Європи показує, 
що на більш пізніх етапах неоліту ці знаряддя зустрічаються не лише 
на «корінних» територіях макролітичної кампінійської області, виділеної 
Нуж'є, а й далеко за її межами, зокрема в східній Білорусії, Волго-
Окському басейні, на Середній Волзі і в Приураллі. Ця область поширен-
ня крем'яних сокир, яку умовно можна назвати «пізньомакролітичпою», 
тягнеться довгою смугою від Північної Франції і до Уралу (рис. 49, 2). 

За межами «пізньомакролітичної» області сокири з кременю або не-
відомі зовсім, або зустрічаються спорадично. Жодної крем'яної сокири не 
виявлено в Карелії, де пам'ятки неоліту досліджені порівняно добре 
Тільки ккм'яні шліфовані сокири відомі в неоліті ямково-гребінцевої ке-
раміки Естонії, на стоянках Південного Приладожжя і у племен кар-
гопольської культури В неоліті Зауралля, на поселеннях кельтимінар-
ської культури (Джанбас-Кала, Дарбаза-Кир), і у землеробсько-скотар-

К. М. П а л і к а р п о в і ч. Вказ. праця, стор. 133. 
Н. Н. Г у р и н а. Валдайская культура..., стор. 38. 
В. М. Р а у ш е н б а X. Неолитические стоянки Верхней Клязьмы.— Труды 

ГИМ, вип. XXII. М., 1953, рис. 5, 6. 
А. Я. Б р ю с о в. Очерки..., стор. 62. 
Т а м же , стор. 51—53. 
Т а м же , стор. 87; А. X. Х а л и к о в . Материалы к изучению истории насе-

ления Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья в эпоху неолита и бронзы (далі: 
Материалы...).—Труды Марийской археологической экспедиции, т. I, Йошкар-Ола, 
1960, стор. 28, 43. 

26 Л. Я. К р И Ж е в С к а Я. Неолитические поселения..., рис. 3, 
2'' П. П. Г у р и н а. Древняя история..., стор. 73. 
2® Л. Ю, Я н и т с. Вказ. праця, стор. 230. 
23 М. Е. Ф о с с. Древнейшая история..., стор. 105—106. 
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ських племен Середньої Азії (Джейтун) теж були лише ці знаряддя 
Шліфовані сокири з каменю відомі в неоліті і енеоліті Кавказу (Мешоко, 
Агубеківське поселення, Воронцовська печера, Нижньошилівська стоянка, 
Кистрик). Серед численних знахідок піліфованих сокир, тесел і доліт 
з неолітичних і енеолітичних пам'яток Північного Кавказу, розглянутих 
В. І. Марковіним і Р. І. Мунчаєвим, немає жодного зна'ряддя, виготовле-
ного з кременю Майже виключно шліфовані кам'яні знаряддя для об-
робки дерева мали поширення у населення ранніх етапів трипільської 
культури В культурах Баян, Бутмір крем'яні сокири невідомі В куль-
турі Кріш-Старчево і Вінча вживалися лише кам'яні тесла підтрапеціє-
видної форми або близькі до сокир у вигляді башмачної колодки Ка-
м'яні шліфовані сокири і тесла з пісковику, андезиту та інших кам'яних 
порід відомі в неоліті і енеоліті Болгарії (Деветашська печера, Капітан-
Димитрово, Караново) 

Основним типом сокир у населення дунайської культури були тесла 
у вигляді башмачної колодки. Лише на пізніх етапах цієї культури в Мо-
равії, Богемії, Сілезії і Польщі поширюються сокири з кременю, гостро-
овальні або прямокутні в перетині С. М. Бібіков, зупиняючись в зв'яз-
ку з аналізом матеріалів Луки Врублівецької на питанні розповсюдження 
кам'яних шліфованих сокир в Європі і Азії, відзначає, ш;о цей тип зна-
рядь є характерним для усіх ранніх землеробських культур Балкан, Ма-
лої Азії, Месопотамії, Асірії та південних районів Ірану. Крем'яні 
сокири в культурах цих територій зустрічаються дуже рідко 

Отже, на даному етапі наших знань район поширення крем'яних 
і кам'яних сокир-тесел слід пов'язувати не з північчю і півднем Європи 
взагалі, як гадав С. Мюллер, а з певними обмеженими територіями Євро-
пи. Насамперед досить чітко окреслюється «пізньомакролітична» зона, 
оточена з півночі і півдня областями, де переважають сокири, виготовлені 
з м'яких кам'яних порід (рис. 49, 5). Тепер поки щ;о важко сказати, 
чим пояснюється таке розмежування в застосуванні неолітичним населен-
ням різних типів сокир. Можна лише відзначити, ш;о в цьому відношенні 

зо в. М. М а с с о н. Изучение энеодита и бронзового века Средней Азии.— СА, 
1957, № 4; С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм. М., 1948, стор. 63. 

В. И. М а р к о в и н, Р. М. М у н ч а е в. О двух типах каменных орудий Се-
верного Кавказа.— КСИА, вып. 84, М., 1961. 

Т. С. П а с с е к. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья.— 
МИА, № 84, М., 1961, стор. 95. 
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5 а п 1 п. 81;агсе\уаска киІШга. ЦиЬЦапа, 1954, стор. 48. 
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36 С. С Ы 1 а е. Вказ. праця, стор, 65, 120, 121. 
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досить важливу роль відігравало природне оточення, зокрема наявність 
або відсутність лісу і покладів кременю. Неважко помітити, що пізньо-
макролітична зона цілком збігається з зоною лісів Європи. У тому, що 
кам'яні тесла переважали на півдні Європи, вирішальне значення мала 
традиція, що склалась у населення степових або слабо заліснених про-
сторів. Поширення кам'яних сокир на півночі Східної Європи, в Карелії 
і Фінляндії можна пояснювати, очевидно, відсутністю тут крем'яних по-
рід і значного поширення сланцю. Ці зовнішні природні фактори, впли-
ваючи на первісне виробництво, приводили до виникнення певних тради-
цій, які могли справляти значний вплив на внутрішній розвиток окремих 
суспільних одиниць. 

Проведене вище розмежування в типах сокир різних культур Східної 
Європи проливає світло на причини виникнення у племен дніпро-донець-
кої культури різних типів цих знарядь, зокрема на паралельне існування 
тут крем'яних сокир і сладщевих тесел. У племен Волині, Десни і Сівер-
ського Дінця, які, ще починаючи з мезолітичної епохи, входили в кампі-
нійську макролітичну зону, рано склалися певні типи крем'яних сокир. 
Розвиток знарядь для обробки дерева у племен Подніпров'я, зокрема 
в Надпоріжжі, ішов, очевидно, під значними впливами сусідніх півден-
них землеробських культур, зокрема балканських і території Правобе-
режної України. Появі тесел у дніпро-донецького населення сприяла 
також сурська культура, де техніка виготовлення кам'яних шліфованих 
сокир була досить добре відома. Витіснення і асиміляція цього населення 
племенами дніпро-донецької культури йшла паралельно із засвоєнням 
деяких рис їх культури, в тому числі техніки виготовлення сокир. Поява 
і дальший розвиток крем'яних сокир у дніпро-донецьких племен Надпо-
ріжжя відбувалися також при майже повній відсутності в долині Дніпра 
покладів кременю і наявності оптимальних умов для розвитку шліфуваль-
ної техніки. 

В і с т р я с т р і л , д р о т и к і в і с п и с і в . Стаціонарними до-
слідженнями поселень і могильників була встановлена наявність тут на-
конечників метальних знарядь — стріл, дротиків і списів, виготовлених 
у техніці двобічної оббивки. Всі ці знаряддя формувались з пластин і від-
щепів; їх поверхня суцільно покрита плоскою, трохи грубуватою ретуш-
шю. Тепер відомо кілька десятків таких вістрів, що морфологічно поді-
ляються на дві основні групи: а) підтрикутні широкі і б) видовжені ли-
стовидні або ромбічні. Підтрикутні вістря мають обриси рівнобедрених 
трикутників з відносно широкою основою, що буває рівною (46%), уві-
гнутою (29%) або трохи опуклою (25%). Розміри цих вістрів неоднако-
ві: довжина більших з них становить 4—7 см, менших — 1,5—3 см. Пер-
шими оснащувались списи і дротики, другі вставлялися в древки стріл. 
Видовжені листовидні або ромбічні вістря мають здебільшого форму 
гострокінцевого овала або видовженого ромбу: є зразки з досить ще 
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нечіткими і неправильними обрисами (рис. 48, 9, 28). Розміри видовже-
них вістрів також бувають різні — від 3—4 до 10—11 см. 

Вістря стріл, дротиків і списів з двобічною оббивкою появилися 
у дніпро-донецького населення в другому періоді культури та існували 
до самого її кінця (рис. 48, ж). Техніка виготовлення наконечників скла-
лася, очевидно, на основі прийомів формування неолітичних сокир з кре-
меню. 

Основним типом слід вважати вістря підтрикутної форми. Липіе такі 
вістря відомі на території надпорізько-приазовської і черкаської груп 
(рис. 16, І, 2; 33, 2). Вони переважають в комплексах Донеччини, Чер-
нігівщини, Гомельщини та Київщини. З 7 вістрів, виявлених у культур-
ному шарі Устя Осколу 1, лише одне мало ромбічну форму (рис. 38, З, 
6, 8). На поселеннях Сосонка, Хоршеве (рис. 46, 10) зустрінуто тільки 
підтрикутні вістря. На території гомельсько-чернігівської і києво-волин-
ської груп в багатьох комплексах відомі видовжені вістря, що виявлені, 
наприклад, на поселеннях Грині, Романовичі, Веть IV—VI, Борок Семе-
нівськиіі та ін. Але вони, як правило, існують разом з наконечниками 
стріл підтрикутної форми. 

Існування в комплексах дніпро-донецької культури двох основних 
типів вістрів — підтрикутних і видовжених овальних або ромбічних, як 
і поява останніх лише на більш північних територіях, може бути пояс-
нена на підставі порівняльного аналізу цих виробів в сусідніх культурах. 

На оточуючих територіях вістря стріл, дротиків і списів, виготовлені 
в техніці двобічного ретушування, з'являються в кінці неоліту — на по-
чатку енеолітичної епохи. Цих знарядь, наприклад, ще немає у ранньо-
неолітичних племен сурської і південно-бузької культур, як і в культу-
рах ранніх періодів неоліту Балкан, Подунав'я і Центральної Європи 
(Кріш-Старчево, Караново, ранні періоди дунайської культури та ін.). 
Вони не були типовими також і для ранніх етапів культури Кукутені-
Трипілля. Проте вістря стріл уже часто застосовувались населенням 
середнього і особливо пізнього етапу Трипілля. За своєю формою три-
пільські вістря майже завжди наближаються до рівнобедреного трикут-
ника Трикутні вістря з рівною або увігнутою основою властиві енео-
літичним культурам долини Дніпра і Лівобережжя України Вони іс-
нують тут і в катакомбний час. В Криму вістря з двобічною оббивкою 
слід зв'язувати з неолітичним і енеолітичним часом (Кая-Араси, Юсу-
повський басейн) За формою вони подібні до великих підтрикутних 
вістрів з опуклою основою дніпро-донецької культури. На Північному 

Т. С. П а с с е к. Раннеземледельческие (трипольские) племена Подне-
стровья.— МИА, № 84, стор. 95. 

Ф. Л а г о д о в с ь к а , О. Г. Ш а п о ш н и к о в а , М. Л. М а к а р е в и ч . Ми-
хайлівське поселення. К., 1962, рис. 36. 

А. А. Ф о р м о з о в. Неолит Крыма..., рис. 9. 
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Кавказі найраніші вістря з двобічною оббивкою відносяться до епохи 
енеоліту. Звідси відомі вістря дротиків і стріл. Наїїбільш поширеною 
формою тут слід вважати, як і в степовіїї частині Східної Європи, вістря 
підтрикутної форми. Вони становлять основний тин вістрів у Мешоко, на 
Долинському і Агубеківському поселеннях 

Зовсім інший тип вістрів метальних знарядь у порівнянні з матеріа-
лами дніпро-донецької культури та інших пам'яток степового півдня 
являють собою вістря, ш,о їх виготовляло неолітичне населення лісових 
просторів Східної Європи. Лляловській, більовській, рязанській, волосов-
ській, балахнінській культурам властиві вістря видовжених пропорцій — 
листовидні, ромбічні, трикутно-черенкові Видовжено-овальні, ромбічні 
або листовидні вістря снисів і стріл відомі в культурах північної части-
ни Східної Європи (каргонольської, біломорської, печорської та на 
стоянках Приладожжя) На стоянках ямково-гребінцевої кераміки Есто-
нії виявлені вістря стріл і дротиків двох основних типів — гостро-овальні 
і ромбічні в Казанському Поволжі в неолітичний час існував єдиний 
тип вістря видовженої листовидної форми, яка залишається тут найбільш 
характерною для епохи бронзи. Вістря видовжених пропорцій властиві 
для горбуиовської культури Зауралля 

В цілому видовжено-овальний, ромбічний і трикутно-черенковий тип 
вістрів характерний і для валдайської культури, але тут, як відзначає 
Н. М. Гуріна, уже значно рідше зустрічаються властиві для всієї лісової 
зони листовидні вістря Вістря стріл неоліту Польш;і включають най-
різноманітніші типи. Для так званого балтійського неоліту Л. Козлов-
ський, наприклад, виділяє вісім типів стріл, в тому числі ромбічні, три-
кутні, серцевидні і т. н.̂ ^ 

Таким чином, вістря стріл, дротиків і списів дніпро-донецької куль-
тури за формою знаходять найбільш близькі аналогії в неоліті і енеоліті 
степових і лісостепових районів Східної Європи. З другого боку, вони 
значно відрізняються від видовжених листовидних вістрів лісових мис-
ливців ямково-гребінцевої кераміки. Вістря дніпро-донецької культури 
і лісових мисливців мають, безперечно, різну генетичну підоснову. Перші 
разом з вістрями культур степової зони розвинулись в районі поширення 

А. Д. с т о л я р. Мешоко-поселение майкопской культуры.— Сборник материа-
лов по археологии Адыгеи, т. И, Майкоп, 1961; А. П. К р у г л о в , Г. В. По д г а е ПІ-
КИ й. Долипское поселение у г. Нальчика.— МИА, № 3. М., 1941. 

A. Я. Б р ю с о в. Очерки..., стор. 49—87. 
М. Е. Ф о с с. Древнейшая история..., рис. 61, 69, 72, 76. 
Н. Н. Г у р и н а. Древняя история..., стор. 344 і ін. 
Л. Ю. Я н и т с. Вказ. праця, стор. 180. 
B. М. Р а у ш е н б а X. Среднее Зауралье в эпоху неолита и бронзы (далі: 

Среднее Зауралье).— Труды ГИМ, вин. 29, М., 1956. 
Н. Н. Г у р и н а. Валдайская культура..., стор. 36. 
Е. К о 2 1 о \у 8 к І. Вказ. праця, стор. 74, 75. 
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мікролітичних культур. Другі склалися на базі свідерської техніки оброб-
ки кременю. Останнє досить яскраво простежується на численних зраз-
ках вістрів стріл з Оленьоострівського могильника, типологічний ряд 
яких включав як форми, близькі до свідерсько-хвалібоговицьких, так 
і перехідні до пізньонеолітичних Про виникнення видовжено-оваль-
них стріл з свідерських вістрів свідчить, крім співпадання форм і про-
порцій цих виробів, досить довге існування на стоянках ямково-гребін-
цевої кераміки Смоленщини, Десни, Сожу і Оки пізньосвідерських ві-
стрів 

Отже, існування в дніпро-донецьких комплексах двох типів вістрів, 
як і застосування тут крем'яних сокир і кам'яних тесел, слід пояснювати, 
виходячи з умов розташування культури на стику південних степових 
і північних лісових культур Східної Європи. 

М і к р о в к л а д и ш е в і в и р о б и . Поряд з вістрями стріл, дроти-
ків і списів для оснащення метальних знарядь люди дніпро-донецької 
культури досить широко використовували різні типи мікровкладишевих 
виробів, а саме; трапеції, пластинки з скошеним кінцем, пластини-вкла-
диші з затупленим краєм. Інші мікролітичні знаряддя геометричних об-
рисів (сегменти, трикутники, ромби) на поселеннях дніпро-донецької 
культури зустрічаються дуже рідко або невідомі зовсім. Мікроліти гео-
метричних форм існували в першому і другому періодах культури. В ком-
плексах третього періоду вони вже невідомі (рис. 48, 3). 

Найпоширенішою групою мікролітичних виробів у племен дніпро-
донецької культури були трапеції. Найбільше їх виявлено при розкоп-
ках поселень і могильників донецької і черкаської, надпорізько-приазов-
ської і києво-волинської груп (рис. 15, 9; 16, б; 33, 14\ 37, 5)\ менше 
вони відомі на території гомельсько-чернігівської групи. 

В неоліті України зустрічаються як звичайні трапеції, так і трапеції 
з струганою спинкою. Кількісно значно переважають перші. Серед зви-
чайних трапецій за формою і пропорціями виділяються більш високі 
(рис. 48, ЗО, 43) і видовжені (рис. 48, 31, 44) екземпляри. Матеріалом 
для виготовлення трапецій звичайно служили пластини середніх і малих 
розмірів. Лише високі трапеції робились з відп];епів. Бокові грані сфор-
мовані крутою крайовою ретушшю. У високих трапецій вони звичайно 
увігнуті, а у видовжених — рівні або, навпаки, трохи опуклі. В остан-
ньому випадку трапеції деш;о нагадують сегменти. Серед мікролітичних 
виробів Бузьків виділяється п'ять асиметричних трапецій, які своєю 
формою наближаються до ромбічних вістрів ранньотрипільських стоянок 
Південного Бугу (Сабатинівка) і трикутних вістрів польського тарденуа-

Н. Н. Т у р и н а . Оленеостровський могильник.— МИА, № 47, М., 1956, рис. 
52-56. 

А. А. Ф о р м о з о в . Древние историко-этнографические области Европейской 
части СССР.— СЭ, 1958, № 5, стор. 25. 
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зу. Використовувались асиметричні трапеції як вістря стріл, про що свід-
чить переростання їх у трикутні наконечники. 

Трапеції з струганою спинкою мають здебільшого майже прямокутні 
обриси (рис. 16, 4, 8] 38, 7; 48, 29). Спинка цих знарядь звичайно ста-
ранно стесана плоскою ретушшю, а бічні грані часто залишені без будь-
якої обробки. Помітно, що при формуванні цих трапецій майстер нама-
гався досягти найбільшого їх потоншення. Трапеції з струганою спинкою 
відносяться до другого періоду дніпро-донецької культури (Устя Оско-
лу 1, Собачки, Бузьки, Маріуполь). На півночі України мав поширення 
особливий тип високих трапецій, виготовлених з відщепів («мале тран-
ше», за М. Я. Рудинським). «Малі транше» знайдено головним чином на 
Десні, але відомі вони і в правобережному Поліссі, зокрема в долині 
Тетерева а також на території Білорусії і Литви. Про приналежність 
високих трапецій цього типу до епохи неоліту свідчать знахідки їх 
в культурному шарі Пісочного Рову на Десні разом з вістрями, виготов-
леними в техніці двобічної оббивки 

Пластинки з скошеним кінцем відомі переважно в ранньонеолітичних 
комплексах Сіверського Дінця (рис. 11, 7; 15, 7). Виявлені вони і на 
поселеннях другого періоду (рис. 16, 14), але у відносно меншій кіль-
кості. В цей час ці вістря, очевидно, стали замінюватись вістрями з дво-
бічною оббивкою. Взагалі, пластини з скошеним кінцем представлені 
більше на поселеннях Сіверського Дінця і менше в долині Дніпра. 

Вкладиші з оббитим краєм відомі як на ранньонеолітичних поселеннях 
(Бондариха 2, Устя Осколу 2), так і в комплексах другого періоду куль-
тури (Малий Дубовий, Маріуполь). В ранньому неоліті вкладиші цього 
типу виготовлялися з рівних тонких мікролітичних пластин. Серед-
ня їх довжина З см, але є зразки довжиною понад 4 см. Один бік плас-
тин і обидва кінці затуплені крутою крайовою ретушшю, другий бік зали-
шений без будь-якої підправки (рис. 15, 8; 48, 32, 46). Ретушшю зви-
чайно оббивається майже половина ширини пластини. Пластинчаті вкла-
диші з Маріуполя значно масивніші. Вони виготовлені з досить крупних 
і товстих пластин (рис. 48, 32). Пластинки з оббитим і затупленим краєм 
використовувались неолітичними мисливцями в ролі вкладишів в кістяні 
і дерев'яні знаряддя. 

Значне поширення в дніпро-донецьких комплексах мікролітів виділяє 
цю культуру серед синхронних культурних спільностей Східної Європи 
і суміжних територій. Мікролітичні вироби майже зовсім не властиві 
землеробським культурам епохи неоліту Центральної Європи, Подунав'я 
і Балкан. За незначним винятком, мікролітичні знаряддя відсутні на 

М. М у ш к е т . Коротке справоздання за передісторичні розшуки р. 1928.— 
Антропологія, т. II, К., 1929. 

М. В. В о е в о д с к и й , А. А. Ф о р м о з о в . Стоянка Песочный Ров на реке 
Десне.— КСИИМК, вин. 35, М., 1950. 
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стоянках буго-дністровської, сурської і трипільської культур Правобе-
режжя України Дрібні вкладиші мікролітичного типу невідомі і в нео-
літичних культурах лісових мисливців ямково-гребінцевої кераміки Ура-
лу і Валдаю. 

Днінро-донецькі пам'ятки, як і неолітичні стоянки Криму і Кавказу, 
входять в мікролітичну зону Східної Європи, що склалася ще в епоху 
мезоліту. Проте за складом і типом мікролітичних форм дніпро-донецька 
культура значно відрізняється від неолітичних комплексів цих сусідніх 
територій, де, як і раніше, важливу роль відіграють сегменти і мають 
помітно більше поширення трапеції з струганою спинкою, на Кавказі — 
трапеції з двобічним підтесуванням і пластини з виділеною голівкою 

К р е м'я н і н о ж і , с к р е б к и і р і з ц і становлять наіічисленнішу 
категорію інвентаря на стоянках дніпро-донецької культури. Вони широко 
представлені в комплексах всіх періодів цієї культури (рис. 48, г, д) серед 
знарядь Бондарихи 2. Є, наприклад, 56 ножів і 96 скребків. На поселенні 
Устя Осколу 1 скребки і ножі разом становлять близько 70% всіх вияв-
лених знарядь. З Собачок відомо 160 ножів і 250 скребків. 

Ножі виготовлялись з ножовидних пластин середніх і великих роз-
мірів, довжиною від 5 до 10—14 см. Бокові сторони ножів підправлені 
ретушшю. Вони дуже пощерблені, очевидно, від тривалого використання. 
Один кінець цих знарядь загострений. При використанні ш)жі трималися 
просто в руці, а можливо їх ручка обмотувалась ликом або шкірою. Пе-
реважна більшість ножів використовувалась в побуті для різання найріз-
номанітніших матеріалів, а такояі, мабуть, для перепилювання нетовстих 
палок. Значно рідше зустрічаються окремі екземпляри цих знарядь, що 
мають залощеність по робочому краю. Сліди залощеності звичайно поміт-
ні не лише на виступаючих частинах леза, а й в заглибинах фасеток. 
В цих зразках не без підстав вбачають серпи. 

Пластини з ретушшю по краю, які використовувались як ножі, ві-
домі уже в ранньонеолітичних комплексах. Але особливого поширення 
ці знаряддя набувають в кінці другого — третьому періодах дніпро-до-
нецької культури, коли вони виготовлялись з досить крупних пластин 
(рис. 16, 6, 7; 29, 5; 36, 7, 8; 43, 10). Тип великого крем'яного ножа живе 
потім і в енеолітичних культурах України — середньостогівській, пізньо-
трипільській та ін. 

Вихідним матеріалом для виготовлення скребків були відщепи і пла-

В. М. Д а н и л е н к о, М. Л. М а к а р е в и ч. Дослідження на II Сабатинів-
ському ранньотрипільському поселенні в 1949 році.— АП, т. VI, К., 1956, стор. 137. 
Асиметрична трапеція або неправильний трикутник є також серед знарядь південно-
бузької культури. 

^̂  С. Н. Б и б и к о в. К вопросу о неолите в Крыму,— КСИИМК, вип. 4, М., 1940; 
А. А. Ф о р м о 3 ов. Неолит Крыма..., стор. 136—138; Д. А. К р а й н о в. Пещерная 
стоянка..., стор. 31, 38, 47. 
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стини, в залежності від чого вони поділяються на дві групи: скребки на 
відщепах і пластинах (рис. 48, д). Кількісно переваліають перші. В ра-
йонах, бідних на виходи крем'яної сировини, скребки на пластинах зу-
стрічаються дуже рідко. У скребків, виготовлених з відщепів, робочий 
край має округлу форму, ретуш покриває всю дугу відщепа, доходячи 
нерідко майже до ударної площадки. Розміри цих скребків в перети-
ні — від 2—З до 5—6 см. Серед скребків на відщепах особливу підгрупу 
становлять маленькі щіркулярні скребочки, у яких формуюча ретуш є по 
всьому округлому краю знаряддя. На переважній більшості скребків по-
мітні сліди спрацьованості по робочому краю. Особливо старанно вико-
ристовувалися ці знаряддя в районах, бідних на крем'яну сировину, на-
приклад в Подніпров'ї. На Сіверському Дінці, навпаки, скребки, серед 
яких помітно більший процент кінцевих, спрацьовані не так старанно. 

Населення дніпро-донецької культури досить широко використовува-
ло ріжучі знаряддя, що морфологічно нагадують скребки, але відрізняю-
ться від них профілем свого леза. Досить виразна серія таких ножів-
скребків виявлена на стоянці Устя Осколу 1. 

Різці на поселеннях дніпро-донецької культури зустрічаються по-
рівняно в невеликій кількості. Вони більш відомі на Донеччині і Волині, 
особливо в комплексах раннього неоліту. На стоянках Подніпров'я різці 
зустрічаються дуже рідко. 

Типологічно різці з неолітичних комплексів Сіверського Дінця по-
діляються на дві групи: двобічні з підретушованим кінцем і на куту 
зламаної пластини (рис. 48, е). Двобічні різці слід вважати основним 
типом, оскільки вони становлять близько 80% всіх різців на стоянках. 
Ці різці виготовлялись з масивних грубих пластин, по боках яких на-
носилось два різцевих сколи. Кінець різця між сколами звичайно трохи 
увігнутий. Він покритий численними стесуючими сколами (рис, 48, 24) 
Для виготовлення різців на куту зламаної пластини відбиралися пластин-
часті заготовки великих і середніх розмірів. На зламі такої пластини 
наносився боковий скол. Кінець різця залишався без будь-якої підправки 
(рис. 48, 42). На стоянках Волині переважають кутові різці (Моства, 
урочище Піщане). Вони виготовлялись на товстих пластинах або видов-
жених відщепах. 

Отже, в побуті населення дніпро-донецької культури різці відігравали 
незначну роль. Вони також мало відомі в більшості культур сусідніх те-
риторій. Так, у племен ямково-гребінцевої кераміки різці зустрічаються 
лише в більовській культурі в неолітичних культурах більш півден-
них територій ці типи знарядь представлені слабо. На стоянках сурської 
і буго-дністровської культур вони невиразні і властиві більш раннім 
етапам пам'яток. 

Л. Я. Б р ю с о в. Очерки..., стор. 51. 
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Рис. 50. Човники з поселень дніпро-донецької культури: 
1 — Полтавка; 2 — Клагуза; З, 4 — Київ; 5 — Чаплі; 6—9, 15 — 
Вовнизька лівобережна стоянка; 10 — Ігрень; 11 — Вовниги; 12— 
14 — Вовнизька правобережна стоянка; 16 — Бузьки; 17 — Пищики. 

Ч о в н и к и . Досить поширену групу знарядь з каменю в комплек-
сах дніпро-донецької культури становлять своєрідні вироби, що зовні 
нагадують ткацький човник, звідки вони й дістали таку умовну назву 
(рис. 50). Найбільша кількість човників виявлена на стоянках Надпо-
ріжжя. Так, лише на Вовнизькій лівобережній стоянці знайдено 14 чов-
ників різної форми і розмірів. Кілька човників походить з Собачок і Вов-

146. 



чка. Значна кількість цих цікавих виробів знайдена на інших поселен-
нях. Всього з Надпоріжжя відомо понад ЗО човників. За межами Дніпров-
ських порогів човники зустрічаються значно рідше. На Черкащині знай-
дено, наприклад, лише 6 човників (Бузьки, Пищики, Козинці), на Київ-
щині—З (Юр'єва гора, Дерев'яна, Вишгород). З басейну Сіверського 
Дінця відомо 2 човники. Один човник знайдено в пізньонеолітичному 
шарі Кам'яної Могили в Приазов'ї. 

Виготовлялись човники переважно з талькового сланцю, але вияв-
лено кілька екземплярів, зроблених з дрібнозернистого пісковика. В пла-
ні човники видовжені з закругленогострими кінцями, їх спідня площина 
більш-менш рівна, верхня — опукла. Обов'язковим атрибутом форми всіх 
човників 6 поперечний жолобок, звичайно добре залощений. Цей жолобок 
частіше знаходиться на середній частині човника, але є випадки, коли 
він зміщений до краю знаряддя (рис, 50, І ) . Розміри човників різні, їх 
довжина коливається від 5—6 до 15—17 см. З балки Клагуза в Надпо-
ріжжі відомий екземпляр довжиною 18 см. Інколи човники бувають дуже 
масивні і важкі. Як правило, вони зверху покриті орнаментом, який 
складається найчастіше з паралельних ліній-нарізок, що йдуть косо від 
спинки до краю (рис. 50, 2, 11). Інколи ці нарізки дуже короткі і рядком 
ідуть вздовж спинки та бокових сторін .човника (рис. 50, 3). В одному 
випадку відзначено орнамент у вигляді поздовжніх канелюр (рис. 50, 13). 
Деякі човники прикрашалися крапками. Човник з Полтавки в Надпоріж-
жі орнаментований зигзагом; зигзаг є і на човнику з Ізюму. В одному 
випадку на човнику відзначено трикутник, зрідка можна бачити хресто-
видні фігури (рис. 50, 14). На човнику з-під Вишгорода орнамент скла-
дався з прямих пунктирних і кривих ліній (рис. 36, 11). Орнамент на-
носився на поверхню човника завжди з урахуванням особливостей його 
форми, яка мала вирішальне значення для розміщення елементів узору. 
Слід відзначити, що мотиви узорів на човниках дуже мало нагадують 
орнамент на кераміці. Лише деяку спільність в орнаментації посуду і чов-
ників можна вбачати в узорі, що складається з рядів косих нарізок, на-
хилених в різні боки у формі «ялинки». 

Незважаючи на те, що перші човники були виявлені понад ЗО ро-
ків тому, їх призначення досі не з'ясовано. Існує думка, що вони вико-
ристовувалися для полірування стріл і дрібних кістяних знарядь (шил, 
кістяних вістрів). Таке тлумачення функціонального призначення чов-
ників важко прийняти за остаточне. Виходячи з форми, розмірів і ха-
рактеру поперечного жолобка, не можна припустити, що вони признача-
лися для шліфування шил і дрібних кістяних знарядь. Адже жолобок 
на всіх відомих нам човниках завжди має приблизно однакову ширину 
близько 1 см. Його стінки і дно завжди округлі в поперечному перетині, 
дуже залощені від тертя круглого стержня приблизно однакової товщи-
ни. Глибина жолобка різна. Частіше вона лише трохи перевищує ширину, 
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але буває інколи значно більша. В окремих випадках жолобок пере-
різує човник майже навпіл. Нема сумніву в тому, що жолобок поглиблю-
вався в результаті тертя в ньому якогось твердого, напевно дерев'яного, 
стержня. Слід зазначити, що жолобок спочатку вирізувався на поверхні 
човника з допомогою крем'яного ножа. Про це свідчить, зокрема, одна 
знахідка човника, що зберігається у Дніпропетровському музеї. Попереч-
ний жолобок на цьому човнику не округлий, а півквадратний в перетині. 
Округлість дна тут ще відсутня. Жолобок ще не має слідів залощеності. 
Сам човник погано сформований і, очевидно, ще не закінчений (рис. 50, 
10). На човнику з Києва добре помітно, як в такий ще підпрямокут-
ний в перетині жолобок тісно вставлявся стержень, що почав виробку 
дна і стінок, на яких збереглися сліди тертя. Отже, човники не могли 
використовуватися для полірування дрібних кістяних виробів. В їх 
жолобок вкладався рівний стержень більш-менш сталого діаметру. З де-
якою долею вірогідності можна припустити, що човники використовува-
лись при поліруванні древків стріл, а швидше це були знаряддя якогось 
іншого призначення. На жаль, поки що невідомо етнографічних парале-
лей, які б пролили світло на функціональне призначення неолітичних чов-
ників України. Слід згадати, що в неоліті Північної Африки, де є зна-
ряддя, подібні до розглядуваних човників, вони використовувались для 
шліфування поверхні циліндричних бус, виготовлених з шкаралуп яєць 
страуса 

Талькові човники становлять специфіку дніпро-донецької культури, 
зокрема надпорізького неоліту гребінцево-накольчастої кераміки. Серед 
матеріалів інших культур сусідніх територій України вироби цього роду 
невідомі. Можна лише відзначити знахідку одного човника на Сурській 
другій стоянці . Два човники знайдено також в Одеській області 

В Центральній Європі, на Балканах, в Криму і на Кавказі, як і на 
широких лісових просторах Східної Європи, човники невідомі. Не знай-
дені вони і в степовому Подонні та Пово^іжі. Човники, формою, розміра-
ми, а в окремих випадках і орнаментом, дуже подібні до надпорізьких, 
виявлені, однак, в Заураллі і Казахстані, де вони відомі під назвою «пра-
сок». Кілька човників знайдено, зокрема, в культурному шарі неолітичної 
стоянки з гребінцевою керамікою Усть-Нарим у Східному Казахстані 
Човник знайдено разом з полуденківською керамікою під час розкопок 
Кокшарівського кургану поблизу Нижнього Тагіла. У фондах історичного 

®® Ь. В а 1 о и і. АІ^егіе ргеЬІБІогідие. Рагіз, 1958, стор. 163. 
" В. М. Д а н и л е н к о. До питання..., табл. II, 24. 
®® Є. X. Я р о в а. Кам'яні знаряддя праці з фондів Одеського державного архео-

логічного музею.— Матеріали з археології Південного Причорномор'я, вип. III, Оде-
са, 1960. 

С. С. Ч е р н и к о в . Работы Восточно-Казахстанской археологической экспе-
диции в 1956 году.— КСИИМК, вип. 73, М., 1959, рис. 38,1, 2. 
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музею в Москві зберігається човник з Горбуновської стоянки, три чов-
ники виявлено разом з матеріа^іами шигірської культури біля оз. Ма-
лого поблизу Свердловська. Відомі також човники з озер Чорного і Пер-
шого Карасьового в тому ж районі 

Вироби невідомого призначення, які дещо нагадують човники, відо-
мі на середньому етапі горбуновської культури в Заураллі. Вони відріз-
няються від звичайних човників лише своєю прямокутною формою®'. 
На цілий ряд пунктів, де виявлено знахідки прасок в Західному Казахста-
ні, вказує К. В. Сальніков (Джаман-Каргалинська стоянка, Терсек-Карагай, 
Світлий Джаркуль і т. п.) 

Овальні шліфовані камені з поперечним жолобком зустрічаються 
в протонеолітичних комплексах північної частини Месопотамії (Заві Че-
мі, Шанідар, Карім Шахір). 

Наявність у племен дніпро-донецької культури і населення Заурал-
ля та Казахстану спільних типів знарядь якогось вузького спеціалізова-
ного призначення, подібність яких доходить до тотожності, і відсутність 
таких виробів на сусідніх територіях вказує на якусь досить близьку, 
але ще остаточно не з'ясовану спорідненість неолітичних культур гребін-
цевої кераміки на широких просторах степів Європи і Азії. 

Н а в е р ш я б у л а в . Немає сумніву, що деякі типи знарядь праці, 
наприклад стріли, дротики, списи, при нагоді використовувались пер-
вісною людиною також і як зброя. Проте у племен дніпро-донецької куль-
тури виявлені вироби, що не могли служити знаряддями праці, а цілком 
належать до предметів озброєння. Мова йде про кам'яні навершя булав, 
що супроводжували поховання деяких могильників цієї культури. З Ма-
ріуполя відомо З булави, з яких дві, хрестовидні, залягали при похован-
нях основного могильника (рис. 51, 3) В Микольському могильнику 
виявлена одна булава округлої форми з перехватом (рис. 51, §). Серед 
крем'яних знахідок з цього могильника є також уламок шліфованої речі 
з просвердленим отвором, можливо, це частина ще однієї булави. На тери-
торії розселення племен дніпро-донецької культури відомо кілька інших 
знахідок булав (Царичанка, Лоцманська Кам'янка, Рясні Бугри), відно-
шення яких до цієї культури неясне (рис. 51, 4). 

Булави з дніпро-донецьких могильників були, напевно, не місцевого 
походження, а завезені в Приазов'я і Надпоріжжя з більш південних 
територій, 

Е. М. Б е р с. Археологическая карта г. Свердловска и его окрестностей.— 
МИА, № 21, М., 1951, рис. 1, 13. П. А. Д м и т р и е в . Шигирская культура на восточ-
ном склоне Урала.— МИА, № 21, рис. 2, 2, стор. 48. 

В. М. Р а у ш е н б а X. Среднее Зауралье..., рис. 15, 2, 4; стор. 42. 
К. В. С а л ь н и к о в . Южный Урал в эпоху неолита и ранней бронзы (далі: 

Южный Урал...).—Археология и этнография Башкирии, т. I, Уфа, 1962, стор. 31. 
Третя довгаста (тричленна) булава лежала в могилі скорченика, що датуєть-

ся МІДНИМ віком. 
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Незважаючи на те, що в неоліті, енеоліті і епоху бронзи Європи 
і Азії кам'яні навершя мали досить знаі:не поширення, відшукати анало-
гії дніпро-донецьким екземплярам досить важко. В цьому відношенні 
може йти мова лише про наближену подібність наших зразків до булав 
інших культур, про типологічну близькість, але ніяк не про тотожність. 

Рис. 51. Булави дніпро-донецької культури та їх аналогії в пам'ятках неоліту — 
бронзи: 
1 — Дечія на Муреші; 2,7 — Бессарабський скарб; З — Маріуполь; 4 — Рясні Бугри; 5 — Тубе-
нель; 6 — Сузи; 8 — Микольське; 9 — катакомбна культура; 10 — Нижній Чегем; 11 — Тріа-
леті; 12 — Мінгечаур; 13 — Тель Галаф. 

Тому значення дніпро-донецьких булав як датуючого фактору дуже об-
межене. Проте порівняльний аналіз булав з Маріупольського і Миколь-
ського могильників має важливе значення для з'ясування напрямків 
культурних стосунків між племенами Подніпров'я і Приазов'я в неолі-
тичну епоху. 

Діапазон поширення кам'яних булав в часі і просторі дуже великий. 
Вироби цього роду як зброя і символ влади з'явилися у населення Ста-
рого Світу досить рано. Окремі навершя булав з країн Дворіччя і Єгипту 
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датуються ще V — IV тисячоліттям до н. е. (Сузи, Мерімде) Кам'яні 
булави живуть в неоліті, енеоліті, епоху бронзи і в більш пізні часи. 

Хрестовидні булави, що в більшій чи меншій мірі наближаються до 
маріупольських, виявлені, наприклад, в нижніх шарах Суз, в курганах 
Нижній Чегем і Тубенель на Кавказі в могильнику мідного віку Дечія 
на Муреші і в Бородинському скарбі середньої бронзи (рис. 51, 1, 
2, 5, 6 ) . 

Микольська булава кулястої форми з перехватом в нижній частині 
типологічно може бути наближена до наверш з помітно виділеною втул-
кою. Такі булави відомі переважно з більш південних територій. Кілька 
зразків їх є в Сузах. Булава, що загальними обрисами дуже нагадує 
микольську, відома з Тель-Галафа Навершя з втулками в нижній час-
тині були при енеолітичних похованнях в Тріалеті і Мінгечаурі Такі ж 
зразки зустрічаються в курганах катакомбної культури (рис. 51, 9—13). 

Таким чином, булави як предмети озброєння і символи влади мали 
поширення переважно в країнах ранніх цивілізацій Південно-Західної 
Азії, звідки вони проникли спочатку до племен Кавказу, а далі до носіїв 
дніпро-донецької культури. Слід підкреслити, що племена цієї культури 
є першими в неоліті Східної Європи, у яких виявлені навершя булав. 
Таких виробів поки що не знає жодна неолітична культура гребінцевої 
кераміки Східної Європи і Зауралля. Булави невідомі також і в куль-
турах ямково-гребінцевої кераміки. Поява булав серед інвентаря дніпро-
донецьких племен свідчить як про врісокий рівень розвитку цього насе-
лення, так і про його тісні культурні зв'язки з країнами стародавнього 
Сходу, що йшли через Кавказ. 

Прикраси 

Прикраси, що їх виготовляло і якими користувалось населення дншро-
донецької культури, численні і досить різноманітні. Вони виявлені під 
час розкопок могильників. Найбільша кількість знахідок цього роду зі-
брана в Маріупольському, Микольському, Лисогорському і Дереївському 
некрополях. 

Т. М о г ^ а п . Ьа ргеЬізІоіге Огіепіаіе, т. III. Рагіа, 1927, рис. 61; Г. Ч а й л д . 
Древний Восток в свете новых раскопок. М., 1956. 

А. А. И е с с е н. Археологические памятники Кабардино-Балкарии,— МИА, 
№ 3, М., 1941, табл. I, 3. 

®® М. V. О а г а 8 а п і п. Оіе ПЬег^ап^ у о т КеоІііЬікит гиг {гйЬеп Вгопзегеіі 
аи! (іет Ваїкап дп(1 ап сіег ипіегеп Вопаи.— Ь'Еигоре а 1а {іп йе Гаде (1е 1а ріегге, 
РгаЬа 1961 

67 М. 6 р р е п Ь е І т . Те11 НаЫ. Вегіїп, 1943. 
®® Б. А. К у ф т и н . Археологические раскопки в Триалети. Тбилиси, 1941, табл. 

СХУ, Ьі8; Г. М. А с л а н о в , Р. М. В а и д о в, Г. И. И о н е . Древний Мингечаур. Баку, 
1959, табл. X, 14. 
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Переважна більшість прикрас виготовлялась із зубів тварин і риб, 
кістки, різних порід каменю і черепашок. Лише при найпізніших похо-
ваннях Микольського могильника знайдено кілька мідних речей і одну 
підвіску із золота. 

Прикраси дніпро-донецької культури поділяються на такі основні 
види: 1) пластини маріупольського типу із ікла кабана; 2) пронизки кіль-
цевидні, циліндричні і напівокруглі; 3) кістяні кулясті намистини; 
4) підвіски з зубів оленя; 5) зуби риб (вирезуба) (рис. 52). При похован-
нях цієї культури часто знаходяться черепашки, головним чином уніо, 
рідше палюдіно (Вовниги) і теодаксус. В Маріупольському і Микольсь-
кому могильниках виявлено також природні кристали гірського кришта-
лю. Серед інших прикрас, що зустрічаються в поодиноких випадках, 
можна відзначити фігурну підвіску з порфириту, знайдену в Маріуполь-
ському могильнику. Під час розкопок Василівського другого могильника 
А. Д. Столяром виявлено кілька кістяних браслетів, покритих склад-
ним геометричним орнаментом. Ця знахідка поки що, на жаль, не опуб-
лікована. 

Пластинки маріупольського типу становлять найбільш характерну 
і своєрідну групу прикрас дніпро-донецької культури. Переважна біль-
шість цих пластин походить з Маріупольського могильника (понад 
300 екз.). За останній час вони виявлені також в Микольському (11 екз.), 
Лисогірському (З екз.) і Дереївському (2 екз.) некрополях на Дніпрі. 
Майже всі пластини виготовлялись з стінок разщепленого ікла кабана. 
Лише 7 зразків таких пластин були зроблені з мармуру 

За розмірами, орнаментом і особливостями форми пластини Маріу-
польського могильника поділяються на три основних підтипи — А, Б 
і Г (рис. 5 2 , / а ) 70. 

До підтипу А відносяться вузькі пластини з двома отворами і борозен-
ками на кінцях. Пластини підтипу Б широкі, мають по чотири отвори, 
розміщені по кутах. Підтип Г включає пластини з поперечними борозен-
ками на кінцях. Склад пластин з ікла кабана у могильниках Подніпров'я 
дещо інший, ніж в Приазов'ї. Тут насамперед зовсім відсутні знахідки 
цілих іклів кабана, які в Маріуполі є численними. В Микольському, Де-
реївському і Лисогірському могильниках переважають пластини підти-
пу Г і майже зовсім немає пластин підтипу А. Причому пластини під-
типу Г виділяються своєю досить завершеною формою. У них, зокрема, 
досить чітко підкреслений перехват в середній частині — риса, яка в Ма-
ріуполі властива лише пластинам при найпізніших кістяках. Треба 
думати, що центром виникнення пластин маріупольського типу було 

М. М а к а р е н к о. Маріупольський могильник, стор. 27. 
А. Д. С т о л я р . Мариупольский могильник как исторический источник-

Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1953. Пластини типу В включені в гру-
пу А. 
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Рис. 52. Типи прикрас дніпро-донецької культури: 
І — Маріуполь; II — Микопьське; III — Лиса Гора; IV — Дереївка; V — Вільнянка; 
ТІ —Вовниги 1; У Л — В о в н и г и 2; Т Ш —Чаплі; IX —Скеля, Мар'ївка; а — 
пластини маріупольського типу з ікла кабана; б — кільцеві циліндричні пів-
круглі пронизки; в — кулясті намистини з кістки; г — підвіски із зубів оленя; 
д — зуби риб; е — прикраси з металу. 



Північне Приазов'я, де ці вироби представлені великими серіями і найра-
нішими типами, В долину Дніпра вони проникли вже на заключному ета-
пі існування Маріупольського могильника. Тут у місцевих племен дніпро-
донецької культури відбувається їх удосконалення і розвиток нових 
форм. Особливо чітко це помітно на матеріалах Микольського могиль-
ника, де виявлені пластини з досить складною конфігурацією, які зовсім 
невідомі в Маріуполі (рис. ЗО, 6—5, 13). 

Ікла кабана як прикраси використовувались первісним населенням 
Європи і Азії досить часто, але пластини маріупольського типу у племен су-
сідніх культур не відомі Цей вид прикрас на території поширення 
племен дніпро-донецької культури зникає у післянеолітичний час. Він, зо-
крема, вже невідомий в середньостогівській і ямній культурах. 

Пронизки зустрічаються різних типів: кільцеві, циліндричні і напів-
округлі (рис. 52, б). Перші являють собою плоскі кружечки з отвором 
в центрі. За розміром вони далеко не однакові — їх діаметр коливається 
від З до 34 мм, товн];ина — від 1 до 6—7 мм. Найбільш поширеними є про-
низки в перетині 8—10 мм. Циліндричні пронизки мають форму товсто-
стінних трубочок довжиною від 10 до 21 мм. Деякі з цих прикрас відріз-
няються опуклістю в середній частині, чим наближаються до пронизок 
бочковидного типу. Напівокруглі пронизки являють собою плоскі кружечки, 
у яких з одного боку відрізано сегментувату частину. 

В могильниках найбільш поширеними є кільцеві пронизки, які у ве-
ликій кількості виявлені в Маріуполі, Микольському, Лисогірському, 
Вовнизькому і Дереївському некрополях. Помітно рідше зустрічаються 
напівокруглі пронизки, які знайдені лише в Маріуполі. Серед пронизок 
найменший процент становлять циліндричні. Кільцеві і циліндричні про-
низки виготовлялись з найрізноманітніших матеріалів: черепашок (уніо, 
кардіум), каменю (гешір, сланець, сердолік) і металу (мідь). Напівок-
руглі пронизки відомі лише з черепашок. 

Кільцеві і циліндричні пронизки були досить поширеним типом при-
крас у первісного населення. Більш відомі вони у племен епохи неолі-
ту — раннього металу стенового Півдня і Північного Кавказу. Кільцеві 
і циліндричні намистини є, зокрема, у похованні з Криволуччя на Вол-
зі в Нальчицькому могильнику при похованнях майкопської культури. 
Проте вони майже зовсім відсутні в могильниках лісової зони Східної 

^̂  Деяку подібність пластинам типу Б Маріуполя являють окремі прикраси 
з ранньотрипільського скарбу Карбуна, але останні виготовлені з міді. Кілька пластин 
такої ж форми, виготовлені з ікла кабана, виявлені у верхньому горизонті трипіль-
ського поселення, Нові Русешті в Молдавії (розкопки В. І. Маркевича); чотирикут-
ні пластини з отворами в кутках є також в пізніх шарах Трої і Алішара. Останні ви-
готовлялися з кістки, каменю і глини та служили, на думку дослідників, для захисту 
рук при стрільбі з лука. 

В. В. Г о л ь м с т е н . Погребение из Криволучья.— Сообщения ГАИМК, Л'г 6, 
1931, рис. 13. 
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Європи. їх, наприклад, немає в Оленьоострівському могильнику і мо-
гильниках Прибалтики, де інші прикраси виявлені в значній кількості. 

Кулясті намистини виявлені головним чином у Маріупольському 
могильнику, де їх налічується кілька десятків екземплярів. В похованнях 
інших могильників вони невідомі, за винятком однієї знахідки цього 
типу у Вовнизькому першому могильнику (рис. 16, 10). Всі кулясті на-
мистини виготовлені з кістки, їх розміри в перетині — від 5 до 15 мм 
(рис. 52, в). Привертає увагу отвір для підвішування намистин, який 
робили за допомогою двох свердлин, спрямованих під кутом одна до од-
ної. М. Макаренко, подаючи докладний опис цих намистин, підкреслює 
досконалу техніку їх виготовлення, що, на його думку, свідчить про 
високі естетичні смаки і почуття краси у давнього населення Приазов'я. 
Аналогії кулястим намистинам дніпро-донецької культури досить обме-
жені. В Східній Європі подібні прикраси є в Криволуччі. За характером 
отвору маріупольські намистини нагадують янтарні підвіски з у-образним 
свердлінням з Прибалтики. 

Підвіски з зубів оленя і зуби риб становлять досить характерну 
особливість набору прикрас дніпро-донецької культури, (рис. 52, а, д). 
Вони виявлені при багатьох похованнях майже всіх могильників. Для 
виготовлення підвісок брались виключно недорозвинені ікла оленя, в ко-
реневій частині яких двобічним свердлінням робили отвір для нанизуван-
ня їх на нитку або пришивання до одягу, взуття чи головного убору. 
Гладенька блискуча поверхня зуба, як правило, не піддавалася додат-
ковій обробці. Лише в окремих випадках на гранях зуба, ближче до ко-
реневої частини, можна помітити окремі короткі нарізки. 

Зуби риб, очевидно, як і підвіски, прикріплювались до поверхні одя-
гу або ж служили матеріалом для виготовлення зразків намиста. За ви-
значенням іхтіолога Г. Й. Шпета, населення дніпро-донецької культури 
використовувало для прикрас зуби риб виключно коропової породи (короп, 
вирезуб). 

Підвіски з зубів оленя і зуби риб мали більше поширення на ранніх 
етапах розвитку дніпро-донецької культури. Так, у Вільнянському мо-
гильнику переважна більшість цих прикрас виявлена при ранніх похо-
ваннях і менше при кістяках середньої групи. їх зовсім немає тут нри 
найпізніших одиночних похованнях. В Маріуполі зуби риб супроводжу-
вали найраніші поховання. 

В післянеолітичний час на досліджуваній території підвіски з зубів 
оленя зустрічаються значно рідше, а зуби риб невідомі зовсім. В неоліті 
і енеоліті сусідніх територій ці прикраси мали значно менше поширення. 
Підвіски з зубів благородного оленя або імітації таких підвісок виявлені 
при похованнях Північного Кавказу. Вони є в Криволуччі, в поодиноких 
зразках зустрічаються в Трипіллі і деяких культурах Балкан. 

Мідні прикраси відомі лише з Микольського некрополя, де при 
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найпізніших похованнях знайдено 1 мідне кільце і 4 циліндричні прониз-
ки (рис. 52, е). Пронизки циліндричні, невеликих розмірів, з тонкими або 
товстими стінками. Кільце в перетині близько 2 см, зігнуто з трохи сплю-
щеного з боків дроту, кінці якого заходять на одну п'яту частину кола. 

Золота підвіска Микольського могильника має форму кільця діамет-
ром близько 10 мм. Вона виготовлена з тонкої пластини шириною 1— 
2 мм і здається відрізаною від краю якогось плоского предмета. 

Можна вказати на два шляхи проникнення на Україну раннього 
металу: один ішов через Малу Азію і Балкани, а другий — через Кавказ. 
Як відомо, Троя І була значним центром первісної металургії, звідки, за 
висловом Г. Чайлда, почалося «ввезення міді і золота» ^̂  на європейський 
континент. З Балкан метал поширився на Дунай (Вінча) і Трансільва-
нію (Аріушд). На півночі Румунії, в Молдавії і на південному заході 
України мідь з'явилася в ранньотрипільський час (Ізвоар 1, Лука Вруб-
лівецька, Карбуна) 

Досить рано мідні прикраси поширюються і у населення Північного 
Кавказу (Нальчик). В середині III тисячоліття до н. е. мідні вироби 
і прикраси із золота мали тут уже значне поширення (Майкоп). 

Т а б л и ц я VII 
Результати спектрального аналізу мідних прикрас Микольського могильника 

Кільцевидна під-
віска 3437 

Н а м и с т и н и Кільцевидна під-
віска 3437 3438 3439 3440 3436 

Си Основа Основа Основа Основа Основа 
РЬ 0,07 — 0,01 0,01 — 

8и 0,0006 .— 0,0015 — 0,001 
Ре 0,004 — 0,002 0,002 0,002 

0,03 0,0016 0,004 0,005 0,07 
8Ь 0,06 — — — — 

ВІ 0,003 0,0014 0,007 0,003 — 

Аи 0.001—0,003 0,01—0,03 0,001—0,003 0,001 — 

№ 1 0,002 0,012 0,009 0,0045 0,003 

Для розуміння питання походження перших металів в комплексах 
заключного етапу (II в) дніпро-донецької культури в Надпоріжжі важ-
ливе значення мають результати аналізу микольської міді, проведені 
Є. М. Черних. Як видно з табл. VII, всі прикраси цього могильника ви-
готовлені з майже чистої міді. Домішки інших металів незначні і мають 
природне походження. Є. М. Черних вважає, що хімізм мідних виробів 

Г. Ч а й л д. У истоков европейской цивилизации, стор. 99. 
^̂  С. Н. Б и б и к о в . Раннетрипольское поселение Лука Врублевецкая на Днест-

ре.—МИА, № 38, стор. 119—124; Г. П. С е р г е е в . Раннетрипольский клад у с. Кар-
буна. - СА, 1963, № 1. 
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Микольського могильника не дає ніяких підстав пов'язувати їх походжен-
ня з Кавказом. На його думку, мідь з Микольського за складом домішок 
близька до металу ранніх етапів трипільської культури, зокрема Карбун-
ського скарбу. Отже, мідні речі Микольського могильника, очевидно, ма-
ють західне, а не східне походження і проникли до дніпро-донецьких 
племен з Карпато-Дунайського рудного басейну ^̂  внаслідок їх контак-
тів з ранньотрипільськими племенами. 

На жаль, поки важко сказати щось певне про походження золотої 
підвіски. Прикраси із золота у племен трипільської культури невідомі. 
Можливо, на шляхи проникнення цього металу до племен дніпро-донець-
кої культури вказуй значне поширення золотих речей в енеоліті Кавка-
зу, звідки в Надпоріжжя разом з гешіром, сердоліком і булавами могли 
потрапити також і вироби з золота. 

Отже, комплекс прикрас дніпро-донецької культури в цілому за своїм 
складом значно відрізняється від виробів цього роду всіх відомих син-
хронних культур неоліту і енеоліту прилеглих територій Європи і Азії. 
Могильникам цієї культури властиві такі типи прикрас, як, наприклад, 
пластинки Маріупольського типу, відомі лише у цього населення. Дуже 
значного поширення набувають тут також і інші прикраси, зокрема кіль-
цеві пронизки, кістяні кулясті намистини, підвіски із зубів оленя тощо. 
Все це створює своєрідний колорит, що свідчить про особливий склад 
матеріальної культури дніпро-донецького населення і дає важливі під-
стави для розуміння його етнографічних рис. 

Е. Н. Ч е р н ы х . К истории металургии Восточной Европы в эпоху энеоли-
та и ранней бронзы. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1963. 



Р о з д і л VII 

КЕРАМІКА 

Кераміка дніпро-донецького типу відрізняється рядом особливостей, які 
є основним критерієм для виділення цієї культури. Вище було дано ха-
рактеристику кераміки трьох основних періодів, а також опис кераміч-
них комплексів, властивих різним локальним групам і окремим най-
більш визначним пам'яткам. Тепер зробимо спробу вивести загальні за-
кономірності розвитку кераміки цього типу і провести порівняльний 
аналіз з матеріалами сусідніх культур. 

В результаті копіткої камеральної обробки реставровано повністю 
або частково кілька десятків посудин різних періодів дніпро-донецької 
культури. Вивчення цієї серії і величезної кількості окремих фрагментів, 
виявлених на поселеннях і в могильниках, дає достатньо даних для розу-
міння еволюції форм посуду, технології його виготовлення, розвитку 
мотивів і елементів орнаменту. 

Ф о р м и п о с у д у . Основним і майже єдиним типом дніпро-до-
нецького посуду є широко відкритий горш;ик, щ;о в різний час на різних 
територіях має ряд варіацій форми. Інші типи глиняного посуду тут зу-
стрічаються в дуже обмеженій кількості, здебільшого в районі стику з 
землеробськими культурами Правобережжя України. 

Усю різноманітність варіацій дніпро-донецьких горщиків можна 
умовно звести до чотирьох основних форм (типів): 1) яйцевидні широко 
відкриті гостродонні горщики з прямими або трохи відхиленими назовні 
вінцями (Завалівка); 2) прямостінні широко відкриті гостродонні або 
шиподонні горщики (Грипі, Віта Литовська); 3) округлотілі гостродонні 
горщики із звуженою шийкою, прямими або відведеними назовні він-
цями (Моства); інколи горщики цього типу мають досить видовжені 
пропорції (Бузьки, Козинці); 4) плоскодонні округлотілі або біконічні 
горщики з рівними (Бузьки), скошеними до середини (Собачки), комір-
цевидними (Микольський могильник, Пустинка 5) вінцями (рис. 48, а). 

У першому періоді культури мали поширення лише широко відкриті 
яііцевидні і прямостінні горщики з гострим дном, які на більш північних 
територіях, зокрема в межах києво-волинської і гомельсько-чернігівської 
груп, поряд з новими типами, інколи зберігаються і в комплексах дру-
гого і навіть третього періодів. З яйцевидних форм горщиків на початку 
другого періоду культури виникають округлотілі гостродонні горщики 
(Моства), а в результаті вдосконалення форм останніх, напевно, під впли-
вом правобережних землеробських культур, з'являється четвертий тип 
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плоскодонних горщиків, які мали поширення в другому (Надпоріжжя, 
Приазов'я, Черкащина) і третьому (Київщина) періодах. Однак гостро-
донні форми посуду зберігають своє значення до самого кінця існування 
культури. Лише гостродонні горщики відомі в комплексах рогачовської 
групи. Вони становлять значний процент на поселенні Пустинка 5. 

Отже, основною рисою дніпро-донецької кераміки щодо форм посуду 
є досить обмежена кількість основних типів, що включають, по суті, лише 
один горщик і дуже рідко мисочки, а також переважання тут на знач-
ній території протягом всього неоліту слабо профільованих горщиків 
з гострим дном. За цими ознаками посуд дніпро-донецької культури 
в значній мірі зближається з керамікою всіх мисливсько-рибальських 
культур Східної Європи і суміжних територій (рис. 53). 

На ранніх стоянках ямково-гребінцевої кераміки Волго-Окського 
басейну (Ллялово, Мале Окулово, Довге) відома лише одна форма по-
СУДУ — гостродонний (яйцедонний) горщик з слабо профільованими він-
цями Ч За ступінню досконалості цей посуд близько стоїть до горщиків 
першого типу дніпро-донецької культури. 

Основною формою кераміки балахнінського типу (Русько-Луговська І 
стоянка), ямково-гребінцевої кераміки Приладожжя, Естонії, Карелії 
і Фінляндії був горщик яйцевидної форми. Гостродонність і відсутність 
профільованих вінець властива кераміці типу Сперрінг Фінляндії і Каре-
лії. Округлодонною була кераміка нарвського типу Гостродонна кера-
міка виявлена на території Калінінградської області (Цедмар) Як ві-
домо, найбільш раннім посудом Ютландії і Південної Скандінавії були 
гостродонні горщики типу Ертебелле. Тип гостродонного горщика збері-
гається в культурі стоянок Швеції Гострі денця характерні для ран-
ньої фази гребінцевої кераміки Польщі 

Гостродонний горщик яйцевидної форми був властивий культурам 
гребінцевої кераміки Прикам'я і Зауралля (камська, горбуновська куль-
тури), Приоб'я і Прибайкалля®. Округло- або гостродонний посуд харак-

' М. В. В о е в о д с к и й . К изучению гончарной техники первобытно-коммуни-
стического общества на территории лесной зоны Европейской части РСФСР.— СА, I, 
1936, стор. 54—55; В. П. Л е в е н о к. Ранненеолитическая стоянка у с. Долгое на Верх-
нем Дону.— КСИА, вып. 92, М., 1962. 

2 А. X. Ха л и к о в . Материалы.., стор. 27; Н. Н. Т у р и н а . Древняя история.., 
стор. 50, 354; Л. Ю. Я н и т с. Вказ. праця, стор. 122, 128. 

3 Сг а е г 1; е. Віє ЗіеігеііИсІїе Кегатік Озіргеиззепз. Коні^зЬег^, 1927. 
^ А. В а ^ ^ е , Га^егуік.—АА, XXII, КоЬепІіауп, 1951, стор. 97. 

О а г ^ а \ У з к і . 2а§а(ішепіе киїїигу, «Сегатікі §г2еЬуко\уеі» Роїзсе — 
\УА, і. XXV, 2. 4, стор. 290. 

® О. Н. Б а д е р, В. А. О б о р и н. На варе истории Прикамья. Пермь, 1958, стор. 
41—42; А. X. Х а л и к о в . Материалы.., стор. 67; В. М. Р а у ш е н б а х . Среднее За-
уралье.., стор. 9; М. Н. К о м а р о в а . Неолит Верхнего Приобья.— КСИИМК, вып. 64, 
М., 1956; А. П. О к л а д н и к о в . Неолит и бронзовый век Прибайкалья.—МИА, № 18, 
М., 1950, стор. 167, 207 і ін. (далі: Неолит и бронзовый век...). 
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Рис. 53. Типологічне зіставлення кераміки дніпро-донецької культури і син-
хронних культур епохи неоліту —міді Східної Європи і суміжних територій 
(V—III тисячоліття до н. е.): 
А. Кераміка північних мисливсько-рибальських культур: І — прибалтійська група (1 — 
Ертебелле — Елербек; 2 — культура стоянок); II — г р у п а гребінпево-накольчастої кера-
міки (5 —культура польської гребінцевої кераміки; 4 — дніпро-донецька; 7 —камська); 
III —група ямково-гребінцевої кераміки (5, б); ІУ — зауральська група хвильовидно-
гребінцевої струменястої кераміки (.У — горбуновська; 9 — кельтимінапська) 
Аі. Кераміка степових неолітичних і енеолітичних культур (10 — Середній Стіг 2; 
11—12 — ранній період ямної культури; 13 — Джебел) . 
Б. Кераміка пізденних землеробсько-скотарських культур (14, 15 — лінійно-стрічкова 
і накольчаста; 16, 17 — буго-дніпровська і трипільська; 18—21 — Гумельниця, Тиса, 
Старчево, Караново; 22, 23, 25 — Мерсін, Хасуна, Самара; 24 — Куро-Аракський енео-
літ; 26 — Джейтун). 

терний для поселень кельтемінарської культури, де, на відміну від 
культур більш північних територій Азії, існувало кілька різних форм гли-
няного посуду 

Гостродонний тип горщика був основною формою глиняного посуду 
у неолітичного та енеолітичного населення степової зони Європи. В цьо-
му зв'язку слід згадати гостродонний посуд сурської і середньостогів-

А. В. В и н о г р а д о в . К вопросу о южных связях кельтеминарской культу-
р ы . - СЭ, 1957, № 1, стор. 26. 
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ської культур на Лівобережжі України, кераміку Криму Подоння (стн. 
Роздорська, Цимлянське) Нижнього Поволжя (Дасанг) і Прикаснію 
(Джебел) ^^ 

Отже, район поширення гостродонної кераміки, яка становить певну 
паралель дніпро-донецькій, охоплює Прибалтику, майже всю східну Єв-
ропу і Північно-Західну Азію до Забайкалля включно. Мисливсько-ри-
бальським і скотарським культурам цієї зони також властива лише одна 
керамічна форма — широко відкритий, здебільшого яйцевидний горш,ик. 
Посуд інших типів, наприклад мисочки, використовувався тут рідко 
і в дуже обмеженій кількості (рис. 53, А, А\). 

Зовсім інше спостерігається на більш південних територіях у пле-
мен землеробських культур. Уже найранішим неолітичним культурам 
Центральної Європи (дунайська), Балкан (Старчево Червона стіна 
Малої Азії (Мерсін) Дворіччя (Джармо, Хасуна), Ірану і Середньої 
Азії (Джейтун, Белт) ^̂  властивий плоскодонний або кругло донний ку-
лястий посуд. Виключно плоскодонна кераміка відома в неоліті Кавка-
з у ( р и с . 53, 5 ) . 

Серед землеробських культур Європи деяку особливість становить 
лише південпобузька культура, де поряд з плоскодонними формами за-
стосовувались також горш;ики з гострим дном (рис. 53, 17). 

На відміну від мисливсько-рибальськогю населення, яке знало в ці-
лому тільки одну форму посуду, землеробські племена майже з самого 
початку використовували дві, три і більше керамічних форм. Дунайській, 
півдепнобузькій та іншим культурам властиві також окремі групи «сто-
лового» і «кухонного» посуду. Ще більша різноманітність посуду тут спо-
стерігається па пізніших етанах неоліту. В деяких пізньонеолітичних 
і енеолітичних культурах налічується понад десять різноманітних форм 
посуду. 

Цілком очевидно, іцо складення форм посуду дніпро-донецької куль-
тури було зв'язане з особливостями мисливсько-рибальського середовища, 

® В. М. Д а н и л е н к о. До питання..; А. А. Ф о р м о з о в . Неолит Крыма.., 
стор. 111, 112; Д. А. К р а й н о в. Пещерная стоянка.., стор. 34. 

® Розкопки Т. Д. Білановської; А. А. Ф о р м о з о в . Неолитическая керамика 
Нижнего Подонья.— КСИИМК, вып. 53, М., 1954. 

Розвідки в. Д. Білецького. 
A. П. О к л а д н и к о в . Пещера Джебел — памятник древней культуры при-

каспийских племен Туркмении (далі: Пещера Джебел).—Труды ЮТАКЭ, УП, Ашха-
бад, 1956, стор. 104 і ІН. 

B. А. С а г а 5 а п і п. Вказ. праця, стор. 62. 
A. В е п а с. Сгуепа 81;1]епа — 1955. Оіазпік Михеда, %. ХП, Загаіеуо, 1957. 

О а г з і а п ^ . РгеЬізІогіс Мегзіп. Ох{ог(і, 1953, рис. И. 
B. М. М а с с о н. Джептунская культура.— Труды ЮТАКЭ, X, Ашхабад, 1961, 

стор. 60; С. 8. С о о п. Сауе ехріогаїіопз іп Ігап, 1949. РЬіІаіеІрЬіа, 1951, стор. 78. 
А. А. Ф о р м о з о в. Неолит Крыма.., стор. 146. 
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в якому вона розвивалася. Саме цим слід пояснювати існування в до-
сліджуваній культурі протягом всього її розвитку гостродонних форм 
і використання практично однієї форми посуду — широко відкритого 
горщика. 

Близьке сусідство землеробських культур, де вже з найраніших ета-
пів були відомі плоскодонні форми не могло, однак, не справити впливу 
на дніпро-донецьке населення, що знаходить підтвердження у факті поши-
рення плоскодонних горщиків в районі стику племен дніпро-допецької 
культури з носіями південнобузької і трипільської культур. 

Т е х н о л о г і я . Весь посуд дніпро-донецької культури виготовляв-
ся джгутовим способом. Зовнішня поверхня горщиків завжди рівно згла-
джена, інколи трохи підлощена (Стрільча Скеля). З середини посуду на 
його стінках часто можна помітити сліди смугастого згладжування гре-
бінцем. Колір посуду звичайно жовтуватий, лише горщики, до глиняного 
тіста яких додавався графіт, мають більш темну поверхню. 

Посуд випалювався на відкритих вогнищах з повним доступом по-
вітря, що забезпечувало окислювальний процес випалення. Найбільшої 
дії вогню зазнавала поверхня горщиків. Внутрішня частина зламу череп-
ка («серцевина») має темний колір. В цілому черепки досить міцні; лише 
фрагменти горщиків, до тіста яких було додано занадто багато трави, 
відрізняються крихкістю. 

Довгі стеблини трави були своєрідним каркасом при виліпленні по-
суду. З їх допомогою виготовлялись довгі глиняні джгути, з яких на-
рощувались стінки горщиків. Про це свідчить напрямок слідів від виго-
рілих травинок всередині черепка, які тягнуться завжди горизонтально 
по колу стінок посуду, в окремих випадках товсті волокнисті стебла ви-
користовувались також для зв'язування вінець, сліди чого досить чітко 
зафіксовані, наприклад, на зламі вінець посуду Микільської Слобідки. 
Горщики з поселень рогачовської групи часто мають по краю вінець 
сліди обв'язування по сирій глині пасмом якогось волокна, можливо пря-
дива. Трава в тісті більш властива дніпро-донецькому посуду першого 
періоду. Вона використовувалась також у другому і навіть третьому пе-
ріодах культури. Уже в кінці другого періоду при виготовленні кераміки 
на деяких територіях починає широко застосовуватись пісок (Київщина, 
Черкащина) і жорства (Надпоріжжя, Волинь). Роль мінеральної домішки 
ще більше зростає в третьому періоді культури. Майже вся кераміка 
етапу П в Надпоріжжі виготовлена з домішкою жорстви, хоча і в цей час 
частина посуду має незначну рослинну домішку в тісті (Лиса Гора). 
Поряд з крупним піском трава є в тісті кераміки з Пустинки 5 і посе-
лень рогачовської групи. 

В. М. Д а н и л е н к о . Дослідження неолітичних пам'яток на Південному Бу-
зі.— Археологія, т. X. 
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Значно рідше при виготовленні дніпро-допецької кераміки викори-
стовувались інші види домішок. На деяких стоянках Надпоріжжя зустрі-
чаються фрагменти посуду з домішкою графіту. Черепки з графітом ви-
явлені також в Бузьках і Успенці. 

Слід підкреслити, що вивчення характеру технічної домішки в гли-
няному тісті кераміки має виключно важливе значення для розуміння 
шляхів її складання і дальшого розвитку. 

Застосування в ролі технічної домішки в глину різних матеріалів 
органічного або мінерального походження диктувалося, безперечно, тех-
нологічними умовами найдавнішого керамічного виробництва. Первісні 
гончари емпіричним шляхом навчилися вибирати найбільш ефективні 
для цього матеріали — солому, полову, траву, товчені мушлі, жорству, пі-
сок. Як правило, в ранній неолітичній кераміці окремих територій засто-
совувався один, рідше два види технічної домішки. Її вибір, очевидно, 
залежав від конкретних природних умов і характеру господарської діяль-
ності населення. 

Численні приклади переконують у тому, ш;о з часом застосування 
тієї або іншої домішки у певних груп населення ставало традицією, яка 
передавалась з покоління в покоління протягом довгих тисячоліть. Ха-
рактерним прикладом цього може служити використання домішки з тов-
чених черепашок у племен Прикаспію і степової зони Східної Європи, 
де остання застосовувалась, поступово удосконалюючись, від найраніших 
етапів неоліту до епохи брЪнзи включно. 

Зміна технічної дощшки в глині неолітичного посуду на тій чи іншій 
території, як правило, веде до появи нових елементів в його орнамента-
ції і формах, а нерідко свідчить про нову зміну керамічного типу, що 
найчастіше було, очевидно, результатом етнічних перегрупувань. На пев-
ну залежність складу глиняного тіста, форми і орнаментації неоднора-
зово вказували спеціалісти в галузі неоліту і енеоліту 

Отже, характер домішки в глиняному тісті кераміки вказує не лише 
на технологію її виготовлення, а є однією з досить важливих ознак тієї 
чи іншої культури або групи споріднених культур. Саме тому з'ясуван-
ня складу технічної домішки в глиняному тісті неолітичної і енеолітич-
ної кераміки Східної Європи і суміжних територій допомагає глиб-
ше зрозуміти шляхи виникнення і розвитку кераміки дніпро-донецької 
культури. 

На світанку неолітичної епохи, коли відбувався процес складання 
керамічної технології в Європі і Азії, відзначається ряд основних облас-
тей, яким був властивий певний тип домішки в глиняному тісті. 

Для неолітичної кераміки землеробських культур Стародавнього 
Сходу була властива рослинна домішка в глині у вигляді роздрібленої 

Див. наприклад: Н. Н. Г у р и н а. Древняя история.., стор. 49. 
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соломи або полови. Це стосується, наприклад, кераміки культур Дворіч-
чя (Джармо, Хасупа) Ірану (Сіалк, Белт — нижній горизонт) Серед-
ньої Азії (Джейтун) та ін. 

На території Малої Азії досить рано (кінець VII — початок VI ти-
сячоліття до н. е.) складалася місцева, так звана сірокілікійська куль-
тура з чорнолощеною керамікою, при виготовленні якої використову-
вався в дуже обмеженій кількості дрібний пісок (Мерсін, Сакче-Гези, 
Гачілар) 

Технологія близька до способів виготовлення кераміки землеробсь-
ких племен Дворіччя і Малої Азії, складається і в ранньому неоліті 
Європи — на Балканах, в Буго-Дністровському басейні, на Дунаї і в Цент-
ральній Європі. Населення культур Кріпі-Старчево і буго-дністровської ^̂  
виготовляло «кухонний» посуд із значною домішкою полови або роздріб-
леної соломи. Як відомо, така ж домішка властива і «кухонній» кераміці 
дунайської культури. 

На більш пізніх етапах розвитку землеробських культур Балкан, 
Правобережної України, Подунав'я і Центральної Європи рослинна до-
мішка в «кухонній» кераміці замінюється піском і жорствою (Трипілля А, 
Вінча, Боян, Гумельниця). 

В культурах мисливсько-рибальських і рибальсько-скотарських пле-
мен Європи і Північно-Східної Азії при виготовленні кераміки значно 
частіше використовувались як технічна домішка товчені черепашки, пі-
сок і жорства. 

Поширення неолітичної кераміки з більшим чи меншим процентом 
товчених черепашок в тісті пов'язано в Європі з двома основними райо-
нами: 1) територією степової зони Східної Європи і 2) Прибалтикою. 

Б степовій зоні — від Дніпра і до напівпустельних областей При-
каспію — кераміка з домішкою черепашки властива як більш раннім па-
м'яткам (сурська культура, стн. Роздорська), так і пізньонеолітичним 
і енеолітичним культурам (Цимлянське, Середній Стіг 2, ранній період 
ямної культури і т. п.). Посуд з домішкою товчених черепашок зустрічає-
ться в кельтимінарській культурі Кераміка з домішкою черепашки 

Г. Ч а й л д, Древний Восток в свете новых раскопок, М., 1956, стор. 166—167. 
20 О. О Ы г з с Ь т а п . РошИев йе 8іа1к ргез йе КазЬап, I, II. Рагіз, 1938—1939; 

С. 8. С о о п. Вказ. праця. 
В. М. М а с с о н. Древнейшее прошлое Средней Азии. Автореферат докторской 

диссертации. Л., 1963, стор. 9. 
Т. О а г 3 4 а п Вказ. праця, стор. 18; I. М е 11 а а г I. Ехсауаііопз аі Насі-

Іаг.— АЗ, VIII, 1958, стор. 134. 
О. А. О а г а 5 а п і п. Вказ. праця; В. М. Д а н и л е н к о. Дослідження нео-

літичних пам'яток на Південному Бузі.— Археологія, т. X, стор. 41. 
В. М. Д а н и л е н к о . До питання.., стор. 130; А. П. О к л а д н и к о в . Пещера 

Джебел.., стор. 76; А. В. В и н о г р а д о в . Вказ праця, стор. 26. 
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виявлена в третьому шарі Белта на південному узбережжі Каспійського 
моря 

Процент черепашки в тісті більш ранньої кераміки відносно неве-
ликий, і вона ще погано подрібнена. Пізніше кількість цієї домішки 
в глині значно зростає. Вона старанно подрібнюється і, очевидно, пере-
палюється. Маса черепка з такою домішкою після вимокання має пористу 
структуру. 

Звичай степових племен домішувати до глини черепашку поши-
рюється далеко на північ в лісову зону. Кераміка з домішкою товчених 
черепашок часто зустрічається на першому етані розвитку волосовської 
культури Посуд з черепашкою в тісті з'являється в Підмосков'ї 
Взагалі для пізньої неолітичної кераміки Волго-Окського басейну є ха-
рактерним поява пористої маси, що знову ж таки зв'язується з поши-
ренням посуду, який мав органічну домішку Саме впливами скотар-
ських культур на Трипілля пояснює Т. Г. Мовша поширення на серед-
ньому й пізньому етапах трипільської культури кухонного посуду із 
значною домішкою товчених черепашок в глині Як відомо, ця доміш-
ка відігравала виключно важливу роль при виготовленні кераміки Софіїв-
ки і Усатове 

В Прибалтиці домішка товченої черепашки почала застосовуватись 
також досить рано. Вона є основною в кераміці Ертебелле, Нарви 
Кераміка з домішкою товчених черепашок становить значний процент 
(63,5%) серед знахідок Приладозької стоянки Ця ж домішка відзна-
чається в комплексах кампінійської культури Франції Як і в степо-
вій зоні, кераміка з черепашкою в країнах Прибалтики існує досить дов-
гий час. Зокрема, вона характерна для пізнього етапу культури стоянок 
Швеції (Фагервік ПІ, IV). 

Зовсім інший характер домішки властивий кераміці великої групи 

С. 8. С о о п. Вказ. праця, стор. 78. 
^̂  И. К. Ц в е т к о в а. Волосовские неолитические племена,—Труды ГИМ, вып. 

XXII, М., 1953, стор. 26; А. X. X а л и к о в. Материалы.., стор 69. 
М. Е. Ф о с с. Неолитическая стоянка Бисерово Озеро — КСИИМК, вып. 75, 

стор. 29. 
Про масштаби поширення цієї кераміки див. П. Н. Т р е т я к о в. У истоков 

этнической истории финно-угорских племен.— СЭ, 1961, № 2, стор. 86 і ін. 
Т. Г. М о в ш а. О связях племен трипольской культуры со степными племе-

нами медного века.— СА, 1961, № 2; Т. С. П а с с е к. Периодизация трипольских посе-
лений.— МИА, № 10, М., 1949, стор. 50, 68. 

^̂  Ю. М. 3 а X а р у к. Софіївський тілопальний могильник.— АП, т. IV, К., 
1952; стор. 119; О. Ф. Л а г о д о в с ь к а . Пам'ятки усатівського типу.— Археологія, 
т. VIII, К., 1953, стор. 98. 

Л. Ю. Я н и т с. Вказ. праця, стор. 122. 
А. А. И н о с т р а н ц е в . Доисторический человек каменного века побережья 

Ладожского озера.— СПб., 1882, стор. 168. 
М. Е Ь е г 1. Кеаііехікоп, йег Vо^де8сЫс^11;е, Ей. 2, стор. 262. 
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мисливсько-рибальських культур лісової зони Східної Європи. На ранньо-
неолітичних стоянках ямково-гребінцевої кераміки Волго-Окського ба-
сейну до глиняного тіста додавали тільки жорству, інколи в дуже великій 
кількості Ця ж технічна домішка характерна і для кераміки камської 
культури, культури Сперрінгс, польської гребінцевої кераміки. Жорства, 
тальк і слюда використовувались при виготовленні посуду горбуновської 
культури 

Отже, з точки зору технології виготовлення кераміки, зокрема вико-
ристання при виготовленні посуду певних типів технічної домішки, всі 
ранньонеолітичні культури Східної Європи і суміжних територій можна 
розподілити на ряд територіальних груп: 1) група землеробських куль-
тур Стародавнього Сходу, Центральної Азії, Балкан, Буго-Дністровського 
басейну і Центральної Європи, для кухонної кераміки яких характерна 
рослинна домішка у вигляді подрібненої соломи або полови; 2) дві гру-
пи культур — степова і прибалтійська, де основною домішкою в тісті 
довгий час була товчена черепашка; 3) групи мисливсько-рибальських 
культур лісових районів Східної Європи і Сибіру, у яких найраніша ке-
раміка виготовлялась з домішкою піску, жорстви та інших подрібнених 
мінеральних решток. 

Кераміка дніпро-донецької культури за характером технічної доміш-
ки Б тісті найближче стоїть до посуду ранньоземлеробських культур, пі;о 
може пролити, на наш погляд, деяке світло на шляхи її виникнення. 
Можна з деякою підставою твердити, п];о перші зразки цієї кераміки не 
могли виникнути ні під впливом ранніх культур степової зони, ні вна-
слідок запозичення керамічної технології від культур Прибалтики, де 
основною домішкою в глині з найдавніших часів були товчені черепашки, 
І, навпаки, спільність в характері домішки ранньої дніпро-донецької ке-
раміки (трава) і найраніших землеробських культур (солома, полова) 
дає підставу гадати, іцо ідея керамічного виробництва почала проникати 
до подніпровського населення з території Правобережної України, на-
самперед від племен буго-дністровської культури. Запозичивши, очевидно, 
деякі його навички, племена дніпро-донецької культури розвинули їх, 
виходячи з місцевих умов. На відміну від гончарів землеробських куль-
тур, які в ролі технічної домішки використовували здебільшого полову 
культурних злаків, населення розглядуваної культури застосовувало при 

М. В. В о е в о д с к и й, К изучению гончарной техники первобытно-коммуни-
стического общества на территории лесной зоны Европейской части РСФСР.— СА, 
I, 1936, стор. 56. 

А. X. Х а л и к о в . Материалы.., стор. 39; О. Н. Б а д е р , М. В. В о е в о д -
с к и й . Стоянки Валахнинской низины.—Известия ГАИМК, 106, 1934, стор. 325; 
О. Н. Б а д е р , В. А. О б о р и н . Вказ. праця, стор. 41; Н. Н. Т у р и н а . Древняя исто-
рия.., стор. 49; А. О а г (І а лу 8 к 1. 2а§айпіепіе киІЬигу.., стор. 288; В. М. Р а у ш е и б а х. 
Среднее Зауралье.., стор. 9. 
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замішуванні глиняного тіста і виготовленні джгутів стебла диких 
трав. 

Е л е м е н т и о р н а м е н т у . Елементи орнаменту дніпро-донецької 
кераміки нечисленні та відносно прості. Тут відомий майше виключно 
лише заглиблений узор. Це відтиски гребінця, насічки, наколи і прокрес-
лені або прогладжені лінії. 

Гребінцевий штамп за розмірами і формами зубців не завжди одна-
ковий. Можна виділити крупнозубий і дрібнозубий гребінець (рис. 8, 
34, 5). Відтиски зубців крупнозубого штампа мають прямокутну форму 
і розміщені по прямій лінії. Дрібнозубий гребіцець виготовлявся з краю 
стулки черепашки і мав вигляд дуги. В окремих випадках узор викону-
вався краєм незазубреної черепашки, внаслідок чого виникав орнамент 
у вигляді псевдогребінцевих насічок. 

Накольчастий орнамент наносився на поверхню посуду в скоропис-
ній манері (відступаюча лопатка), тобто без відриву палички від поверхні 
посуду (рис. 25, 1—5). Заглибини наколів мають різноманітну форму. 
Переважають підтрикутні наколи, поряд з якими часто вживаються ром-
бічні або лункоБидні. Наколи в залежності від форми і розмірів мають 
кілька варіацій. Інколи вони прямокутні або гострокутні, часто мають 
видовжені обриси і трохи нагадують кому (рис. 25, 7). А. В. Доброволь-
ський ділив накольчастий орнамент Середнього Стогу 1 щодо розмірів 
заглибіш на крупно- середньо- і дрібнонакольчастий В Надпоріжжі 
переважають наколи підтрикутної форми. На більш північних територіях 
вони частіше багатокутні або мають округлі обриси, хоча і тут зустрі-
чаються підтрикутні (Малі Роги, Асаревичі, Ошитки-Плетила). 

За деталями форми заглибин накольчастий орнамент дніпро-донець-
кої культури в значній мірі відрізняється як від відступаючої лопаточки 
кераміки типу Сперрінгс, поселень південних районів Волго-Окського ба-
сейну (Озименки, Підзорово) так і наколів, виконаних гострим пред-
метом (шилом) культур Зауралля. 

Лінійний орнамент складається з прорізаних, прокреслених або про-
гладжених ліній шириною від 0,1 до 2—3 мм. Найчастіше це прямі лінії. 
Лише в окремих випадках відзначаються криволінійні композиції; інколи 
зустрічається також хвильовидний орнамент. 

Найдавнішим елементом орнаменту на кераміці дніпро-донецької 
культури був дрібнозубий гребінець і прокреслена лінія, що вже зустрі-
чається на горщиках першого періоду культури (Ігрень 8, Завалівка). 
Досить рано з'являються наколи, зроблені кінцем палички або кутом 
зламаної пластини. В другому періоді культури набуває поширення ско-
рописно-накольчастий орнамент, який мав найбільше поширення в сте-

В. Д о б р о в о л ь с ь к и й . Звіт.., стор. 116. 
М. Е. Ф о с с. Поселення на дюне Озименки.— КСИА, вып. 75, М., 1959, 

рис. 3 , 1 , 3. 
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повому Подніпров'ї, в комплексах заключної фази (II в) дніпро-донець-
кої культури в Надпоріжжі фрагменти з таким орнаментом становлять 
80—90% усього числа керамічних знахідок. Але на більш ранніх посе-
леннях (Собачки, Вовниги) кількість черепків з накольчастим і гребін-
цевим орнаментом приблизно однакова (близько 40%). На Сіверськом^ 
Дінці, Сеймі і Волині такий елемент орнаменту зустрічається дещо рід-
ше і розвинений слабіше. На кераміці з поселень рогачовської групи його 
виявлено ш;е менше. 

Фрагменти з прокресленим орнаментом завжди становлять меншість 
Лише на деяких поселеннях Черкаш;ини (Пип^ики, Мутихи) прокресле-
но-лінійний орнамент мав помітно більше поширення. 

Крім гребінцевого, накольчастого і лінійного орнаменту, посуду дні-
про-донецької культури властиві, але в меншій мірі, й інші елементи, 
район поширення яких звичайно пов'язується з окремими територіями 
розселення цих племен, в другому і третьому періодах культури на те-
риторії донецької, гомельсько-чернігівської і частково києво-волинсь-
кої груп поширюється орнамент у вигляді неглибоких поверхневих 
ямок. 

Глибока конічна ямка, яка була основним орнаментальним елемен-
том у лісових племен, на кераміці дніпро-донецької культури відсутня. 
Лише під вінцями горщиків тут часто можна бачити один або два ряди 
округлих глибоких ямок, які немовби підкреслюють верхній край посу-
дини. На кераміці північної частини Київщини і Верхнього Подніпров'я 
в Білорусії зустрічається орнамент у вигляді вмятин кінцем розмочале-
ної палички (лапки). Інколи дно таких заглибин видовженої форми 
має сліди перевитого шнура. Вище вже докладно говорилося про появу 
в комплексах типу Пустинки 5 і на поселеннях рогачовської групи тре-
тього періоду дніпро-донецької культури перлинного, шнурового і пла-
стичного (валик, шишечки) орнаменту, а також своєрідного узору у ви-
гляді вертикального розчісування на вінцях. 

Як правило, при орнаментації посуду завжди вживався один еле-
мент — гребінець, відступаючі наколи, прокреслені лінії. Комбінація кіль-
кох елементів зустрічається рідко. Серед масового матеріалу можна 
відзначити лише невеликий процент фрагментів кераміки, в узорі орнамен-
ту яких є прокреслені лінії і відтиски гребінця, лінії і наколи або наколи 
і відтиски гребінця. Три елементи орнаменту на одній посудині зустрі-
чаються ще рідше. 

Гребінцевий і накольчастий орнамент є основним для кераміки дніп-
ро-донецької культури, звідки ця кераміка дістала назву гребінцево-на-
кольчастої. 

Район поширення гребінцевого, накольчастого і прокресленого прямо-
лінійного орнаменту в неоліті і енеоліті Європи досить великий. В окремих 
випадках ці три елементи, як і на дніпро-донецькій кераміці, зустрічаюгь-
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ся разом. Але частіше можна бачити лише один або два з них, ш;о висту-
пають в комбінації з іншими видами орнаменту. 

Розгляд питань, зв'язаних з поширенням елементів орнаменту, зо-
крема гребінцевого і накольчастого. має важливе значення для з'ясуван-
ня генетичних зв'язків дніпро-донецької кераміки з відповідними мате-
ріалами сусідніх культур. 

Гребінцевий або зубчастий штамп в неоліті і енеоліті був одним 
з основних елементів орнаменту не лише у племен дніпро-донецької куль-
тури. Він досить широко застосовувався для орнаментування більш піз-
ніх типів ямково-гребінцевої кераміки, а також посуду камської, валдай-
ської і нарвської культур. Деш,о рідше зустрічається гребінець на кера-
міці культури стоянок Швеції, на польській гребінцевій кераміці. Такий 
орнамент був відомий і степовим племенам з пористою керамікою (Се-
редній Стіг 2, ямна культура). Але гребінцевий орнамент уже зовсім 
відсутній в неоліті і енеоліті Центральної Європи (дунайська культура, 
Тиса, Лендель), в Подунав'ї і на Балканах (Кріш-Старчево, Боян, Ка-
раново і т. п.). Він є чужим для культур Кавказу, де взагалі переважає 
неорнаментований посуд (Нижньошилівська стоянка). Невідомий гребін-
цевий штами і в землеробських культурах Стародавнього Сходу і Серед-
ньої Азії (рис. 53, Б). 

Отже, гребінцевий штамп є східноєвропейським явищем і складався 
в середовищі місцевих мисливсько-рибальських і скотарських племен 
(рис. ЪЪ,А,А\). 

Сучасний стан наших знань про ранні керамічні культури Східної 
Європи дає достатні підстави і для уточнення району виникнення цього 
елементу орнаменту і шляхів його поширення. Гребінцевий орнамент 
є характерним далеко не для всіх ранніх мисливсько-рибальських куль-
тур. Його немає зовсім в культурі Ертебелле, в ранній кераміці типу 
Сперрінгс в Карелії. Він майже невідомий на ранній ямково-гребінцевій 
кераміці Волго-Окського басейну (Ллялово, Довге), на посуді кельтимі-
нарської культури, зокрема в долині Зеравшана Гребінцевий штамп 
кількісно значно поступається перед іншими елементами орнаменту на ке-
раміці ранніх етапів горбуновської культури і старіших стоянок долини 
Обі (Кіпріно). 

В числі найраніших зразків кераміки Східної Європи, де вже зустрі-
чається гребінцевий штамп, можна назвати лише ранній посуд дніпро-до-
нецької культури, який датується кінцем V — початком IV тисячоліття 
до н. е. В першій половині IV тисячоліття н. е. гребінцевиіі орнамент 
на дніпро-донецькій кераміці вже став основним орнаментальним еле-
ментом. В межах Східної Європи немає більш давньої кераміки з цим 

У. И с л а м о в . Неолитическая культура в низовьях Зеравшана. Автореферат 
кандидатской диссертации. Л., 1963, стор. 8. 
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елементом орнаменту. Дуже можливо, що областю виникнення гребінце-
вого штампу була середня течія Дніпра і суміжні території. Звідси цей 
спосіб орнаментування посуду проникає до племен нарвської культури 
і культури ямкової кераміки, на північ буго-дністровської і сурської куль-
тур — на південь. Очевидно, дещо пізніше, ніж у Подніпров'ї, гребінцевий 
штамп з'являється на Волзі і Камі і ще пізніше — в Заураллі, де найра-
нішим елементом орнаменту були хвильовидні лінії і відступаючі наколи. 

Спосіб прикрашати посуд різноманітними відтисками палички (на-
колами) в неоліті і енеоліті Східної Європи і суміжних територій мав 
не менше поширення, ніж гребінець. Найчастіше такі наколи наносилися 
так званим відступаючим способом, внаслідок чого на поверхні посуду 
виникала борозенка з нерівним дном. Кінець штампу, яким наносився ор-
намент, мав не завжди однакову форму. Археологи називають цей тип 
орнаменту по-різному — відступаюча лопаточка, скорописний накол, на-
кольчаста борозенка і т. п. 

Накольчаста орнаментація на неолітичній кераміці Європи і Азії 
з'являється на великій площі і майже одночасно — десь у IV тисячолітті 
до н. е. Основне поширення цей тип орнаменту, як і гребінцевий, мав 
серед мисливсько-рибальського населення Східної Європи і Північно-За-
хідної Азії (рис. 53, Л). 

З аналізу орнаментальних елементів кераміки мисливсько-рибаль-
ських племен випливає, що орнамент у вигляді відступаючої лопаточки 
або відступаючих наколів у різних культурах відомий далеко не в одна-
ковій мірі. Є керамічні комплекси (Ертебелле, Нарва), де цей елемент 
орнаменту відсутній зовсім. Дуже незначний процент накольчастого ор-
наменту є в камській культурі і на поселеннях раннього періоду дніпро-
донецької культури. І, навпаки, відступаюча лопаточка мала найбільше 
поширення в Заураллі і Сибіру, де вона з'являється на найраніших по-
селеннях (козловський етап). Про значне переважання в Заураллі на 
ранніх етапах такого орнаменту говорить В. М. Раушенбах. Це підтвер-
джено і розкопками Н. П. Кипарисової та Л. Я. Крижевської на Чебар-
кульських неолітичних стоянках Найбільш давнім орнаментом на нео-
літичній кераміці з околиць Свердловська (Макуша, Аяті) є відтиски 
загостреної палички Лише відступаюча лопаточка і хвильовидно-про-
креслені лінії є основним орнаментом на посуді нижнього шару поселен-
ня Мурат на оз. Узункуль^^. В розвитку неолітичних пам'яток Уралу 
і Приоб'я В. М. Чернецов виділяє дві стадії — козловську і горбуновську. 

В. М. Р а у ш е н б а х . Среднее Зауралье.., рис. 6, стор. 16; Н. П. К и п а р и с е -
в а. Чебаркульская неолитическая стоянка.—КСИИМК, вып. 59, М., 1955; Л. Я. К р и -
ж е в с к а я . Стоянка Чебаркуль II эпохи неолита и раннего металла.— ВАУ, вып. 2, 
Свердловск, 1962, стор. 27, 28. 

Е. М. Б е р с. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей. 
Свердловск, 1963, стор. 41, 53. 

Г. Н. М а т ю ш и н . Стоянка Мурат на оз. Узун-Куль,—СА, 1965, №1. 
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Кераміці більш ранньої, козловської стадії властивий переважно хвильо-
видно-струменястий або прокреслений орнамент. Гребінцевий штамп тут 
представлений дуже мало, а ямки відсутні зовсім К. В. Сальников, 
спираючись на стратиграфію Боборикінської стоянки, також говорить про 
переважання в неоліті Уралу мотиву відступаючої лопаточки і значне 
поширення тут гребінця лише в епоху енеоліту Слід відзначити, що 
на посуді горбуновської і кельтимінарської культур нерідко важко роз-
різнити борозенки з відступаючими наколами від ліній струменястого ор-
наменту. Лінії струменястого орнаменту, з якого, очевидно, виростає мо-
тив відступаючих наколів, часто наносилися з періодичним натиском 
гострої палички на поверхню сирої глини. Виникнувши в Заураллі або, 
як гадає В. М. Чернецов, ще десь далі, в глибинах Азійського матери-
ка спосіб відступаючих наколів міг проникнути і на територію Схід-
ної Європи, де він почав застосовуватись поряд з існуючим тут гребін-
цевим штампом. 

Дуже можливо, що накольчаста орнаментація, яка набирає найбіль-
шого розвитку у південних степових районах, була запозичена племена-
ми дніпро-донецької культури у більш східного степового населення. Ос-
таточне вирішення цього питання затримується дуже слабкою вивченіс-
тю неолітичних культур Середнього Дону і Нижньої Волги. 

Район поширення накольчастого орнаменту в Східній Європі зна-
ходить пряме продовження в Центральній Європі, де він включав енеолі-
тичні культури ряду середньоєвропейських країн Лінійно-накольчастий 
орнамент пізньої стрічкової кераміки, що складається з прямих, часто 
подвійних або потрійних ліній, відрізняється від орнаменту цього типу 
східноєвропейських культур більшою технічною досконалістю. Він завжди 
наносився досить гострим інструментом, в системі узору тут панує склад-
ніший мотив, що включає зигзаги, меандр та ін. 

Межа між районами поширення пам'яток накольчастої кераміки За-
хідної Європи і культур гребінцево-накольчастої кераміки Польщі про-
ходить вздовж течії р. Вісли. М. Стекла вказує, що накольчаста кераміка 
Центральної Європи виросла безпосередньо з лінійно-стрічкової волю-
тової кераміки На думку більшості польських авторів, лінійно-стрічко-
ва накольчаста кераміка проникла в Польщу з Чехії, Моравії і Німеч-

В. Н. Ч е р н е ц о в . К вопросу о месте и времени формирования уральской 
(финно-угро-самодийской) общности (далі: К вопросу...).—Тезисы докладов конгрес-
са по финно-угроведению в Будапеште. Будапешт, 1963, стор. 407. 

^̂  К. В. С а л ь н и к о в. Южный Урал.., стор. 20—21. 
В. Н. Ч е р н е ц о в . Древняя история Нижнего Приобья (далі: Древняя исто-

рия. . . ) . - МИА, № 35, М., 1953. 
Т. 3 и 1 і т і г 3 к 1. Рокка рггесіЬізІогусгпа, I. Ьопйоп, 1955, стор. 134; 

О. С Ь і 1 й е. Вказ. праця; А. Т о с і к. Кегатіка гйоЬепа Ьгазйепут урісЬот. па 
ІиЬогарайпот 8І0УЄП8ки, РА, Ы1, 2, 1961. 

М. 3 Ї е к 1 а. Тг1аёп1 уурісЬапе кегашіку, АН, ш. XI, РгаЬа, 1959, стор. 259. 
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чини Якщо це дійсно так, то мова може йти про два незалежних центри 
складання техніки орнаментування кераміки відступаючими наколами, 
з яких один локалізувався в Центральній Європі, а другий — в степових 
просторах Східної Європи і Азії. Проте не виключена можливість, що 
накольчастий орнамент був запозичений землеробсько-скотарськими пле-
менами Центральної Європи у мисливсько-рибальського, а пізніше ско-
тарського населення Східної Європи. 

Цікаво зазначити, що район поширення неолітичної кераміки з на-
кольчастим орнаментом в значній мірі збігається з областю розселення 
племен шнурової кераміки більш пізнього часу. 

М о т и в и у з о р і в і о р н а м е н т а л ь н и х с х е м . В мотивах узо-
рів, способах їх розміщення, ступені покриття орнаментом поверхні посуду 
в різні періоди культури помічаються певні відміни. 

у першому періоді культури ще досить часто зустрічається посуд, 
для узору якого не є обов'язковим дотримування чіткої горизонтальної 
зональності. Тут є горщики, покриті узором з вертикальних смуг і кри-
волінійних мотивів (Завалівка, Микільська Слобідка), а також кососіт-
частих і косокутних композицій (Ігрень 8, Студенок 5). На жаль, систе-
ма узору на ранньонеолітичному посуді вивчена ще дуже слабо. 

Горщики другого періоду, як правило, орнаментувались від вінець 
і до самого дна. Інколи узор заходить навіть на внутрішню поверхню 
шийки, а також на дно. В цілому переважає стиль геометричного прямо-
лінійного орнаменту, який найчастіше включає горизонтальні ряди і сму-
ги. Такі ряди, що оперізують горщик навкруги, складаються з відтисків 
гребінця, коротких стьожок наколІБ або насічок. Часто відтиски гребін-
ця, наколи або насічки в окремих рядах мають нахил вправо або вліво, 
в результаті чого узор мав вигляд ялинки (рис. 48, а). 

Дещо рідше орнаментальне поле горщика складалося з кількох го-
ризонтальних смуг, розділених між собою борозенками, наколів або про-
гладжених ліній. Вся смуга у свою чергу покривалась борозенками 
наколів чи відтисків гребінця. Рідше вона розбивалась на трикутні або 
чотирикутні зони, які також заштриховувались. Інколи смуга заповнюва-
лась «розірваними» рядами, що в цілому створюють мотив коротких вер-
тикальних колонок (рис. 44, 14). Криволінійний елемент орнаменту 
для гребінцево-накольчастої кераміки другого періоду культури не влас-
тивий. 

Окремо слід зупинитись на розгляді узору, яким покривалися денця 
кераміки Надпоріжжя, що відрізняється надзвичайною різноманітністю. 
Ці узори, на композицію яких мала певний вплив округла форма дна, 
складаються з концентричних кіл, видовжено-овальних кругів, радіаль-

Ь. К о 2 1 о з к і. Вказ. праця, стор. 57; Т. З и 11 т і г з к і. Роїзка рггесіКізІо-
гуспа, І, стор. 133. 
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них ліній і т. п. Переважна більшість цих узорів виконана в техніці від-
ступаючих наколів (рис. 25, 5; 29,1, 2). 

В кінці другого — на початку третього періоду дніпро-донецької 
культури принцип горизонтальної зональності в розміщенні узору дещо 
порушується, в цей час починає більше проявлятись тенденція до ство-
рення узору з переважанням вертикальних або косих колонок і смуг, 
частіше зустрічається орнамент у вигляді окремих геометричних фігур-
трикутників, ромбів, що розріджено покривають поверхню горщика, а та-
кож поширюються згадувані вище деякі оригінальні мотиви у вигляді 
облямованих поясів і ромбів, з'єднаних вершинами. Кераміці третього пе-
ріоду властива помітна розрідженість узору (рис. 48, 1—3). 

Таким чином, для дніпро-донецької кераміки характерне переважан-
ня прямолінійних мотивів орнаменту і домінування в системі узорів го-
ризонтальної зональності. Всі горщики, за винятком деякої частини ран-
ніх і найпізніших зразків, покривались орнаментом від вінець і до са-
мого дна. 

За переважання в системі узорів горизонтальної зональності дніпро-
донецький посуд стоїть близько до кераміки мисливсько-рибальських 
культур Східної Європи і Північно-Західної Азії. Серед останніх слід на-
звати ранню ямково-гребінцеву кераміку лісових мисливців, камську, 
нарвську і валдайську кераміку. За мотивами узорів ця кераміка трохи 
далі стоїть від горбуновської і кельтимінарської культур, де помітно 
більшу роль в системі орнаменту відігравала тенденція розбивки орна-
ментального поля на заштриховані геометричні фігури. 

На підставі наведеного спробуємо визначити місце дніпро-донецько-
го посуду серед керамічних типів синхронних культур. При цьому буде-
мо виходити з таких основних ознак давньої кераміки: а) кількості ос-
новних форм посуду, б) плоско- чи гостродонності горщиків, в) техніч-
ної домішки в глиняному тісті, г) ступені покриття поверхні посуду узо-
ром, д) основних елементів орнаменту, є) пануючих мотивів узору. 

Глиняний посуд дніпро-донецької культури, як і інших мисливсько-
рибальських культур Східної Європи, за цими ознаками цілком відрізняє-
ться від кераміки південного землеробсько-скотарського світу. Вище вка-
зувалося лише про одну їх схожу рису — деяку спільність в характері 
органічних домішок. 

Відносячись в цілому до керамічної групи північної зони, глиняний 
посуд дніпро-донецької культури не в однаковій мірі типологічно збли-
жається з керамікою інших мисливсько-рибальських культур. Він най-
ближче стоїть до матеріалів гребінцевої кераміки Польщі, валдайської, 
камської і пізньої нарвської культур, З відзначених ознак кераміки 
спільними для названих культур будуть чотири — п'ять, в тому числі 
наявність однієї або двох основних форм, звичайно горщиків з гострим, 
рідко — плоским дном, суцільно покритих орнаментом, що складається 
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з гребінцевих, накольчастих або поверхневих ямчатих заглибин. Керамі-
ка валдайської, камської культур і культури гребінцевої кераміки Поль-
щі відрізняється від дніпро-донецької лише деталями форми горщиків, 
процентним складом елементів орнаменту та відсутністю рослинної до-
мішки в глині. 

Дещо більше відмін є між дніпро-донецьким посудом і нарвською 
керамікою, якій властива черепашкова домішка в тісті, розріженість ор-
наменту, відсутність накольчастого елементу узору і поява своєрідних 
форм посуду у вигляді човновидних мисочок. Ще менше спільних рис 
має дніпро-донецька кераміка з матеріалами інших культур мисливсько-
рибальської зони, зокрема з посудом культури ямково-гребінцевої кера-
міки, де переважає ямковий узор, домішка жорстви в тісті і відсутні плос-
кодонні форми; посудом культур Прибалтики (Ертебелле, Дубичай, Цед-
мар), що характеризується майже повною відсутністю орнаменту і че-
репашковою домішкою в глиняному тісті; і нарешті, з посудом культур 
Зауралля і Прикам'я, де домінує струменясто-гребінцевий узор та інший 
характер домішок. 

За багатьма ознаками (черепашка в тісті, особливості форм і моти-
вів узору) посуд досліджуваної культури не стоїть в прямій генетичній 
спорідненості з керамікою степових неолітичних і енеолітичних культур 
типу сурської і середньостогівської. 



Р о з д і л VIII 

ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД І АНТРОПОЛОГІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 

Основні риси поховального ритуалу 

Некрополі дніпро-донецької культури складаються з різної кількості по-
ховань. Всього тут виявлено і вивчено понад 700 поховань, в тому числі 
в могильниках: Дереївському — 161, Вовнизькому — 130, Маріупольсько-
му — 122, Микольському — 83, Лисогорському — 52, Вільнянському — 50, 
Василівському 1 — 32, Вовнизькому 1 — 31, Капулівському — 24, Чаплін-
ському — 15, Собачківському — 14, Виноградному — 13, Ігренському — 9, 
Олександрійському — 7, Скеля-Каменоломня — 7, Василівському 5—3, 
Бузіківському — 1, Мар'ївському — 15. 

Серед похованих є дорослі, підлітки і діти, особи чоловічої і жіночої 
статі. Звичаіїно переважають дорослі. Так, у Вільнянському могильнику 
вони становлять 64 %, в Маріупольському — 95 %. 

Територія, на якій мали поширення могильники дніпро-донецької 
культури, охоплює все степове Лівобережжя і частково заходить в Лісо-
степ України (Дереївка, Бузьки, Олександрія). Північніше, в лісостепово-
му Лівобережжі і Поліссі України, де поселення цієї культури відомі 
у великій кількості, могильники поки що не виявлені. Немає їх також 
і в Південній Білорусії. 

Всі без винятку могильники дніпро-донецької культури не мають 
ніяких ознак на сучасній денній поверхні. Це безкурганні некрополі, 
виявлені випадково під час огляду відслонень розмитих берегів або вна-
слідок розкопок інших пам'яток. Всі основні некрополі цього типу роз-
ташовані за межами давніх поселень. Виняток становлять лише могиль-
ники Собачки і Олександрія, досліджені на площ;і поселень. Орієнтація 
небіжчиків відносно сторін світу і течії річки у різних могильників не-
однакова (рис. 54). Помітно переважають некрополі з північною, північ-
но-західною і північно-східною орієнтацією поховань. Окремі поховальні 
ями розміщувались своєю довгою віссю як перпендикулярно до напрямку 
течії річки, так і паралельно їй. 

Незважаючи на те, що район поширення могильників дніпро-донець-
кої культури значний і вони існували досить довгий відрізок часу, 
ці пам'ятки відзначаються винятковою сталістю основних рис поховаль-
ного ритуалу, з яких відзначимо чотири: а) груповий характер могил, 
б) обряд випростаних на спині поховань, в) наявність в могилах вохри, 
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Рис. 54. Орієнтація поховань дніпро-донецької культури віднос-
но течії річки і сторін світу. 

г) бідний поховальний інвентар і повна відсутність серед приношень гли-
няного посуду. 

Г р у п о в и й х а р а к т е р м о г и л . О б р я д в и п р о с т а н и х п о -
х о в а н ь . Уже найраніші поховання дніпро-донецької культури мають гру-
повий характер, суть якого полягає в тому, що в одну і ту ж поховальну 
яму здійснювались багаторазові різночасові захоронения. Виникнувши 
тут на початку неолітичної епохи, цей обряд існував до її кін-
ця. І лише в післянеолітичний час відбувається перехід до одиночних 
поховань. 

В першому — на початку другого періоду дніпро-донецької культури 
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групові ями ще мають невеликі розміри 1 відпо-
відають кількості вміщених туди небіжчиків. 
Такі ями-гнізда виявлені на Вільнянському, 
Вовнизькому 2, Василівському 2 та інших мо-
гильниках. Ями-гнізда утворюють на площі мо-
гильників звичайно один або кілька рядів. Кож-
на з ям вміщує від 2—З до 10—13 кістяків. 
Інколи в ямах цього часу може залягати лише 
один кістяк, що слід розуміти як початок фор-
мування групового поховання. 

На етапі ІІв у розвитку когильників вини-
кають великі колективні усипальниці. Вони ма-
ють вигляд ям квадратної або прямокутної фор-
ми різних розмірів. На Вільнянському могиль-
нику були споруджені квадратні ями розміром 
2X2 ж. На Микольському могильнику розміри 
ям досягали 2,2X1,6 м та 2,2X2,4 ж, на Вовни-
зькому 2X4 ж, Лисогірському — бХб м. Довга 
яма підпрямокутної форми зафіксована в Маріу-
полі. Є досить підстав вважати, що принаймні 
деякі з названих вище могил мали зверху пере-
криття. У Микольському могильнику над 
ямою Б, до якої з боку річки вів вхід, виявлено 
сліди пожежі від згорілої дерев'яної покрівлі. 
Складну дерев'яну конструкцію Маріупольсько-
го могильника реконструюють В. М. Даниленко 
і А. Д. Столяр. О. В. Бодянський, досліджуючи 
Лисогірський могильник, також прийшов до ви-
сновку, що спільна заглибина некрополя мала 
перекриття. Можливо, це перекриття, як і в Ми-
кольському могильнику, згоріло, внаслідок чого 
частина поховань зазнала дії вогню. 

Всі поховані в днінро-донецьких могильни-
ках були покладені випростаними на спині, об-
личчям догори, рідше вправо або вліво. Ноги 
прямі, звичаіїно зведені до куни, руки лежать 
вздовж корпусу, також щільно притиснені до 
нього. Інколи кисті рук розміщуються на нижній 
частині живота. Положення кісток кістяків свід-
чить про те, що небіжчики були у щось загорну-
ті або сповиті (рис. 55). 

Груповий характер поховань днінро-донець-
ких могильників становить їх ознаку, за якою 
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Рис. 55. Більнянський 
ник. Поховання (№ 20) 
нами сповивання. 
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' Індивідуальні випростані на снині нохован-
І ' ня властиві культурі Ертебелле. За цим ритуалом 

0 аа І о І І І 2 II а І к ВОНИ значно ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД некрополів сусід-
§ культур неолітичної і енеолітичної епох. Але 
н | | І І у. І якщо звичай колективних поховань майже зовсім 
Д « і ^ і невідомий в інших синхронних культурах Схід-
7 л ^ 2 І .. ної Європи, то поховання небіжчиків на спині 
> І^м в И і і ^ ] у випростаному стані тут є звичайним, почина-
ла о н і І ^ ^ І ^ І ^ о " ючи уже з мезоліту і найбільш ранніх етапів нео-
& І л і т у (IV—III тисячоліття до н. е.) (рис. 56, ПІ). 

0 я похована переважна більшість небіжчиків Оленьо-
м і кН і і ' і острівського могильршка, одиночні неолітичні по-

" ® ' 1 | І І ховання виявлені в печерах Уралу Ч 
^ І ощ|І в Прибайкаллі відомо понад 200 могильників 

5 5 І І ( І с а к і в с ь к и й , Сєровський, Китойський, Глазків-
® ський та ін.). Як правило, в них одиночні похо-
л - ^ " в ^ ^ к и ^ ! вання, дуже рідко парні або потрійні. Поховання 
5 " а&і ^^м випростані на спині, лише в китойський час з'яв-

1 - -я І £ § 1 І ляються скорчені 2. 
І ^ Обряд випростаних поховань у неолітичних 

^ І племен лісової смуги Східної Європи, Прибалтики 
6 і Зауралля утримується і на більш пізніх етапах 

^ § £ ' І ЙІ^с. л ' а неоліту аж до II тисячоліття до н. е. Такі похо-
1 §® о""^ вання досліджені, наприклад, в Язиково па Ка-
о раваїсі, в Гаврилівці, Володарях а також в мо-
° ^ § « " ' ̂ ^ гильниках Т а м у л а і Крейчи. Тут лише зрідка 
§ а ̂  І І І І І ^ ІЯ^ зустрічаються скорчені, очевидно, більш пізні по-

I в ^^ І ^ І Нотте8. Рагіз, 1943; Н. Н. Т у р и н а . Оленеостровскип 
§ к ^ н і 2 1 « І могильник,— МИА, № 47; С. Н. Б и б и к о в. Неолитиче-
в и І о^ І ские и энеолитические остатки культуры в пещерах Юж-
В ноге Урала . - СА, XIII, М., 1950, стор. 95—138. 
и ' I Ф ^ А. П. О к л а д н и к о в. Неолит и бронзовый век... 
в ^ ® |ёг!, § ^ О. Н. Б а д е р. Археологические работы в д. Языко-
® во.—Антропологический журнал, 1936. № 2; А. Я. Б р ю-
й і ^ Ій" 1 I к а Отчет о раскопках в 1938—1939 гг.—Труды ГИМ, 
§ і в ь і п . XII, М., 1941, стор. 5—12; И. К. Ц в е т к о в а. Гаври-
л к н с І І ^ е і ловская неолитическая стоянка с могильником.— 

і " КСИИМК, ВЫП 17, М., 1947; М. Е. Ф о с с . Погребение на 
стоянке Кубенино.—Труды ГИМ, вып. 8, М., 1938; 

58 н -а ай 
' И. К. Ц в е 

20, М., 1948. 
И. К. Ц в е т к о в а. Стоянка Володары.— КСИИМК, вып. 

ц М^ч^еі^ ^ К Т а а п і і з . Кеие ОгаЬег!ип(1е аи{ йет зраіпео-
Нн і і ІИЬівсЬеп т Ь п р І а і г Татиіа іп ЕзЙапі—8МУА. 58, Неі-

' £ чіпкі 1957 
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епохи неоліту нещодавно стали відомі в Фінляндії Пізні могильники 
з одиночними випростаними на спині похованнями зустрічаються і на 
півночі Центральної Європи (Осдорф, Вестерб'єрс, Тангермюнде) 

Для культур епохи неоліту і раннього металу більпі південних і за-
хідних областей Європи і Азії (V—III тисячоліття до н. є.) також харак-
терні одиночні, дуже рідко групові поховання, але кістяки лежать тут, 
як правило, в скорченому стані (рис. 56, IV). Узагальнивши матеріал 
великої кількості могильників дунайської культури, Д. Кальке і У. Фі-
шер прийшли до висновку, що типовими для цієї культури є поховання 
в одиночних могилах у скорченому стані (Зондергаузеп, Фломборн та 
ін,). Лише в могильниках ГІівнічно-Західної Німеччини, зокрема в Ель-
засі, відомі невеликі групові могили з випростаними на спині похован-
нями. М. Стекла зазначає, що в Чехії і Словакії випростані поховання 
ранньої лінійно-стрічкової кераміки не відомі 

На південь від Карпат в Подунав'ї і на Балканах в епоху неоліту 
і енеоліту відомі майже виключно скорчені одиночні поховання. Так 
ховали своїх небіжчиків люди культури Кріш-Старчево (Сараорсі, Крае-
гувач), Вінча (Ботош), Лендель, Караново, Боян, Гумельниця Серед 
поховальних пам'яток Балкан окремо стоять лигає два могильники куль-
тури Гаманджія (Чорновода, Мангалія), а також могильник Черника, 
досліджений нещодавно поблизу Бухареста, де виявлена значна кількість 
випростаних на спині поховань 

® Е й § г е п. Nеиепі,(іек1;е пеоІіШізсЬе ОскегдгаЬег іп Ріппіапй,— АШ Леї. 
VI соп^геззе іпіегааііопаїе (іеііе Зсіепсе. РгоІіізїогібсЬе, 11, Рігепге, 1965. 

® А. Н а и 8 1 е г. Оіе ОгаЬзіиеп йег тезоШЬізсІїеп ип(і пеоІШіізсЬеп Іа^ег- ипй 
РізсЬер^гирреп аиі йеш ОеЬіеІ; йег ІійбЗР.— "\¥іззепзсЬаМісЬе ХеіІзсЬгіїІ; ІІпіуегзіШ, 
ХІ/10, Наїїе, 1962. 

7 В. К а Ы к е. Віє Везіаиип^ззіиеп Лез Оопаиіапсіізсіїеп Киїїигкгеізез йег 
^ііп^егеп ЗІЄІП2ЄІ1;. Вегііп, 1954; Іі. Р і з с Ь е г . Віє ОгаЬег йег Зіеіпгеіі; і т Зааіе-
§еЬіеі.— Уог^езсЫсЫИсЬе УогзсЬип^еп. Н. 15, Вегііп, 1956; М. З ї е к 1 а. РоЬгЬу Іійи 
з уоіиіоуои а уурісЬапои кегатікои, АК, VIII, 5, РгаЬа, 1956. 

®М. О а г а з а п і п . КеоИіЬікит ипй ВгопгегеН іп ЗегЬіеп ипд Макейопіеп.— 
ВКОК, 39, Вегііп, 1959; В о т Ь а у . Оіе Зіейіипд ипй йаз ОгаЬегїеМ іп 2епдо 
уаг^опу.— АгсЬеоІо^іа Нип^агіса, 37, Вийарезі, 1960, стор. 139; К. О а І о У і с. Кеие 
Рип(іе (Іег ЗІагсеуо-КиІШг іп МіиеІ-зегЬіеп ипй Ма]£Є(1опіеп.— ВКОК, 43—44, Вегііп, 
стор. 5; Г. Г е о р г и е в . Главни результати от разкопките на Азмашката селищна 
могила през 1961.— Известия на археологическия институт. XXVI, София, 1963; 
Е. С о т з а. Сіїеуа (іаіе Дезрге гііиі {ипегаг а1 сиііигіі Воіап.— ЗСІУ, IX, 2, Висигезіі, 
1958; й о г о ж. Сопзійегаїіопз зиг іе гііе Іипегаіге де 1а сІУІИзайоп де Оитеїпііе.— 
Васіа, IV, 1960; Г. Г е о р г и е в и Н. А н г е л о в . Раскопки на Селищната могила 
до Руссе през 1948—1949.^ Известия на археологическия институт, XVIII, София, 
1952; В. М и к о в. Селищната могила при с. Балбунар.— Известия на археологиче-
ския институт, IV, София, 1927. 

В. В е г с і и. СопІгіЬиІіі 1а ргоЬІетеІе пеоІШсиІиі іп Котіпіа іп Іитіпа поіїог 
сегсеїаггі (далі: СопІгіЬиШ). Висигезіі, 1960, стор. 73 і ік., С. С а п І а с и 2 і п о, 
8. М о г і п х . Віє їипдзІеіпгеіШсЬеп Гипде іп Сегпіса.—Васіа. VII, Висигезіі, 1963. 
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в Анатолії, на Близькому Сході і в країнах Дворіччя неолітичним 
могильникам дніпро-донецької культури хронологічно відповідають не-
крополі халколітичного часу (IV—ПІ тисячоліття до н. е.). В Анатолії 
відомо понад 10 халколітичних могильників (Мерсін, Аліпіар, Алатлі-
бель, Бабакой та ін.). Поховання одиночні, лише в 6—7 випадках від-
значено парні, скорчені на правому або лівому боці, рідко на спині. Серед 
всієї маси скорчених поховань Анатолії цього часу Т. Осгюч виділяє 
лише 2% вршростаних поховань (Тетекой, Кум-Тете) 

У племен і народностей країн Переднього Сходу (Месопотамія, Сірія, 
Палестина) в епоху мідного віку (V—III тисячоліття до н. е.) небіж-
чиків ховали в одиночних могилах (Рас-Шамра, Бібл, Тепе-Гавр та ін.) 
звичайно на нлош;і поселення ^^ Кістяки лежать, як правило, в скорчено-
му положенні на боці. Лише в обеїдський період (Еріду, Арпачія) з'яв-
ляються випростані одиночні поховання Поховальний обряд епохи міді 
на зазначеній території, виростаючи безпосередньо з ритуалу більш ран-
ніх культур неолітичного часу (Мерсін, Самара), зберігається і в більш 
пізні часи. Є. О. Джеймс, вивчаючи питання релігії стародавніх народів, 
прийшов до висновку, що поховальний обряд на Ближньому і Середньому 
Сході, починаючи з епохи неоліту і до кінця міської культури, залишався 
тут загалом без змін 

В Закавказзі неолітичні могильники не відомі. Поховання куро-арак-
ського енеоліту (Мінгечаур, Тріалетті, Кікети) одиночні, скорчені на 
боці На Північному Кавказі в енеолітичну епоху поряд з переважаю-
чими скорченими похованнями (Нальчик) є також одиночні випростані 
на спині захоронения (Луговський могильник) 

Неолітичні могильники в Середній Азії не виявлені. Землеробські 
племена енеолітичного часу (IV—III тисячоліття до н. е.) ховали небіжчи-
ків у ямах на території поселень в скорченому стані на боці (Намазга-

Т. О 2 § іі с. Віє Ве8і.айип§зЬгаис1іе і т уог^езсЬісЬШсЬеп АпаМіеп. Ап-
кага, 1948. 

А. Л г к и . Віє АиздгаЬип^еп іп Раїазііпа ип і Зігіеп. Наїїе, 1956; К. Виззаий. 
Ьез (іесоиуегіез йе Каз-ЗЬашга еі Гапсіеп Іез іатепі Рагіз, 1937, стор. 17; І. М о г ^ а п. 
Вказ. праця; О. С о п і е п а и . Мапиеі й'агсЬеоІодіе огіепіаіе, IV. Рагіз, 1947, стор. 22, 
40; А. Т о Ы е г . Ехсауаііопз аі; Тере Оал^га, II. РЬНаДеІрМа, 1950, стор. 12. 
113; В. Н г о з п у. Віє аііезіе ОезсЫсЫе Vог(іе^а8Іеп8 ипй Іпсііепз. РгаЬа, 1943, 
стор. 55. 

Г. Ч а й л д. Древний Восток в свете новых раскопок, стор. 190. 
Е. О. I а т е 3. йеіідіопеп йег Уоггеіі. Коїп, 1960, стор. 60. 
Г. М. А с л а н о в, Р. М. Б а и д о в, Г. РІ. И о н е. Вказ. праця; Б. А. К у ф т и п. 

Археологические раскопки в Триалети; й о г о ж. Уратский «колумбарий» у подошвы 
Арарата и Куро-аракский энеолит. Тбилиси, 1943, стор. 86 і ін. 

А. П. К р у г л о в , Б. Б. П и о т р о в с к и й , Г. В. П о д г а е ц к и й . Могиль-
ник в г. Нальчике.— МИА, № 3, М., 1941; Р. М. М у н ч а е в. Древнейшая культура се-
веро-восточного Кавказа.— МИА, № 100, М., 1961. 
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Тепе, Кара-Тепе та ін.) Аналогічний обряд спостерігається і в могиль-
никах Ірану (Сіалк, Гісар) 

Таким чином, за наявністю обряду випростаних поховань дніпро-
донецькі могильники знаходять найближчу паралель в некрополях нео-
літичних культур півночі Центральної Європи, Східної Європи, Уралу, 
ГІівденно-Західного Сибіру і Прибайкалля та зовсім відрізняються від 
могильників із скорченими кістяками південних і південно-західних об-
ластей Європи і Азії (рис. 56, / / / , IV). 

Ч е р в о н а в о х р а . Червоною вохрою посипались небіжчики на 
всіх етапах розвитку могильників цього типу. З 20 найраніших поховань 
Вільнянського могильника 16 були засипані вохрою. Інтенсивність за-
сипки вохрою в цей час буває різна: від ледве помітних слідів фарби 
на кістках до наявності скупчення чистої вохри на площі ями. На дру-
гому етапі розвитку дніпро-донецьких могильників значення вохри в по-
ховальному ритуалі ще більше зростає. Червоний колір мають не линіе 
кістки кістяка, а й вся засипка ями. Не виключена можливість, що в кін-
ці неоліту поховання в групових усипальницях часто взагалі не заси-
пались землею, а линіе трохи притрушувались порошком подрібненої 
вохри. Тому засипка пізніх ям Микольського, Лисогірського та інших 
могильників складається майже з чистої вохри. Значний процент вохри 
був також і в засипці Маріупольського могильника. Порошок вохри ви-
готовлявся на площі могильника з допомогою кам'яних ступок (рис. 57). 

Звичай посипати небіжчиків вохрою досить широко відомий в куль-
турах неоліту і раннього металу Східної Європи і сусідніх територій. 
Проте ця риса поховального ритуалу в різних районах Європи і Азії про-
являється далеко не в однаковій мірі. 

Червона вохра властива могильникам Прибайкалля (IV—III тисячо-
ліття до н. е.). Особливо багато її в похованнях китойського етапу 
Червона фарба була при неолітичних похованнях з Ян-Улагана на Ал-
таї Вохра виявлена в неолітичних похованнях Південного Уралу. Слі-
ди червоної вохри відзначаються дослідниками в могильниках, розкопа-
них на стоянках ямково-гребінцевої кераміки, зокрема в Караваїсі, Во-
лодарях, Кубеніно. Н. М. Гуріна говорить, що однією з характерних рис 
Оленьоострівського могильника є пофарбування його кістяків червоною 
вохрою. Вохра відома в неолітичних могильниках Прибалтики, зокрема 
в Крейчі, а також в похованнях Середнього Поволжя (Криволуччя) 

1® В. М. М а с с о н. Джейтун и Кара-Депе.— СА, 1957, № 1. 
К. О Ы г 8 її т а п. Вказ. праця; Е. Р. З с Ь т і й 1 Ехсауаііопз аі Тере Ніззаг 

Оат^Ьап. РЬіІайеІрЬіа, 1937. 
A. П. О к л а д н и к о в. Неолит и бронзовый век.., стор. 407. 
С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стор. 22. 
Н. Н. Г у р и и а. Оленеостровский могильник.— МИА, № 47, стор. 31. 
B. В. Г о л ь м с т е н. Вказ. праця, стор. 7—12. 
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і Північного Кавказу. З 121 поховання Нальчицького могильника 80 ма-
ли вохру. Сліди вохри відзначені на кістяках Луговського могильника 
Вохра є невід'ємним атрибутом поховань майкопської культури. 

Застосування вохри в могильниках 
енеоліту різко скорочується в Закавказзі, 
іде відома лише одна могила з пофарбова-
ними кістяками (Степанакерт) 

Вохра на кістяках або наявність серед 
інвентаря її грудочок є звичайним явищем 
для могильників дунайської культури, 
особливо в деяких районах НДР і ФРН. 
Червона вохра відома в похованнях тиської 
культури але люди лендельської куль-
тури при похованнях її майже не застосо-
вували. Вона не виявлена, зокрема, при по-
хованнях в Зенковаргоні, де досліджено 
понад 300 могил цієї культури 

На Балканах, Нижньому Дунаї і на 
€хід від Карпат в могильниках неоліту 
і раннього металу вохра зустрічається 
дуже рідко. Вона майже невідома в куль-
турах Кріш-Старчево, Вінча, Караново, 
більш ранніх етапах Кукутені-Трипілля. 
Відсутня вона також в численних могиль-
никах V—III тисячоліття до н. е. Серед-
ньої Азії, країн Дворіччя, Переднього 
Сходу і в додинастичних культурах Єгип-
ту. На Балканах окремі поховання з слідами фарби є лише в культурі 
Гумельниці (Русе, Бояп). В Анатолії та Ірані червона фарба при похован-
нях неоліту і енеоліту відзначена лише кілька разів (Мерсін, Тільки-Тепе, 
Сіалк). 

Отже, в поховальному ритуалі неолітичного і енеолітичного населен-
ня різних територій Східної Європи і суміжних територій червона вохра 
відігравала далеко не однакову роль. Вона широко застосовувалась насе-
ленням більш північних територій Європи і Азії і дуже рідко зустрічається 

Рис. 57. Кам'яна ступка для 
подрібнення вохри з Миколь-
ського могильника. 

А. П. К р у г л о в, Б. Б. П и а т р о в с к и й , Г. В. П о д г а е ц к и й . Вказ. пра-
ця, стор. 107; Р. М. М у н ч а е в . Древнейшая культура северо-восточного Кавказа.— 
МИА, № 100, стор. 136. 

Я. И. г у м м е л Б. Некоторые памягники раннебронзовой эпохи Азербайджа-
н а . - КСИИМК, вып. 20, М., стор. 21. 

О. К а Ы к е. Вказ. праця, стор. 26, 125. 
Т. О о т Ь а у. Вказ. праця, стор. 193. 
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в похованнях цього часу на Балканах і в могильниках, розташованих на 
південь від Чорного моря, Кавказьких гір і середньоазіатських пустель 
(рис. 56, 77). 

П о х о в а л ь н и й і н в е н т а р . При похованнях раннього етапу 
дніпро-донецької культури інвентар, очевидно, відсутній зовсім. Тут ви-
явлені лише прикраси і рідко — дрібні вироби з каменю або кістки. 
Прикраси у вигляді підвісок, виготовлених із зубів оленя, невеликі кільце-
видні пронизки і зуби риб, безумовно, потрапили в поховання разом 
з одягом, на який були нашиті. Немає ніяких підстав твердити, щ;о і ок-
ремі крем'яні або кістяні вироби були покладені в могилу як поховаль-
ний інвентар. Про це свідчить як характер цих виробів, серед яких є 
лише дрібні (трапеції, скребки, шила), так і незначний процент інвен-
тарних поховань. Так, з 20 ранніх могил Вільнянського могильника дріб-
ні вироби по одному-два екземпляри знайдені лише при п'яти кістяках. 
В Мар'ївському могильнику знахідки виявлено лише при двох кістяках. 
Серед численних кістяків Вовнизького 2 могильника поховання із зна-
хідками становлять лише 9%. Слід відзначити, що якоїсь закономірності 
в розміп]і;енні цих знахідок відносно частин тіла простежити не вдається. 
Очевидно, ці вироби потрапили в могилу випадково, знаходячись у згорт-
ках одягу. Вони могли бути також просто загублені в ямі під час захоро-
нения. 

В дніпро-донецьких могильниках кінця другого періоду кількість 
прикрас і знарядь праці при небіжчиках помітно зростає, виникають їх 
нові типи. Серед прикрас частіше зустрічаються різні типи пронизок, ви-
готовлених з черепашок і різних порід каменю (сланців, гешіру, сердо-
ліку тощо), з'являються різноманітні пластини, вирізані з ікла кабана. 
Виникає звичай класти в могилу і деякий виробничий інвентар. При по-
хованнях Маріупольського, Микольського, Лисогірського та інших пізньо-
неолітичних могильників виявлені знаряддя праці і зброя — сокири, ножі, 
вістря списів, бойові булави та ін. В цей час поряд із збільшенням кіль-
кості інвентарних поховань зростає і кількість виробів, знайдених при 
кожному з них. Так, в Маріуполі інвентарні поховання становлять 25%. 
При деяких з них виявлено по 2—З знаряддя, в окремих випадках — 
до 10 речей. Причому нерідко в одну і ту ж могилу було покладено 
по кілька знарядь одного типу, наприклад, сокир, ножів, скребків і т. п. 
Проте не відомо жодного випадку, коли у складі знахідок були гли-
няні горщики. Кераміка, виявлена в Микольському і Лисогірському мо-
гильниках, знаходилась не при небіжчиках, а на площі могильника або 
в засипці ям. Всі без винятку горщики тут розбиті в давнину. Нерід-
ко вдається встановити, що це було зроблено навмисне. Виходячи з цьо-
го, можна твердити, що цей посуд не був похрвальним інвентарем, а ві-
дігравав в ритуалі якусь іншу роль. В ньому, очевидно, приносили 
вохру, їжу для поминальної тризни. Окремі горщики, можливо, 
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розбивали в зв'язку з якимись нормами і канонами поховального 
процесу. 

Невелика кількість поховального інвентаря і майже повна відсутність 
серед знахідок в могилах глиняного посуду властива також всім могиль-
никам мисливсько-рибальських культур Прибалтики, Східної Європи 
і Північно-Західної Азії. В могильниках ямково-гребінцевої кераміки зна-
хідки, як правило, відсутні. Лише в Кубеніно при кістяках виявлені 
деякі кістяні знаряддя і вістря списа з кременю. В Оленьоострівському 
могильнику при похованнях зібрано 4 скребки, 15 крем'яних ножів, кин-
джали і наконечники металевих знарядь. З Тамули і Крейчі відомі вістря 
стріл і кістяні долотця. При похованнях культури Ертебелле знахідок 
немає. Дуже мало знахідок зустрічається при похованнях в печерах Пів-
денного Уралу. 

Зовсім інша картина спостерігається при розгляді могильників Цент-
ральної Європи, Балкан, країн Стародавнього Сходу, Закавказзя і Серед-
ньої Азії (рис. 56, IV), Поховальний інвентар могил дунайської культури 
першого періоду включає як знаряддя праці, так і кераміку. Так, з 28 
поховань Зондергаузена 14 мали по одній чи кілька посудин. Тут вияв-
лено також три сокири, зернотерки, крем'яні ножі та ін. Те ж можна 
сказати і про могильники Подунав'я більш пізнього часу. В Зенковар-
гоні з 368 поховань лише ЗО не мали приношень. При окремих кістяках 
тут виявлено по кілька посудин. Всього знайдено понад 100 сокир, кре-
м'яні ножі та ін. Посуд відомий і при похованнях культури моравської 
розписної кераміки Він виявлений в культурах Балкан, в тому числі 
при похованнях культури Старчево (Краєгувач) ^̂  і в ранніх неолітич-
них могилах Ніо-Нікомедії Глиняний посуд є при похованнях культу-
ри Гумельниці (Кубрат, Русе), Кукутені-Трипілля, Гаманджії. 

В Малій Азії глиняний посуд є обов'язковим атрибутом поховально-
го ритуалу. Уже при найраніших похованнях Мерсіна зустрічаються гли-
няні горщики і миски В могильниках епохи халколіта, Анатолії (Теке-
кой, Каледору, Машат, Алішар, Алатлібель і т. п.) від ЗО до 50% похо-
ваних супроводжувались глиняним посудом по одному-два екземпляри 

Аналогічний звичай супроводжувати небіжчиків посудом спостері-
гається в Закавказзі (Мінгечаур), Середній Азії (Намазга-Тепе, Кара-
Тепе). Він широко відомий в країнах Дворіччя, Переднього Сходу і 
Єгипта. 

І. К г а 1. НгоЬ 2 тогаузкои таїоуапои кегатікои у Вгпё—Кгаїоуе Роїі.— 
АК, VIII, І, РгаЬа, 1956, стор. 9. 

^̂  О а 1 о і с. Вказ. праця, стор. 4, 5. 
К. К о й й е п. Ехсауаііопз аі Ше Еагіу КеоІііЬіс 8і1е аі Кеа Nісоте(іеіа, Огеек 

Масейопіа,—Ргосее(ііп§з о! Ше РгеЬізІогіс Зосіегу іог 1962, XXVIII, Ьопйоп, 1962, 
стор. 286. 

І. О а г з 1; а п Вказ. праця, стор. 33. 
Т. О 7 § и с. Вказ. праця, стор. 93. 
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Отже, в поховальному ритуалі населення Центральної Європи, Бал-
кан, Малої Азії, Закавказзя, Середньої Азії, країн Дворіччя і Єгипту 
глиняний посуд, починаючи з епохи неоліту і енеоліту, відігравав досить 
значну роль (рис. 56, V). 

Антропологічна характеристика населення 

В результаті розкопок могильників дніпро-донецької культури одер-
жано великі краніологічні серії і значну кількість інших складових час-
тин людських кістяків — кістки кінцівок, тазові кісткі, кістки стоп, клю-
чиці тощо. Цеїі масовий матеріал є надійною базою для визначення фі-
зичного типу і расової приналежності носіїв дніпро-донецької культури 

Антропологами уже опрацьовано понад 200 черепів з некрополів 
цієї культури, в тому числі з Дереївського могильника — 99, Микольсь-
кого — ЗО, Вовнизьких 1 і 2—37, Більнянського — 33, Василівського 2— 
16, Ігренського — З, Маріупольського — З і Олександрійського — 2 

За даними цих досліджень, носії дніпро-донецької культури належа-
ли до групи пізніх кроманьйонців, іцо характеризуються великими розмі-
рами і масивністю черепа, переважанням доліхокранії, значною висотою 
мозкової коробки, широким або дуже широким орто-мезогнатним облич-
чям, низькими орбітами, похилим лобом і добре розвиненими надбрів-
ними дугами. Як вважає Г. Ф. Дебец, це були високорослі люди. Серед-
ній ріст чоловіків неолітичної епохи Надпоріжжя — 171,7 см, вага— 
82,1 кг 33. 

Намагаючись уточнити діагностику расового типу людей дніпро-до-
нецької культури серед різних популяцій великої групи кроманьйонців, 
І. Й. Гохман виділяє неолітичні черепи Надпоріжжя в окрему надпорізь-
ко-приазовську групу протоєвропейського типу 34. Серед надпорізько-при-
азовських чершіів цього часу він розрізняє два варіанти — доліхокран-
ний (основний) і мезобрахікранний. Перший варіант, ні;о характеризує-
ться доліхокранією (індекс — від 69 до 76,5), дуже високою мозковою 

Г. Ф. Д е б е ц. Палеоантропология СССР в последние годы,— Теэисы докладов 
на пленуме ИИМК 1955 г., М., 1956; М. М. Г е р а с и м о в . Вказ. праця, стор. 292. 

^̂  Г. П. 3 и н е в и ч. Очерки палеоантропологии Украины. К., 19В7; Т. С. К о н -
д у к т о р о в а . Черепа из вовнигских поздненеолитических могильников.— КСИА, 
вып. 6, К., 1956; И. И. Г о х м а н . Население Украины в эпоху мезолита и неолита. 
М., 1966; Т. С. С у р н и н а. Палеоантропологические материалы из Вольненского не-
олитического могильника.— Труды ИЭ, т. 7*1, М., 1961; ї ї ж. Палеоантропологические 
материалы пз Александрийского энеолитического могильника.— Труды ИЭ, т. 82, 
М., 1963. 

Г. Ф. Д е б е ц. Физический тип людей днепро-донецкой культуры.— СА, 
1966, Д̂о 1. 

^̂  И. И. Г о х м а н . Вказ. праця, стор. 175; див. також В. В. Б у н а к. Череп че-
ловека и стадии его формирования у ископаемых людей и современных рас.— Тру-
ды ИЭ, т. 49, М., 1959, стор. 181. 
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коробкою, дуже сильним горизонтальним профілюванням обличчя і вузь-
ким носом є властивим для переважної більшості могильників Подніпро-
в'я і Приазов'я, Другий варіант, що наііповніше представлений у Василів-
ському 2 могильнику, відрізняється мезобрахікранією (індекс від 76,6 до 
83,7), високою або середньовисокою мозковою коробкою, слабо профільо-
ваним обличчям і відносно широким носом. 

в останній час Г. П. Зіневич на підставі аналізу великої краніоло-
гічної серії з Дереївського могильника зробила спробу розділити групу 
мезобрахікранних черепів на мезо- і брахікранний варіанти, але, на жаль, 
цей поділ не деталізований посилкою на конкретні дані індивідуальних 
вимірів 

Виділення мезобрахікранного варіанту серед доліхокранної серії че-
репів дніпро-донецької культури має важливе значення для з'ясування 
шляхів складання цього типу населення в Подніпров'ї. Уважний пере-
гляд індивідуальних вимірів черепів Василівського, Вільнянського, Ми-
кольського, Вовнизьких і Дереївського могильників переконує в тому, 
п];о мезобрахікранний тип у більшій чи меншій кількості присутній у всіх 
цих серіях. Причому, як це видно з табл. УПІ, мезобрахікранні черепи 

Т а б л и ц я VIII 
Доліхокранний і мезобрахікранний типи в могильниках різних етапів 
дніпро-донецької культури 

Типи могил 

в а 
с Й л к 
к к 

Краніологічні 
типи 

і 
'й 

к к « 
л 

і § 
й !-, В 
к РЭ о 
я 

в 
§ 
и о М 

с« 
•Э 
п О) « 

о 
о л 
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Колективні 
II в 

Доліхокрани 4 4 6 41 55 81 
прямокутні II в 

Мезобрахі-усипальниці Мезобрахі-
крани — 1 2 4 — 6 13 19 

Овальні 
ями-гнізда II а 

Доліхокрани 

Мезобрахі-
кранп 

4 

9 

10 

4 

7 

1 

— 15 

7 

— 36 

21 

63 

37 

більше представлені на ранньому етані другого періоду дніпро-донецької 
культури (II а) Надпоріжжя і значно менше в заключній фазі (II в) 
культури. Ці дані підтверджують думку, висловлену І. І. Гохманом про 
складання основного доліхокранного антропологічного типу дніпро-до-
нецької культури в результаті метисації місцевого доліхокранного насе-

Г. П. З и н е в и ч. Вказ. праця, стор. 58. 
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лення мезолітичної епохи типу Волоського могильника і прийшлого 
з більш північних лісостепових територій Подніпров'я брахікранного ва-
ріанту 

В мезоліті і неоліті Європй найближчі аналогії кроманьйонському 
типу населення дніпро-донецької культури слід шукати серед носіїв куль-
тур більш північних лісових і лісостепових територій. За рядом таксоно-
мічних ознак до них найближче стоять люди культури Ертебелле, дещо 
далі — племена Оленьоострівського могильника та культур ямково-гре-
бінцевої кераміки Волго-Окського басейну і неолітичних культур Уралу. 

В основі антропологічного комплексу великої серії черепів Оленьо-
острівського могильника лежить північний європеоїдний тип, більш-менш 
частий або вже з домішкою монголоїдності. Неолітичні племена ямково-
гребінцевої кераміки за антропологічною характеристикою не виявляють 
сталої єдності. Тут переважають європеїди з монголоїдною домішкою 
(Караваїха, Язиково). В поодиноких випадках відзначені черепи й інших 
типів — палеосибірського (Модлона) і екваторіального (Гаврилівка) 
За визначенням К. Ю. Марк, серед давнього населення Східної і Півден-
ної Прибалтики виділяються два типи: доліхокранний, європеоїдний з 
вузьким обличчям (Нарва — Райгіколля) й брахікранний з широким об-
личчям, монголоїдними ознаками (Тамула, Вальма) Європеоїди й мон-
голоїди представлені в Крейчі. На Уралі в неолітичний час відомі чере-
пи раннього варіанту субуральського типу, що мають в своїй основі євро-
пеоїдні риси з ознаками легкої монголізації 

Зовсім інший склад населення в епоху неоліту і енеоліту був харак-
терний для районів, де жили землеробсько-скотарські племена. Централь-
на Європа в цей час була заселена в основному людьми середземномор-
ського складу з грацільними рисами обличчя. В. В. Бунак виділяє тут, 
зокрема, тип з вузьким обличчям носіїв лінійно-стрічкової кераміки. Ос-
танні, на його думку, знаходять аналогії в східних областях Середземно-
мор'я^^. На Балканах, островах Середземномор'я і в Середній Азії відо-
мий середземноморський тип населення з вузьким обличчям 

Г. Ф. Д е б е ц. Черепа из эпипалеотического могильника у с. Волошского.— 
СЭ, 1955, № 3. 

И. И. Г о X м а н. Вказ. праця, стор. 182. 
М. М. Г е р а с и м о в . Вказ. праця, стор. 319, 328, 340, 345, 390 і ін. 
К. Ю. М а р к. Результаты изучения палеоантропологических материалов эпо-

хи неолита в Прибалтике.— Тезисы докладов на объединенной конференции по ар-
хеологии, этнографии и антропологии Прибалтики. М., 1955. 

^̂  М. М. Г е р а с и м о в. Вказ. праця, стор. 413. 
Г. Ф. Д е б е ц , Т. А. Т р о ф и м о в а, Н. Н, Ч е бо к с а р о в. Проблемы засе-

ления Европы по антропологическим данным.— Труды ИЭ, т. 16, М., 1951, стор. 432; 
В. В. Б у н а к . Краниологические типы западноевропейского неолита в сравнении 
с более древними.— Краткие сообщения ИЭ, т. 13, М., 1957, стор. 43. 

В. В. Б у н а к . Человеческие расы и пути их образования,— СЭ, 1956, № 1, 
стор. 102. 
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Отже, за переважаючою більшістю основних ознак поховального об-
ряду некрополі дніпро-донецької культури близько стоять до могильників 
великої області мисливсько-рибальських культур Прибалтики, Східної 
Європи і Північно-Західної Азії, яким властиві випростані на спині по-
ховання, наявність в могилах вохри і відсутність серед приношень гли-
няного посуду. Цими рисами розглянуті пам'ятки зовсім відрізняються 
від могильників землеробських культур Півдня і Центральної Європи, 
де панує ритуал скорчених поховань, рідко застосовується вохра і рано 
виникає обряд ставити в могилу глиняний посуд (рис. 56). 

Могильники з випростаними на спині похованнями залишені людьми 
більш північного походження, що за антропологічними ознаками нале-
жать до типу північних європеоїдів, пізніх кроманьйонців, європеоїдів 
з монголоїдною домішкою. Обряд скорчених поховань в неоліті і енеоліті 
був властивий племенам південного, середземноморського походження та 
іншим групам населення з вузьким обличчям Дворіччя і Середньої 
Азії. 

Виникнення у племен дніпро-донецької культури великих колектив-
них усипальниць, ш;о складаються з десятків випростаних на спині по-
ховань, прямих паралелей яким не знайдено серед пам'яток сусідніх син-
хронних культур, свідчить про самобутність і своєрідність цієї культури. 



Р о з д і л IX 

ХРОНОЛОГІЯ 

Викладений в попередніх розділах матеріал вказує на досить довгий час 
існування пам'яток дніпро-донецької культури, протягом якого склалися 
значні відміни в характері знарядь праці, кераміки, типах поховань та ін. 
Всі ці зміни мають важливе значення для розробки питань відносної 
хронології різночасових пам'яток цієї культури. Проте матеріали дніпро-
донецьких могильників і поселень не дають даних, щ,о могли б пролити 
світло на розв'язання проблеми абсолютного віку окремих етапів в роз-
витку культури. Для віфішення цього питання доводиться звертатися до 
хронологічного зіставлення дніпро-донецьких пам'яток з сусідніми куль-
турами, хронологія яких вважається більш-менш доведеною на основі 
зв'язків з країнами Стародавнього Сходу і Єгипту або методів точних наук. 

Синхронізація основних періодів дніпро-донецької культури з інши-
ми культурними спільностями може бути здійснена шляхом встановлення 
фактів співіснування окремих рис культури досліджуваного населення і пле-
мен суміжних територій. Мова йде про спільні рпси в формах і типах зна-
рядь, керам;іки, прикрас тощо. Про одночасовість мешкання носіїв двох 
різних культур свідчить прямий імпорт предметів матеріальної культури,, 
які в результаті міжплемінного обміну можуть проникати за межі області 
їх виготовлення і поширення до сусіднього населення. 

Нам відносно легше говорити про хронологічне співвідношення дніп-
ро-донецьких пам'яток з поселеннями сурських племен і лісових мислив-
ців ямково-гребінцевої кераміки, територія поширення яких частково збі-
гається з районами, зайнятими дніпро-донецьким населенням. Безпосе-
редні прямі контакти існували також між дніпро-донецькими племенами 
і землеробським населенням Правобережжя України — буго-дністровсь-
ким і трипільським. Значно складніше вирішити питання синхронності 
днінро-донецької культури з культурами більш віддалених територій 
Європи і Азії. 

Хронологічне співвідношення дніпро-донецької і сурської культур 
встановлюється на основі вивчення матеріалів Надпоріжжя ^ де відзна-
чається цілий ряд фактів, п];о стверджують співіснування цих культур 
на певному відрізку часу. Так, наприклад, в нижньому шарі Вовчка 
виявлено сумісне залягання сурської і ранньої дніпро-донецької керамі-
ки. Кераміка першого періоду досліджуваної культури виявлена і в куль-
турному шарі Сурського поселення, зокрема в житлі безпосередньо біля 

' В. М. Д а н и л е я к о. До питання.., стер. 119—144. 
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вогнища. Про співіснування днінро-донецької і сурської кераміки в Над-
поріжжі свідчить не тільки сумісне залягання уламків посуду, а й спіль-
ні риси його орнаментації. Пізня сурська кераміка під впливом гребін-
цево-накольчастої інколи набирає сплощеного дна, в її орнаментації 
з'являється гребінець (Стрільча Скеля). З другого боку, типова дніпро-
донецька кераміка Надпоріжжя, як і сурський посуд, дуже добре згла-
джена, часто підлощена. Цікаві фрагменти дніпро-донецької кераміки 
етапу Па відомі з Вовнизької правобережної стоянки. Вінця одного 
горщика звідси прикрашені, наприклад, прогладженими лініями, що 
йдуть під кутом, створюючи трикутно-шевронні композиції, а простір 
між лініями за мотивами сурської кераміки заповнений неглибокими 
круглими ямками (рис. 22, І ) . 

Таким чином, пам'ятки сурської культури безперечно співіснували 
з поселеннями першого періоду дніпро-донецького типу. Її носії, очевид-
но, ще деякий час мешкали в Надпоріжжі і на ранньому етапі другого 
періоду ( П а ) дніпро-донецької культури. 

У нашому розпорядженні є деяка кількість фактів, що дозволяють 
вирішувати питання синхронізації дніпро-донецької і буго-дністровської 
культур. В розвитку буго-дністровської культури в. М. Даниленко ви-
діляє три основних етапи, що поділяються на кілька фаз. Встановлення 
раннього, середнього і пізнього етапів знаходить стратиграфічне обгрун-
тування на матеріалах Базькового острова поблизу с. Скибинці. В ниж-
ній частині культурного шару тут залягала кераміка з лінійним і щип-
ковим орнаментом, яка зближається з посудом типу Кріш-Старчево. В се-
редній частині нашарувань переважає посуд, прикрашений зубчастим 
штампом (самчинський тип). У верхньому горизонті Базькового острова 
зустрічаються черепки з прокресленим орнаментом. Гребінцевий штамп 
тут майже зникає (савранський тип). Всім фазам буго-дністровської куль-
тури властиві як гостродонні, так і плоскодонні форми. 

У плані поставленого завдання нас цікавить поширення в неоліті 
Південного Бугу зубчастого штампу. Немає сумніву в тому, що цей елемент 
орнаменту проник на Південний Буг саме від племен дніпро-донецької 
культури. Останнє підтверджується наявністю серед матеріалів Півден-
ного Бугу фрагментів кераміки, що за орнаментом, мотивом узору і скла-
дом маси є типовим для стоянок дніпро-донецької культури (с. Глинище). 
Коли ж саме проник гребінцевий елемент орнаменту на Південний Буг? 
У цьому зв'язку треба зазначити, що на Південному Бузі майже відсут-
ній накольчастий орнамент. Останній в дуже обмеженій кількості з'яв-
ляється тут лише на найпізніших етапах неоліту (Миколина Брояка). 
Звідси випливає, що гребінцевий штамп поширився на Південному Бузі 
ще тоді, коли на Дніпрі накольчастий орнамент не був відомий. Це могло 
статися лише в першому періоді дніпро-донецької культури. Про про-
никнення гребінцевого орнаменту в середовище бугогдністровських пле-
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мен саме в цей час свідчить наявність зворотних впливів на кераміку 
першого періоду дніпро-донецької культури (Завалівка). Досить тісні 
культурні контакти міш неолітичним населенням Південного Бугу і Се-
реднього Подніпров'я тривали і на початку другого періоду дніпро-до-
нецької культури, що підтверджується схожістю узору і технології ви-
готовлення посуду Черкащини (Байбузи, Бузьки) і поселень Південного 
Бугу (Гард, Базьковий острів). Ще раз нагадаємо, що на Черкащині 
в другому періоді дніпро-донецької культури, як і на Південному Бузі, 
набрав дуже значного поширення прокреслений елемент орнаменту. При-
вертає увагу також велика спільність в деталях виконання цього орна-
менту, що, наприклад, добре помітно при зіставленні черепків з Мути-
хів і Миколиної Брояки. Можливо і плоскодонність неолітичної кера-
міки Черкащини, як і значна профільованість, є результатом контакту 
місцевих племен з населенням Південного Бугу. 

Отже, всі ці факти дають достатньо підстав, щоб говорити про спів-
існування пам'яток першого і початку другого періоду дніпро-донецької 
культури з поселеннями середнього і пізнього етапів буго-дністровсько-
го неоліту (Самчинці, Саврань). В цілому буго-дністровська культура 
виникла на Україні, очевидно, дещо раніше дніпро-донецької. Остання, 
проте, існувала довше. Дніпро-донецькі племена жили ще й тоді, коли 
на зміну неолітичному населенню Південного Бугу і Дністра з'явилися 
трипільці. 

Тепер уже можна вважати цілком доведеним факт співіснування 
пізнього етапу другого періоду (П в) дніпро-донецької культури Пад-
поріжжя і заключних фаз. раннього Трипілля, що підтверджується цілим 
рядом спостережень. Так, наприклад, при розкопках багатошарового по-
селення Стрільча Скеля в Надпоріжжі в неолітичному шарі були вияв-
лені фрагменти канельованої кераміки раннього Трипілля (рис. 58, 2), 
Другий аналогічний випадок відзначений в с. Пищики на Черкащині, 
де в культурному шарі зібрано понад 20 фрагментів трипільської кера-
міки типу Борисівки (рис. 58, 5). Нарешті, при розкопках Микольського 
могильника в 1959 р. серед розвалів багатьох горщиків накольчастої ке-
рамікрі також знайдено невеликий канельований горщик ранньотрипіль-
ського типу (рис. 58, І ) . Слід підкреслити, що наявність трипільських 
матеріалів у неолітичних комплексах ніяк не може бути пояснена випад-
ковістю, оскільки розкопані пам'ятки неоліту лежать далеко за межами 
району розселення трипільських племен. Треба думати, що трипільський 
посуд проник сюди в результаті міжплемінного обміну. 

Висновок про співіснування дніпро-донецьких пам'яток другого пе-
ріоду в Надпоріжжі з раннім періодом Трипілля знайшов повне під-
твердження в результаті аналізу микольської міді Він цілком узгоджує-

2 Е. Н. Ч е р н ы х . Первые спектральные исследования меди днепро-донецкой 
культуры.— КСИА, вып. 106, М., 1966. 
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Рис. 58. Трипільські керамічні імпорти (І—3) в комплексах дніп-
ро-донецької культури. Мотиви криволінійного орнаменту {4, 5), 
що склалися тут під впливом Трипілля: 
1 — Микольське; 2 — Стрільча Скеля; З — Пищики; 4, 5 — Грині. 

ться з синхронізацією пам'яток другого періоду Трипілля з пам'ятками 
Середнього Стогу 2, що в Надпоріжжі і Черкащині безпосередньо зміню-
ють дніпро-донецькі поселення. Синхронність середньостогівської культу-
ри з Трипіллям в /1 (Солончени) досить переконливо показана у статті 
Т. Г. Мовші 

^ Т. Г. М о в ПІ а. Вказ. праця, стор. 196 і ін. 
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Питання синхронізації трипільської і днінро-донецької культур зна-
йшли нове обгрунтування після дослідження пам'яток на Дніпрі північніше 
Києва. Йдеться про відкриття в культурному шарі Пиляви залишків 
канельованої посудини з вушками (рис. 59, 1). В керамічному комплексі 
поселення Грині виявлено фрагменти дніпро-донецької кераміки, при-
крашеної криволінійними стрічками широких ліній (рис. 58, 4, 5). Ана-
логії цьому мотиву орнаменту, як і формі горпі;ика з Пиляви, безпереч-
но слід шукати серед керамічних матеріалів етапу А — В/І Трипілля. 

Рис. 59. Посуд трипільського часу в комплексах дніпро-донецької 
культури: 
1 — Пилява; 2 — Пустинна 5. 

Поширення на поселеннях третього періоду дніпро-донецької куль-
тури горш;иків з вертикальним розчісуванням по шийці і наявність тут 
прямого імпорту пізньотрипільської кераміки типу Евминки і Лукашів 
(рис. 59, 2) свідчить про доживання цих пам'яток до періоду пізнього 
Трипілля 

Отже, дніпро-донецька культура на Україні певний час розвивалась 
паралельно з пам'ятками сурської і буго-дністровської культур, потім 
вона співіснувала з Трипіллям. На південних територіях ця культура 
в кінці другого періоду змінюється пам'ятками середньостогівського ти-
пу, а в більш північних областях є синхронною пізньому Трипіллю (С/І). 

З'ясування питань синхронізації розглядуваної культури з культу-
рами Правобережної України — буго-дністровською і трипільською — дає 
об'єктивні дані для хронологічного зіставлення неоліту Подніпров'я з 
культурами Балкан, Подунав'я і Центральної Європи. 

За останній час радянськими і зарубіжними, головним чином румун-
ськими, археологами досліджено значну кількість нових пам'яток Півден-

* Д. Я. Т е л е г і н. Основні результати.., стор. 91, 92. 
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но-Східної Європи, що проливають деяке світло на синхронізацію різних 
культур неолітичної і енеолітичної епох, насамперед культур Кріш-Стар-
чево, дунайської, Бонн, Гумельниці і Трипілля. 

На основі стратиграфічних спостережень в Періені (басейн Серету) ^ 
та інших поселеннях Румунії встановлюється більш давній вік кераміки 
Кріш-Старчево в порівнянні з нотною керамікою дунайської культури. 
Післякрішським часом датуються також пам'ятки культури Боян фази 
Джулешті, п],о підтверджується, наприклад, стратиграфією Летца в доли-
ні Ольта 

Таким чином, культура Кріш-Старчево, безперечно, передувала часу 
поширення в Південно-Східній Європі пам'яток дунайської культури 
з нотною керамікою та культур Боян-Джулешті і Трипілля А. 

Але якщо післякрішський час дунайської, боннської культур і Три-
пілля А визначається більш-менш точно, то в питанні відносної хроно-
логії трьох останніх культур є ще багато незрозумілого. Відомі факти 
щодо цього досить суперечливі. Так, наприклад, при розкопках в Трояні 
Г. Думітреску зафіксувала залягання лінійно-стрічкової кераміки і сокир 
колодковидної форми між шарами Прекукутені (аналог Трипілля А та 
Боян-Джулешті) і Кукутені А. В Т. С. Пассек, проводячи розкопки 
у Флорешті, навпаки, відзначила на одній і тій самій денній поверхні 
залишки жител спочатку носіїв дунайської культури, а потім культури 
Боян-Джулешті. Тут землянкрі перших були перерізані житловими спо-
рудами других Враховуючи ці обставини і спираючись на цілий ряд 
спостережень та аналітичних висновків, більшість спеціалістів (Т. С. Пас-
сек, І. К. Свєшніков, К. К. Черниш) ще зовсім недавно висловлювались 
за одночасове існування дунайської культури з нотною керамікою і куль-
тури Трипілля А 

Дослідження останнього часу, проте, вимагають перегляду цього по-
ложення. Йдеться про нові стратиграфічні спостереження В. І. Марке-
вича на поселенні Нові Русешті в Молдавії, де житло з лінійно-стрічковою 
нотною керамікою перерізалось землянкою раннього Трипілля. Страти-
графія Ізвоара також дає підставу ставити культуру Боян фази Джулеш-
ті перед Трипіллям А 

Враховуючи дані стратиграфії пам'яток Молдавії і Румунії та спи-
раючись на матеріали В. М. Даниленка з Південного Бугу, Т. С. Пассек 

® ]И. Р е і г е з с и - В І т Ь о у і і а . 8оп(1а]и1 зігаїі^гаііс (іе 1а Регіепі, Маїегіаіе 
сегсеїагі агсЬеоІо^ісе, III, Висигезіі, 1957. , 

® Е. 2 а Ь а г і а. Сопзійегаїіопз зиг 1а сіуііізаііоп йе Сгіз, а 1а Іитіеге (іез зоп-
<1а§ей йе Ье}.— Оасіа, VI, Висигезіі, 1962, 

' Н . О и ш і і г е з с и . Запііегиі Тга]ап.—8СІУ, IV, 1—2, Висигезй, 1953. 
® Т. С. Па с с е к. Новые открытия на территории СССР и вопросы поздненеоли-

тических культур Дунайско-Днестровского междуречья.— СА, 1958, № 1, стор. 38 і ін. 
® Т. С. П а с с е к. Т а м же , стор. 37; И. К. С в е ш н и к о в. Вказ. праця, стор. 124. 

К. V и 1 р е. Ізуоаге. ВисигезИ, 1957. 
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Рис. 60. Синхронізація різних етапів дніпро-донецької та інших культур епохи нео-
літу— міді Східної Європи і суміжних територій (V—III тисячоліття до н. е.). 

в останній з своїх праць по хронології культур Південно-Західної Євро-
пи приходить до висновку про більш давній вік лінійно-стрічкової нотної 
кераміки в порівнянні з Трипіллям А 

Отже, в розвитку ранніх керамічних культур Подунав'я, Румунії 
і Молдавії намічається така хронологічна послідовність: Старчево — 
Джулешті — Трипілля А. 

Ранній період трипільської культури хронологічно відповідає етапу 
ІІв дніпро-донецького неоліту. Звідси можна зробити висновок про пев-
ну синхронність культури Кріш-Старчево і дунайської з більш ранніми 
етапами неоліту Подніпров'я. Через середній етап буго-дністровської 
культури можна, зокрема, синхронізувати перший період неоліту По-
дніпров'я з нотною керамікою дунайської культури (рис. 60). 

Правильність такого зіставлення підтверджується фактом виявлення 
в самчинському шару буго-дністровської культури кількох фрагментів 
імпортної лінійно-стрічкової нотної кераміки. 

' ' Т. Р а 8 8 е к . Кеіаііопз епіге Ь'Еигоре оссійепіаіе еі Ь'Еигоре огіепіаіе а Геро-
пеоІіЛідие, VI Соп^гез іпіегпаїіопаї йез зсіепсез ргеЬізІогідиез еІ ргоіокізіогі-дие , 

диез, М., 1962. 
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Встановлення синхронності першого періоду дніпро-донецької куль-
тури з культурою нотної кераміки допомагає з'ясувати питання хроноло-
гічної відповідності й інших етапів дунайського і дніпровського неоліту. 

Як відомо, в розвитку культури лінійно-стрічкової кераміки Цент-
ральної Європи виділяється кілька основних періодів. Для кераміки пер-
шого (старшого) періоду властивий спиральний (волютовий) орнамент, 
кераміка другого періоду прикрашалась нотним орнаментом, а третього — 
накольчастим В останній час чеськими археологами кожен з трьох 
періодів розділено на ряд етапів 

На думку К. К. Черкиш, лінійно-стрічкова кераміка України з нот-
ним орнаментом, яку ми хронологічно зіставляли з першим періодом 
дніпро-донецької культури, прирівнюється до другої фази в розвитку 
лінійно-стрічкової кераміки Центральної Європи Таким чином, якщо 
перший період дніпро-донецької культури хронологічно відповідає фазі 
дунайської культури з нотною керамікою, то більш пізня гребінцево-на-
кольчаста кераміка Дніпра повинна в якійсь мірі хронологічно відповіда-
ти накольчастій кераміці Європи. Можна, очевидно, говорити про син-
хронність другого періоду дніпро-донецької культури і перших фаз на-
кольчастої кераміки Центральної Європи за періодизацією М. Стекли 

З наведених вище даних синхронізації досліджуваних у праці пам'я-
ток з культурами Правобережної України, Балкан і Центральної Європи 
можна зробити висновок про абсолютний вік дніпро-донецької культури. 

За останні роки, внаслідок застосування нових методів встановлен-
ня абсолютної хронології археологічних пам'яток, зокрема методу радіо-
активного вуглецю, відбулося значне поглиблення дат цілого ряду куль-
тур неоліту і енеоліту. Так, наприклад, майже на 1000 років збільшена 
дата появи трипільської культури, початок якої тепер відноситься до 
першої половини IV тисячоліття до н. е. На підставі аналізів за ме-
тодом С — 14 зразків з Гялярет (5140±100 р. до н, е.), Вршника 
(4915±150 р. до н. е.) і Горної Тузли (4690±75 р. до н. е.) на 1000— 
1500 років поглиблюється вік культури Старчево Цим же методом 

V. М І І О І С І С . С]ігоііо1о§іе (іег іііпдегеп Зіеіпгеіі МіНеІ-ипіі Зіісіозіеигораз. 
ВегИп, 1949, стор. 96. 

В. 8 о и (і 8 к у. К геїаііупі сіігопоіо^іі уоіиіоуе кегашіку.— АК, VIII, 3. РгаЬа, 
1956, стор. 408; Е. N е и 8 1 ; и р п у . К геїаііупі сЬгопоІо^іі уоіиіоуе кегатіку.— АК, 
VIII, З, 1956, стор. 392; М. 8 і е к 1 а. ТШепі уурісЬапе кегатіку.—АН, XI, 2, 1959, 
стор. 213. 

Е. К. Ч е р н ы ш . К истории населения энеолитического времени в Среднем 
Поднестровье.— МИА, № 102, М., 1962, стор. 65. 

М. З і е к і а . Т Ш ё ш уурісЬапе кегатіку .—АК, XI, 2, 1959, стор. 213—236. 
Т. 8. Р а 8 8 е к. Вказ. праця, стор. 6. 
О. К о Ы, Н. О и 11; і а. ВегІіп-КайіосагЬоікіаІеп агсЬаоІо^ізсЬег РгоЬеп. I.— 

АизёгаЬип^еп ипй Рипйе, Вй. 8, Н. 6, ВегИп, стор. 287; V. М11 о і с і с. 2иг Апуепй-
Ьагкеіі йег С 14 — Оаііегип^ 1п йег Vог^езсЫс11^;8{о^зсЬип§.— Оегтапіа, 36, Н. 3/4, 
ВегИп, 1958, стор. 414. 

197 



встановлено, що культура лінійно-стрічкової кераміки відноситься до 
середини — кінця V тисячоліття до н. е. (Зони — 4480±100; Вестер-
гельн — 4250 ± 200; Віттіслінген — 4080 ± 110; Сіттард — 4150 ± 140 р. 
до н. е.), а пам'ятки накольчастої лінійної кераміки — до початку IV тися-
чоліття до н. е. Таким шляхом встановлюється абсолютний вік ранніх 
культур країн Стародавнього Сходу — Джармо (4857±320 р. до н. е.) 
сірокілікійської культури (Мерсін — близько 6000і250 р. до н. е.) 
За найновішими даними складання неолітичних культур Стародавнього 
Сходу слід відносити до VII тисячоліття до н. е. Більш раннім часом 
тут датуються безкерамічні культури, зокрема шари безкерамічного нео-
літу Єрихона (6250±200; 5850±160 р. до н. е.) і̂. 

На основі даних нового методу проведено передатування і більш 
пізніх культур періоду енеоліту і ранньої бронзи, хоча різниця між 
старими і новими датами тут значно менша або відсутня зовсім. За ме-
тодом С — 14 лише підтверджена стара дата куро-аракського енеоліту 
(Кюль-Тепе — 2920 ± 9 0 р. до н. е.) ^̂  і період існування Намазга З 
(2750±220 р. дон. е.)^^ 

Вище говорилося про одночасовість заключного етану другого періо-
ду дніпро-донецької культури Надпоріжжя (етап II в) з Трипілля А. 
За новим датуванням Т. С. Пассек, ранній період трипільської культури 
відноситься до першої половини IV тисячоліття до н. е.̂ ^ Отже, ця дата 
може бути прийнята і для визначення пізнього неоліту Надпоріжжя. Ви-
ходячи з цього, ранній період культури повинен відноситися уже до 
кінця V — початку IV тисячоліття до н. е. Таке датування узгоджується 
з фактом хронологічної відповідності першого періоду дніпро-донецької 
культури середньому етапу буго-дністровської культури, абсолютний вік 
якої перевіряється даними синхронізації з пам'ятками лінійно-стрічкової 
кераміки (кінець V тисячоліття до н. е.) 

Датування пам'яток другого періоду дніпро-донецької культури IV 
тисячоліття до н. е. перегукується з хронологією південного неоліту. Ма-
теріали типу Кая-Арси в Криму, які типологічно, а очевидно, і хроно-
логічно зіставляються з пізніми пам'ятками сурської культури, О. О. Фор-

Н. ^ и 111; а. 2иг аііезіеп Вапікегатік іп Міиеіешора.— Аиз ІІг-ипй РгііЬ-
^ебсЬісЬіе, Вегііп, 1962, стор. 100. 

Р. З с Ь а с Ь е г т е у е г . Оіе аііезіеп Киїїигеп ОгіесЬепІаїкіз.—ЗіиНдагІ, 1955, 
стор. 45. 

М е і і а а г і Ехсауаііопз аі Насіїаг.— А8, XI, 1961, стор. 75. 
Р. Е. 2 а и п е г. ТЬе КайіосагЬоп А§е ої ІегісЬо.— Апіідиііу, № 120, 1956, 

стор. 197. 
A. А. И е с с е н. Кавказ и древний Восток в IV—III тысячелетиях до н. э.— 

КСИА, вып. 93, М., 1963, стор. 4. 
B. М. М а с с о н. Энеолит южных областей Средней Азии,— САИ, Б. 3—8, М., 

1962, стор. 7. 
2̂  Т. Р а 3 8 е к. Вказ. праця, стор. 6. 
2̂  В. Н. Д а н и л е н к о. Неолит Украины, стор. 119. 
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мозов датує IV тисячоліттям до н. е}^ Визнання середини IV тисячоліт-
тя до н. е. верхньою датою пізньонеолітичних пам'яток Надпоріжжя не 
суперечить хронології степових культур Східної Європи і Азії, в Над-
поріжжі і на Черкащині розвиток пізніх пам'яток дніпро-донецької куль-
тури переривається появою культури середньостогівського типу, що пе-
редує давньоямній культурі. Більшість дослідників давньоямну культуру 
відносить до III тисячоліття до н. е. М. я . Мерперт схильний навіть опус-
кати нижчу її дату до кінця IV тисячоліття до н. е.̂ ^ Пам'ятки середньо-
стогівської культури, за . даними Трипілля, датуються другою полови-
ною — кінцем IV тисячоліття до н. е. Отже, поселення і могильники 
етапу (II в) Надпоріжжя хронологічно не піднімуться вище середини 
IV тисячоліття до н. е. Те ж, очевидно, слід говорити і про пам'ятки 
цього типу в Приазов'ї, В цьому відношенні цілком правий О. О. Ієссен, 
який на основі зіставлення з культурами Кавказу датує Маріупольський 
могильник 3500 р. до н. е.̂ ^ 

З'явившись десь у V тисячолітті до н. е., населення дніпро-донецької 
культури на півдні України (Приазов'я, Надпоріжжя, Черкащина) існу-
вало близько 1000 років, до середини IV тисячоліття до н. е. На Серед-
ньому Подніпров'ї на південь від Києва дніпро-донецьке населення жило 
до поширення тут племен трипільської культури, очевидно, до кінця 
IV тисячоліття до н. е., якими в значній мірі було витіснене. Але далі 
на північ на території північної Київщини і Південно-Східної Білорусії 
поселення дніпро-донецької культури існують ще досить довгий час. Вони 
доживають тут до періоду поширення пам'яток пізнього (С/І) етапу 
Трипілля і, очевидно, появи культур шнурової кераміки, зокрема серед-
ньодніпровської. На досить переконливі дані, що свідчать про паралельне 
існування поселень шнурової кераміки типу городок і пам'яток пізньої 
гребінцевої кераміки, вказує І. К. Свєшніков, відзначаючи прямі запози-
чення шнуровиками Волині деяких орнаментальних елементів у носіїв 
культури гребінцево-накольчастої кераміки. 

Таким чином, час існування дніпро-донецької культури на півночі 
України і в Білорусії охоплює період від середини V і до середини — 
кінця III тисячоліття до н. е., тобто близько 2000—2500 років. 

Визначення абсолютного віку дніпро-донецької культури, в значній 
мірі синхронної іншим мисливсько-рибальським культурам Східної Євро-
пи, вимагає критичного перегляду існуючої хронології останніх. 

Хронологічне зіставлення пам'яток дніпро-донецької культури і куль-
тури ямково-гребінцевої кераміки стало можливим на основі дослідження 

А. А. Ф о р м о з о в. Неолит Крыма.., стор. 149. 
Н. Я. М е р п е р т. Из древнейшей истории Среднего Поволжья.— МИА, № 61, 
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стоянок на Сіверському Дінці, Десні і Сеймі. В культурному шарі стоян-
ки Устя Осколу 1 в надійних стратиграфічних умовах виявлені разом 
з гребінцево-накольчастою керамікою другого періоду культури уламки 
посуду, прикрашені ямковим орнаментом. Такі фрагменти кераміки відо-
мі і з верхнього шару стоянки Устя Осколу 2. Слід відзначити, що в 
більш ранніх комплексах Донеччини типу Бондарихи ямкова кераміка 
не відома. Про культурно-хронологічний контакт дніпро-донецьких пле-
мен з північно-східними сусідами можуть свідчити також знахідки дніп-
ро-донецької кераміки в досить ранніх комплексах ямково-гребінцевої 
кераміки на поселеннях в гирлі Есмані на Десні і Скуносово на Сеймі 
Як видно з характеру орнаменту і складу глиняного тіста, ці фрагменти 
відносяться до другого періоду дніпро-донецької культури. 

Наявність дніпро-допецького імпорту в комплексах ямково-гребінце-
вої кераміки і, навпаки, поява фрагментів цієї кераміки на дніпро-до-
нецьких стоянках може слуншти об'єктивним критерієм для синхроніза-
ції другого періоду досліджуваної культури з найранішими стоянками 
ямково-гребінцевої кераміки Північно-Східної України. Пізні пам'ятки 
ямково-гребінцевої кераміки уже відносяться до пізнього періоду дніпро-
донецької культури, В часі ВОНРІ повністю відповідають періоду існування 
середньостогівської культури, про правильність такого датування пізніх 
пам'яток ямково-гребінцевої кераміки України свідчать знахідки остан-
ніх років на енеолітичних поселеннях Дніпра. В Дереївці, наприклад, 
виявлено близько 2% посуду з ямковою орнаментацією. Ямково-гребін-
цева кераміка відома з нижнього енеолітичного шару Скелі-Каменоломні 
в Надпоріжжі. Рання ямкова кераміка басейну Десни типологічно зістав-
ляється з матеріалами типу Ллялово і Мале Окулово у Волго-Окському 
районі і типу стоянок Довге на Верхньому Дону, ш;о вказує на їх хро-
нологічну близькість. 

Хронологічні паралелі дніпро-донецької і лляловської культур дають 
підставу також для вирішення питання синхронізації дніпро-донецької 
культури з неолітичними пам'ятками Прибалтики і Середньої Волги. 

Відносна хронологія неолітичних пам'яток досить добре розроблена 
на території Фінляндії, де А. Європеусом виділяються три основні кера-
мічні стилі: ранньогребінцева кераміка (І), типова ямково-гребінцева 
(П) і деградована ямково-гребіпцева кераміка (ІИ). Кожен з цих стилів 
включає старшу і молодшу групи (1:1—1:2; 11:1—И:2; ПІ:1—111:2). 
Різночасовість цих стилів підтверджується на основі стратиграфічних 
і топографічних даних Таку ж хронологічну послідовність намічає 
Н. М. Гуріна і для території Карелії, де встановлюється три основні гру-
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пи кераміки: рання — тип Сперрінгс, середня — ямково-гребінцева кера-
міка, пізня — азбестова кераміка Найбільш ранньою керамікою Есто-
нії, за даними Л. Ю. Янітса, є нарвська кераміка, яку змінює типова 
ямково-гребінцева кераміка, а потім посуд з так званою текстильною ор-
наментацією Нарвську кераміку Л. Ю. Янітс хронологічно зіставляє 
з кінцем існування кераміки стилю 1:2 Фінляндії. Кераміка типу Спер-
рінгс Карелії, на думку Н. М. Гуріної, відноситься до раннього етапу і, 
таким чином, відповідає стилю 1:1 Європеуса. 

Кераміка типу Сперрінгс Фінляндії і Карелії, раннього етапу нарв-
ської культури змінюється ямково-гребінцевою керамікою східного по-
ходження, що має паралелі в Центральній Росії. Європеус вказує, що ран-
ня ямково-гребінцева кераміка Фінляндії (стиль 11:1) відповідає в часі 
кераміці типу Ллялово і Мале Окулово. Ця думка знаходить підтвер-
дження в матеріалах Язиківської стоянки, де в нижньому шарі були 
виявлені черепки з прокресленим орнаментом, що в якійсь мірі можуть 
бути зіставлені з ранньою гребінцевою керамікою Фінляндії. 

Отже, якщо пам'ятки типу Ллялово і Мале Окулово хронологічно 
відповідають ранньому етапу типової ямково-гребінцевої кераміки При-
балтики і другому періоду дніпро-донецької культури, то все це дозволяє 
робити припущення про хронологічну близькість нарвської кераміки і ке-
раміки типу Сперрінгс з першим періодом дніпро-донецької культури. 

При розгляді пам'яток третього періоду дніпро-донецької культури 
йшлося про можливість їх синхронізації з піздніми поселеннями гребін-
цевої кераміки Польщі. Однак у визначенні дати ранніх фаз в розвитку 
цієї культури існує значна розбіжність поглядів. За даними одних авто-
рів, рання гребінцева кераміка Польщі відноситься до кінця другого — по-
чатку третього періоду польського неоліту (О. Гардавський) а іншими 
дослідниками датується першим періодом неоліту (Т. Сулимирський) 
тобто синхронізується з пам'ятками нотної лінійно-стрічкової кераміки. 
Висновки Т. Сулимирського, який робить ї?: на підставі даних природни-
чих наук, на наш погляд, є найбільш обгрунтованими. Ранні зразки поль-
ської гребінцевої кераміки хронологічно відповідають ще кінцю першо-
го — початку другого періоду дніпро-донецької культури і співіснують 
з нотною лінійно-стрічковою керамікою. 

Щоб завершити спробу синхронізації різних етапів дніпро-донецької 
культури з культурами мисливсько-рибальських племен, розглянем ма-
теріали більш східних областей. Вище вже говорилося про можливість 
хронологічного зіставлення пам'яток другого періоду дніпро-донецької 
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культури з поселеннями типу Ллялово і Мале Окулово Волго-Окського 
басейну. А, X. Халіков на основі аналізу керамічного матеріалу робить 
висновок про одночасовість стоянок типу Мале Окулово з ранньобалах-
ніпськими пам'ятками Поволжя (Русько-Луговська стоянка), які, в 
свою чергу, розвивались паралельно з раннім етапом камської культури. 
Про одночасовість камської і балахнінської культур Середньої Волги 
свідчить цілий ряд випадків взаємного запозичення їх носіями елементів 
і мотивів орнаменту кераміки. На Південному Уралі, зокрема па те-
риторії Башкірії, відзначається значна кількість фактів, що свідчать 
про паралельне існування неолітичних культур Прикам'я і Зауралля. 
К. В. Сальніков неоліт Прикам'я і Зауралля розглядає в межах однієї 
культурпо-етпічної спільності, що існувала тут, на його думку, в кінці 
IV — першій половині ІП тисячоліття до н. е. Більшість дослідників 
(В. Н. Чернецов, А. В. Виноградов, Л. Я. Крижанська), які проводили 
зіставлення неолітичних матеріалів Уралу і Середньої Азії, вказують на 
синхронність ранніх етапів горбуновської і кельтимінарської культур. 

Про поглиблення ранніх дат культур мисливсько-рибальської зони 
свідчать також дані, що випливають із зіставлення кераміки Зауралля 
і кельтимінарської культури з керамікою землеробських культур Середньої 
Азії. А. В. Виноградов вказує на цілий ряд рис в розвитку елементів і мо-
тивів орнаменту кельтимінарської кераміки, що могли виникнути лише під 
безпосереднім впливом культури Апау. В. М. Массон відзначає, що вказані 
Виноградовим прийоми орнаментації посуду Кельтимінару з'явилися най-
вірогідніше в результаті контакту з культурою етапу пізнього Намазга 
II Комплекс Намазга II датується IV тисячоліттям до н. е. Отже, ран-
ній етап кельтимінарської культури треба відносити до цього ж часу. Це 
підтверджується і зіставленням матеріалів ранніх періодів кельтимінар-
ської культури з четвертим шаром Джебела, який за С — 14 датується кін-
цем V — IV тисячоліттям до н. е. Вище йшлося про синхронність ранніх 
матеріалів кельтимінарської, горбуновської і камської культур, що дозво-
ляє робити припущення про поглиблення їх ранніх дат щонайменше до се-
редини IV тисячоліття до н. е. Спираючись на південні аналогії (Джейтун, 
Джебел), В. М. Чернецов датує ранню кераміку Зауралля (Козловський 
етап) IV тисячоліттям до н. е. На таку ж дату вказують і аналогії, при-
ведені для пам'яток камської культури при порівнянні з поселеннями ям-
ково-гребінцевої кераміки. 

Хронологічне зіставлення мисливсько-рибальських культур Східної 
Європи з днінро-донецькою випливає і з перших визначень абсолютного 
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^̂  В. Н. Ч е р н е ц о в . К вопросу..., стор. 407. 

202 



віку неолітичних пам'яток цієї території. Так, за методом С — 14 визначе-
ний вік раннього поселення ямково-гребінцевої кераміки Приладожжя 
Усть-Рибіжна — близько 4000 р. до н. е. За даними В. Лухо, кераміка 
типу Сперрінгс у Фінляндії, виявлена в шарі гітії, відноситься до початку 
атлантичного періоду (5500—3000 р. до н. е.) 

Все сказане дозволяє зробити припущення про поглиблення дат ран-
ніх мисливсько-рибальських культур Східної Європи і Північно-Західної 
Азії щонайменше на 500—700 років, тобто до першої половини IV тисячо-
ліття до н. е. 

^̂  Повідомлення Н. М. Гуріної. 
V. Ь и Ь о . Ргйііе к а т т к є г а т і к . — З М У А , 58. Неізшкі. 1957, стор. 158, 159. 



Р О З Д І Л X 

ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ 
І ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 

Основним матеріалом, що дає підставу судити про рівень розвитку про-
дуктивних сил неолітичного суспільства, про форми господарської діяль-
ності кожної конкретної групи населення, є знаряддя праці і фауністичні 
рештки, виявлені на поселеннях і в могильниках. «Таку саму вагу, як бу-
дова останків кісток має для вивчення організації зниклих тваринних 
видів, останки засобів праці мають для вивчення зниклих суспільно-
економічних формацій» К 

Як вже відзначалося, знаряддя праці дніпро-донецьких племен в за-
лежності від форми, техніки виготовлення і застосування поділяються 
на кілька груп. Найбільш численною є група мисливських знарядь, яка 
включає мікролітичні форми, а також вістря стріл, дротиків і списів. 
Тепер уже не доводиться сумніватися в тому, що мікролітичні вироби 
служили головним чином для оснащення метальних знарядь — списів, 
стріл, гарпунів, які використовувались насамперед при полюванні на ди-
ких тварин. 

Переважно мікролітичний склад знарядь ранніх дюнних стоянок, 
велика їх кількість на поселеннях розвинутої пори неоліту свідчать про 
те, що значну роль в житті неолітичних племен відігравало мисливство. 
Об'єктами полювання були дикі тварини степових просторів і лісів (див. 
табл. IX). На поселеннях степового Надпоріжжя в складі дикої фауни 
досить значне місце займає тур. А на поселенні Бузьки, розташованому 
в лісостеповій зоні, основний процент кісток диких тварин належить 
кабану, косулі, бобру тощо. Є тут і кістки лося. Полювання на турів 
помітно більше значення мало в ранньонеолітичний час (Ігрень 8). В дру-
гому періоді неоліту серед великих «промислових» тварин перше місце 
як в степу, так і в лісостепу починає займати благородний олень. В куль-
турному шарі поселень першого і другого періодів, де були задовільні 
умови для збереження кісток тварин, виявлено також значну кількість 
кісток птахів. Фауністичні рештки з поселень третього періоду дніпро-
донецької культури поки що, на жаль, не відомі. 

Більшість спеціалістів (П. П. Єфименко, Є. Ю. Кричевський) появу 
великих знарядь для обробки дерева — сокир, тесел, що становлять другу 
велику групу знарядь дніпро-донецької культури, пов'язували із знач-
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ним розвитком рибальства. З допомогою цих знарядь виготовлялись чов-
ни, плоти, влапітовувались заколи в мілководних затоках. 

Виявлений у відслоненнях р. Осколу човен (рис. 61) неолітичного 
часу свідчить про те, що ріка в цей час була вже освоєна неолітичними 
рибалками. Вивчення слідів обробки на внутрішній частині оскольського 
човна дає досить підстав для відтворення прийомів обробки дерева вогне-
довбальним способом. Суть цього методу полягає в чергуванні трьох про-

Рис. 61. Дубовий човен, виявлений у відслоненні заплавної тераси р. Ос-
кол на глибині близько 10 ЛІ. 

цесів: покриття всієї оброблюваної поверхні численними свердлинами, 
випалювання її вогнем і стесування нанівобгорілої маси теслом. Велика 
кількість кам'яних тесел з асиметричним лезом з долини Дніпра свідчить, 
що виготовлення човнів таким способом дістало значне поширення і тут. 

На важливу роль рибальства в житті неолітичної людини вказують 
також сприятливі для цього топографічні умови розміщення поселень. 
Останні всі без винятку туляться до побережжя річок і озер. 

Т а б л и ц я IX 
Залишки кісток диких тварин на поселеннях дніпро-донецької культури 

Вид 

Ігрень 8 Собачки Середній 
схіг Бузьки 

Вид 
кіс-
ток 

осо-
бин 

1 кіс-
ток 

осо-
бин 

кіс-
ток 

осо-
бин 

кіс-
ток 

осо-
бин 

Тур (В. ргітідепіиз) 93 
1 

6 2 1 1 _ _ 
Лось (А. еісез) — — — — — — 1 1 
Олень благородний (С. еІарЬиз) 11 3 16 3 12 1 16 3 
Косуля (С. саигеоіиз) 3 1 : — — — — 28 4 
Кабан (8. їегиз) 2 1 3 1 — — 27 4 
Кулан (Е. Ьетіопиз) — — 1 1 — — — — 

Лисиця (V, Уиіриз) 2 2 3 1 — — 1 1 
Кіт лісовий (Р. ЗІІУЄЗІГІЗ) — • — 1 1 — — — — 

Заєць (Ьериз 8р.) 11 4 4 2 — — 5 2 
Бобер (С. £іЬег) 4 4 — — — — 34 5 
Птахи 21 5 2 2 — — 14 5 
Риби — — 12 3 4 2 1 1 
Черепаха болотна 18 1 2 2 — — 126 8 
Молюски 22 18 
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Надпорі/кжя було одним з наіікращпх районів для лову риби. Тут 
Дніпро, затиснутпй між стрімкими скелястими берегами, створював чис-
ленні заводі і бистрини, водоиади і илеси. В Надноріжжі часто можна 
було ловнти рнбу без будь-яких пристроїв. Особливо багато риби скуп-
чувалось перед порогами в період нересту, коли вона косяками підходила 

Рис. 62. Грузила рибальських сіток з неолітичного шару поселення Олек-
сандрія па р. Оскол. 

сюди з моря. У більш північних районах Подніпров'я і на Сіверському 
Дінці, де в долинах повноводних річок було дуже багато дрібних заток 
і озер-стариць, рибу ловили переважно з допомогою заколів і різних ирн-
строїв з лози — верпі, «морд» і т. п. Наявність кістяних рибальських 
гачків свідчить про лов рнбн і з допомогою вудочки. Прямих доказів 
сіткового рибальства у населення Придніпров'я і Донеччини поки гцо не-
має, але поява сіток у неолітичних племен Прпладожжя і Естонії (Ант-
реа, Сівертс) вказує на те, що ці знаряддя рибальства могли бути відомі 
і днінро-донецьким рибалкам. Про використання днінро-донецьким насе-
ленням якихось примітивних сіток свідчать знахідки па поселениях гру-
зил (рис. 20, (32). 

Незаперечним доказолі існування рибальства у неолітичних илемен 
є залишки кісток риб, виявлені в культурному шарі поселень. Велика 
кількість кісток риб відзначена, наприклад, В. О. Городцовнм в культу})-
пому ша})і Злпвкіпського поселення. Вони є також серед фауністичних 
])Єшток Вузьків, Собачок, Середнього Стогу 1. За визначенням іхтіолога 
Г. Й. Шііета, неолітичні рибалки Надпоріжжя ловили коропів і вирезу-
бів вагою до 20 кг. Підрахунок кількості зубів, зібраних у похованнях 
Вовнизького правобережного могильника, вказує на те, и];о вони нале-
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жать 76 коропам і 16 вирезубам 2. Зуби коропа і вирезуба зустрічаються 
в похованнях всіх без винятку неолітичних могильників Подніпров'я. 

Мисливський і рибальський способи добування засобів існування до-
повнювались збиранням їстивних рослин і дрібних тварин (черепах, мо-
люсків тощо). Останнє підтверджується наявністю на деяких поселеннях 

і Л 

Рис. 63. Відбитки зернівок культурного ячменю на поверхні неолітич-
них горщиків з Віти Литовської (і, 2) і на нластилині {3). 

скупчень черепашок уніо. В культурному шарі Бузьок виявлено велику 
кількість уламків ш,итків черепах. На Сіверському Дінці використання 
молакофауни для харчування мало помітно менші розміри, ніж на по-
селеннях степової смуги України, де скупчень черепашок зустрічається 
значно більше. 

Крім привласнюючих способів добування засобів до існування, пле-
менам дніпро-донецької культури були вже властиві і відтворюючі фор-
ми господарства — землеробство і скотарство. 

Безперечним свідченням наявності початкових форм землеробства 
у племен дніпро-донецької культури є знахідки відбитків зерен культур-
них злаків, а також ножів з заполірованістю по лезу, що могли викори-
стовуватись в ролі серпів Так, на кількох фрагментах гостродонного 
посуду з поселення Біта Литовська під Києвом виявлено відбитки зерен 
(рис. 48, 13-, 63, І, 2). За визначенням акад. Д. К. Зерова і проф. 
А. М. Окснера, два з них належать зернам ячменю. Розміри відбитків 
зовнішнього і внутрішнього боків зернівок — 3 X 7 мм 

Батьківщиною сучасних видів культурного ячменю є Закавказзя, 

^ Г. Й. Ш п е т. Зуби риб Вовнизького лівобережного могильника.— АП, т. VI, 
К., 1956. 

^ С. Н. Б и б и к о в . Из истории каменных серпов на юго-востоке Европы.— 
СА, 1962, № 3. 

* Д. К. З е р о в , А. М. О к с н е р , Д. Я. Т е л е г и н . Вказ. праця, стор. 101. 
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Середня Азія, Афганістан, Іран, східна частина Середземномор'я На те-
риторії України дикі сорти ячменю не відомі. Таким чином, зерна ячме-
ню, які потрапили до глиняного тіста горщиків з Віти Литовської, без-
перечно, не можуть наленіати диким рослинам. Можна намітити кілька 
шляхів проникнення культурних злаків в долину Дніпра, а саме: від 
землеробських племен буго-дністровської, трипільської або дунайської 
культур. При розгляді кераміки говорилося про тісні культурні контакти 
неолітичного населення Подніпров'я з племенами буго-дністровської, 
а пізніше трипільської культури, які безпосередньо межували з ними. 
Про прямі зносини дніпро-донецьких племен з носіями дунайської куль-
тури у нас ноки п];о немає ніяких даних. Треба думати, ш;о культурні 
злаки проникли до неолітичного населення долини Дніпра від племен 
буго-дністровської культури або Трипілля А. Кераміка Віти Литовської 
з відбитками зерен ячменю датується кінцем першого — початком дру-
гого періоду дніпро-донецької культури. Тому початок землеробства у міс-
цевих, племен Подніпров'я слід відносити, очевидно, ш,е до IV тисячоліт-
тя до н. е. 

в житті племен дніпро-донецької культури, особливо на більш пізніх 
етапах її розвитку, важливе значення мало скотарство 

Про способи приручення тварин і про центри їх домістикації існує 
велика спеціальна література За одними авторами, всі або переважна 
більшість свійс:^ких тварин походять з одного центру — країн Стародав-
нього Сходу, па думку інших,— одомашнення відбувалось у різних міс-
цях Старого і Нового світу. Немає сумніву в тому, що приручення тва-
рин раніше за все розпочалося в центрах перших цивілізацій Південно-
Західної Азії і Північної Африки. Тут кістки свійських тварин у великій 
кількості зустрічаються уже в докерамічних шарах (Ієрихон). Але разом 
з тим важко погодитись з думкою про те, що всі свійські тварини поши-
рилися саме звідси. На наш погляд, приручення тварин відбувалося 
у різних місцях Старого Світу, де для цього були сприятливі умови (від-
повідний рівень культурного розвитку населення, наявність диких видів, 
придатних до приручення), але первісний імпульс, ідея одомашнення тва-
рин І, можливо, перші фактичні навики цього найчастіше запозичува-
лись у сусіднього населення, де свійські тварини вже були відомі. Однією 

® Н^ И. В а в и л о в . Проблема происхождения мирового земледелия в свете сов-
ременных исследований. М.—Л., 1932; П. М. Ж у к о в с к и й . Культурные растения 
и их сородичи. М., 1950. 

® Див. В. I. Б і б і к о в а. Фауна поселень епохи неоліту і енеоліту на Україні.— 
Науковий архів ІА АН УРСР. 

^ С. Н. Б о г о л ю б с к и й. Происхождение и преобразование домашних живот-
ных. М., 1959; В. Г р о м о в а . Об ископаемых остатках козы и других домашних 
животных в СССР.— Проблемы происхождения эволюции и преобразования домаш-
них животных, т. I, М.— Л., 1948; I. Г. П і д о п л і ч к о . Походження свійських тварин. 
К., 1962. 
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з основних причин переходу від полювання на диких тварин до їх при-
ручення була, очевидно, криза мисливського господарства, зв'язана з кіль-
кісним зменшенням об'єктів полювання. 

Приручення тварин на Україні, зокрема в Криму і Приазов'ї, роз-
почалося ще в мезолітичний час, що підтверджується на матеріалах крим-
ських печер ^ і докерамічних шарів Кам'яної Могили поблизу Мелітопо-
ля, де, за визначенням І. Г. Підоплічка, є свійський бик, вівця-коза, 
свиня 

У племен дніпро-донецької культури свійські тварини з'являються 
в першому періоді. Кістки бика виявлені, зокрема, в шарі Ді поселен-
ня Ігрень 8 В другому періоді дніпро-донецькі племена знали вже 
майже всіх свійських тварин — бика, вівцю, свиню (див. табл. X) . В спис-

Т а б л и ц я X 
Залишки кісток свійських тварин на поселеннях дніпро-донецької культури 

Ігрень 8 Собачки Середній Стіг Бузьки 

Вид кіс- осо- кіс- осо- кіс- осо- кіс- осо-
ток бин ток бин ток бин ток бин 

Бик (Воз іаигиз) + -Ь 5 6 5 2 3 2 4 2 3 . 
Вівця-коза (ОУІЗ-ОУІЗ Сарга-

Ьігсиз) — — 5 4 8 3 8 4 3 1 
Свиня (Зиз дот.) — — 1 0 3 1 1 4 1 
КІНЬ (Едииз саЬаІиз) — — 4 8 4 8 1 — — 

Собака (Сапіз іатіїіагіз) + + 9 3 1 2 1 8 2 

ку фауністичних решток з Собачок і Середнього Стогу значиться навіть 
свійський кінь. За кількістю кісток, виявлених на дніпро-допецьких по-
селеннях, перше місце займає бик. На жаль, остеологічний матеріал 
в культурному шарі переважної більшості дніпро-допецьких поселень 
зберігся дуже погано. Тому майже нічого не можна сказати про види 
свійських тварин, які були відомі населенню цієї культури на території 
Донеччини, Київського Подніпров'я, Волині і більш північних областей. 

Таким чином, у дніпро-допецьких племен відзначається п'ять форм 
ведення господарства — мисливство, рибальство, збиральництво, земле-
робство і скотарство, значення яких на різних етапах розвитку культури 
і на окремих територіях не було однаковим. В першому періоді культури 

® Д. А. К р а й н о в. К вопросу о происхождении животноводства в юго-западном 
Крыму в послепалеолитическое время.— СА, 1957, № 2; А. Д. С т о л я р. Об одном 
центре одомашнивания свиньи.— СА, 1959, № 3. 

® I. Г. П і д о п л і ч к о . Матеріали до вивчення минулих фаун УРСР, в. I. 
К., 1938. 

' ° А . В. Д о б р о в о л ь с ь к и й . Восьма Ігренська неолітична стоянка.— АП^ 
т. П. 
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тут, очевидно, ще цілком переважали привласнюючі форми добування 
засобів існування — мисливство, рибальство і збиральництво, хоча в цей 
час тут уже з'являються і перші свійські тварини. Приручення тварин 
розпочалося, очевидно, насамперед на більш південних територіях По-
дніпров'я. В кінці першого — на початку другого періоду культури у на-
селення Подніпров'я з'являються перші злаки. Мала кількість фактів 
виключає можливість зробити висновок про роль і значення землеробства 
в житті людей цієї культури. Але виходячи з складу і характеру мате-
ріальної культури, можна думати, що вирощування злаків тут лише по-
чиналося. 

В другому періоді культури помітно посилюється роль скотарства. 
Його значення було особливо велике у племен надпорізько-приазовської 
групи. Тут на деяких поселеннях кістки свійських тварин становлять 
понад 80% всіх фауністичних знахідок. Але чим далі на північ, де були 
більш сприятливі умови для ведення мисливського господарства, значен-
ня скотарства в житті населення було значно меншим. Так, в Бузьках, 
розташованих в лісостеповій зоні, кістки свійських тварин становлять 
лише 33,7% (див. табл. XI ) . За відсутністю матеріалів, на жаль, нічого 

не можна сказати про питому вагу 
скотарства у племен третього періоду 
дніпро-донецької культури. 

Дуже обмежена кількість фак-
тичних даних значно звужує мож-
ливості для проведення порівняль-
ного аналізу матеріалів досліджува-
ної культури з даними синхронних 
культур України і суміжних тери-
торій. В ранньому неоліті дніпро-
донецькі племена за способом веден-
ня господарства близько стояли до 

населення мисливсько-рибальських культур Прибалтики, Східної Європи 
і Північно-Західної Азії, де свійські тварини не відомі зовсім або з'являю-
ться на найпізніших етапах неоліту (Ертебелле). Але уже починаючи 
з кінця першого — початку другого періоду дніпро-донецької культури, ко-
ли тут з'являються перші культурні злаки і свійські тварини, можна гово-
рити про зближення цієї культури з землеробсько-скотарськими культура-
ми більш південних територій. Особливо помітний стрибок в опануванні 
новими, більш прогресивними способами ведення господарства па матеріа-
лах Надпоріжжя, де процент кісток свійських тварин по відношенню до ди-
ких дуже великий. 

Неолітична епоха характеризується всіма ознаками, властивими пер-
віснообщинній формації. Основою виробничих відносин в цей період 
була суспільна власність на засоби виробництва і продукти праці. 

Т а б л и ц я X I 
Співвідношення між свійськими 
і даними тваринами на поселеннях 
дніпро-донецької культури 

Свійські Дикі 
тварини тварини 

Бузьки 33,7 66,3 
Собачки 85,5 14,5 
Середній Стіг 1 87,2 12,8 
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Окремі поселення дніпро-донецьких племен, судячи з їх розмірів, 
були місцями більш-менш тривалого перебування родових груп або сі-
мейних общин — основних виробничих осередків неолітичного суспіль-
ства. Власністю такої групи були житлові споруди, свійські тварини, 
можливо ділянки оброблюваної землі. Лише окремі знаряддя — лук, стрі-
ли, спис знаходилися в особистій власності того, хто ними користувався. 

Про рівність всіх членів роду і племені носіїв дніпро-донецької куль-
тури переконливо свідчать групові могили, де немає поховань, які б ви-
ділялися серед інших своїм багатством або якимись особливими рисами 
поховального ритуалу. 

Недосконалість знарядь і мала продуктивність праці основних видів 
занять дніпро-донецьких племен, безперечно, виключали як експлуатацію 
людини людиною, так і індивідуальний спосіб ведення господарства. 
1 все ж, очевидно, існувала деяка спеціалізація праці, яка цілком підпо-
рядковувалась потребам суспільного виробництва, була його часткою. 
В Маріупольскому могильнику, наприклад, за даними М. Макаренка, 
є окремі поховання з особливим складом інвентаря. Йдеться про похо-
вання № 84, біля якого виявлено набір скребків різної форми, асортимент 
ножовидних пластин, різець і невелике шліфувадло. Автор розкопок не 
без підстав вважає, що це є поховання первісного майстра, який виго-
товляв дрібні костяні речі, можливо пластини маріупольського типу. 

З дальшим нагромадженням технічних досягнень, посиленням зв'яз-
ків з населенням сусідніх територій у дніпро-донецьких племен виникає 
і деяка спеціалізація окремих районів. На середній течії Сіверського Дін-
ця, на Волині, в неоліті і в період раннього металу виникає велика кіль-
кість майстерень по обробці кременю. Племена Надпоріжжя, де виявлені 
численні шліфувадла, спеціалізувались на виготовленні шліфованих со-
кир з каменю. Частина крем'яних виробів з Сіверського Дінця йшла на 
обмін. Про це свідчать скарби крем'яних знарядь донецького походжен-
ня (Староорлицький, Самарський). Про інтенсивне проникнення в до-
лину Дніпра крем'яних виробів — вістрів стріл, сокир з пришліфуванням 
по лезу, ножів свідчить цікавий матеріал Петрово-Свистуновського енео-
літичного могильника в Надпоріжжі, виявлений нещодавно О. В. Бодян-
ським. Культурні зв'язки дніпро-донецьких племен сягали і в інші, знач-
но віддаленіші території, зокрема Кавказу, і навіть країн Стародавнього 
Сходу, звідки надходили гешір для виготовлення пронизок, перші ме-
тали тощо. 

Треба думати, що носії дніпро-донецької культури становили собою 
одну етнічну спільність. Вона була ще досить монолітна в першому пе-
ріоді культури і зазнала розпаду на окремі, більш дрібні групи в другому 
і третьому періодах. Судячи з деяких особливостей матеріальної куль-
тури, зокрема кераміки пам'яток другого періоду, можна припускати 
виділення в цей час в складі єдиної етнічної спільності кількох, принайм-
14* 211 



ні п'яти племен або племенных груп — наднорізько-нриазовської, черка-
ської, донецької, києво-волинської і гомельсько-чернігівської. Поділ на-
селення дніпро-донецької культури на окремі племена зберігається, оче-
видно, і в третьому періоді. Не виключена можливість, що виділені вище 
окремі групи пам'яток третього періоду дніпро-донецької культури — пу-
стинська, рогачовська — також являють собою певні етнічні утворення. 

Під час дослідження поселень і могильників дніпро-донецького типу 
одержано значну кількість матеріалів, що проливають деяке світло на 
духовну культуру її носіїв, їх образотворче мистецтво, вірування, обряди 
тощо. 

Уже орнаментація кераміки свідчить про відносно високі естетичні 
смаки неолітичного населення дніпро-донецької культури. Але узорами 
прикрашалась не тільки кераміка. Досить складні мотиви орнаменту 
трапляються і на талькових човниках. На поверхні цих виробів іноді 
також наносились різноманітні значки — хрестики, зигзаг, півкола, що, 
можливо, мають не лише орнаментальне значення. Досить значних ус-
піхів досягли племена розглядуваної культури в орнаментуванні кістя-
них виробів, про що свідчать, наприклад, браслет з чудовою різьбою, ви-
явлений в одному з поховань Василівського 2 могильника 

Населення дніпро-донецької культури знало реалістичне образотворче 
мистецтво. Так, в похованнях Маріупольського могильника, крім числен-
них прикрас, виявлені два зображення бика, вирізані з кістки. На по-
селенні Вовчок знайдено кістяне шило, голівка якого являє собою зобра-
ження тварини. Стилізовані антропоморфні або зооморфні зображення 
відомі також на пізній дніпро-донецькій кераміці з долини Прип'яті 
(рис. 46,5). 

Справжнім шедевром образотворчого мистецтва кам'яного віку і епо-
хи міді — бронзи на Україні є зображення в гротах і навісах Кам'яної 
могили поблизу м. Мелітополя. Не вдаючись в детальну характеристику 
наскельних рисунків Кам'яної Могили, оскільки її досить добре і повно 
дали в своїх працях О. М. Бадер, В. М. Даниленко і особливо М. Я. Ру-
динський відзначимо, що вони за стилем розпадаються на дві основні 
групи: більш реалістичних рисунків, виконаних в техніці протирання 
поверхні силуету тварин, і лінійних зображень. Останні нерідко дуже 
схематизовані і стилізовані. В цій же техніці виконані численні геомет-
ричні фігури. На жаль, у питанні хронології зображень Кам'яної Моги-
ли поки що немає певної чіткості і остаточної ясності. Перші дослідники 
петрогліфів Кам'яної Могили О. М. Бадер і В. М. Даниленко були схиль-
ні датувати групу силуетних зображень палеолітичним часом. М. Я. Ру-
динський, навпаки, вік цих рисунків значно омоложував, відносячи їх 

" Матеріали не видані. 
М. Я. Р у д и н с ь к и й. Кам'яна Могила. 

212 



до епохи міді — бронзи. Нова думка про датування наскельних зобра-
жень Кам'яної Могили висунута В. М. Гладиліним. Спираючись на за-
хідноєвропейські аналогії, він частину лінійних рисунків, зокрема так 
звані супряги биків, датує раннім періодом епохи бронзи, а більш ранні 
силуетні зображення відносить до неолітичного часу Можливо, части-
на силуетних реалістичних зображень Кам'яної Могили була виконана 
і людьми дніпро-донецької культури, які проникли в Приазовські степи, 
В цьому зв'язку слід нагадати, що серед прикрас Маріупольського мо-
гильника відомі реалістичні зображення бика, які деталями виконання 
нагадують силуетні рисунки Кам'яної Могили. 

У населення дніпро-донецької культури, як і у багатьох інших пер-
вісних племен, існував звичай оздоблювати свій одяг різноманітними 
прикрасами. Серед цих прикрас є чудові зразки пластинок різноманітної 
форми з ікла кабана, пі;о мають блискучу емальовану поверхню, перла-
мутрові пронизки, підвіски, намистини, старанно відполіровані і підлис-
ковані. Розміщення цих знахідок біля кістяків вказує, що вони нашива-
лись горизонтальними рядами на якийсь довгополий одяг. їх носили 
також у вигляді разків намиста. Нанизані на шнурок перламутрові про-
низки використовувались як пояси. 

Про поховальний обряд і вірування племен дніпро-донецької культу-
ри можна судити виключно за даними некрополів. Своїх небіжчиків вони 
ховали у спільних родових могильниках. Відзначаються певні відміни 
в поховальному ритуалі різних періодів культури, що, очевидно, тісно 
пов'язано із змінами релігіііних уявлень. На більш ранніх етапах лю-
ди цієї культури насамперед турбувалися про створення сприятливих умов 
для збереження в землі тілесних залишків померлого. Для цього вони 
викопували глибоку яму, клали на її дно небіжчика і яму присипали. 
При повторних захоронениях в ту ж саму яму вона відкопувалась, про-
те не на всю глибину, а лише до рівня попереднього поховання. Ні кіс-
тяк, ні присипка вохрою при цьому не руйнувались. Нового небіжчика 
клали зверху. Так повторювалося кілька разів, внаслідок чого виникали 
багатоярусні могили. Ці ЛЮДРІ, очевидно, боялися мерців, оскільки вони 
небіжчиків зв'язували або сповивали (рис. 55). 

Пізніше, на етапі ІІв дніпро-донецької культури, виникають колек-
тивні усипальниці великих розмірів і звичайно правильної прямокутної 
конфігурації. Люди в цей час уже менше турбуються про добру збере-
женість кістяків. При повторних похованнях посипані вохрою кістяки 
попередніх небіжчиків дуже часто руйнуються. Всі кістки цих кістяків, 
крім черепа, викидалися з могили, або іноді вони потрапляли сюди зно-
ву разом з засипкою ями. В колективних усипальницях тепер нерідко 

В. М. Г л а д и л і н. До питання про вік наскельних рисунків Кам'яної Моги-
ли.— Археологія, т. XVI , К., 1964. 
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зберігаються самі черепи небіжчиків. Так, в одній з ям Микольського 
могильника виявлено 15 одиночних черепів, засипаних суцільним шаром 
червоної вохри, при незначній кількості там інших кісток кістяків 
(рис. 28). Немае сумніву в тому, ш;о ця яма була спеціально призначена 
для черепів померлих. Ще одна купа, п];о налічувала 14 черепів, виявлена 
тут поруч з основною ямою. Про спеціальне вмістилиш;е для черепів 
говорилося при розгляді Лисогірського могильника (рис. 31). 

Факти деш;о іншого порядку, які також свідчать про вшанування че-
репів предків, відзначені і при дослідженні Вовнизького 1 лівобережного 
могильника. Під час розкопок М. Я. Рудинським тут виявлено одне по-
ховання людини великого зросту, п];о залягало глибше від всіх інших. 
При розчистці цього кістяка виявилося, що небіжчик був похований без 
голови. На думку автора розкопок, череп цього, очевидно, чимсь видат-
ного члена родового колективу був узятий близькими для вшанування 

Звичай вшановувати черепи своїх предків досить широко відомий за 
данними етнографії і археології Поховання окремих відділених від 
тіла людських голів з прикрасами мали місце в палеоліті (грот Плакар) 
і мезоліті (Ієріхон, Офнет) В неоліті Європи прояви культу черепів 
досі не були відомі. О. Гейслер, який наводить докладний перелік усіх 
випадків поховань черепів кам'яного віку, підкреслює виключно важли-
ве значення відкриттів, зроблених на Лисій Горі і в Микольському 
Він вважає, пдо виникнення культу черепів у дніпро-донецьких племен 
було результатом впливу сусіднього більш південного населення. На наш 
погляд, сторонні впливи, якш;о вони й мали місце, відігравали тут досить 
незначну роль. Звичай вшановувати черепи предків у племен дніпро-до-
нецької культури виник як результат розвитку і вдосконалення місцевого 
поховального обряду. Він був закономірним завершенням еволюції риту-
альних форм дніпро-донецького населення. В кінці другого етапу роз-
витку дніпро-донецьких могильників, тобто в час виникнення групо-
вих усипальниць, ці люди неминуче повинні були перейти до звичаю 
зберігати черепи. Цього вимагало насамперед швидке переповнення не-
великих поховальних камер людськими кістяками. Черепи, п];о в уяві 
цих людей, безперечно, відігравали роль «частини цілого», було значно 
легше зберігати на довгий час, а значить довше вшановувати і, можливо, 
поклонятися їм. 

М. Я. Р у д и н с ь к и й. Вовнигские поздненеолитические могильники...— 
КСИА, вып. 4, стор. 150. 

Э. Т е й л о р . Первобытная культура. М., 1939, рис. 121. 
К. З с Ь т і д 1;. Оіе йііиуіаіе Уоггеіі; ВеиІзсЬІапіз. ЗШЦаг!;, 1912; див. рецен-

зію під цією ж назвою,— «Мапиз», VI, "УУ^йггЬиг ,̂ 1914; К. К е п ] о н. Оід^іп^ ир 
гісЬо. Ьопйоп, 1957, стор. 62, 63. 

^̂  Н. Н а и 8 1 е г. Вказ. праця, стор. 1173. 
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На пізніх дніпро-донецьких могильниках на честь померлих від-
правлялася тризна, що підтверджується наявністю на плоп];і могильників 
великої кількості розбитих горщиків і кісток тварин. В цей час уже, оче-
видно, виникає звичай ставити їжу померлим для забезпеченням їх по-
тойбічного життя. Спільні колективні усипальниці, спільна тризна, що 
провадилася всією родовою общиною, можливо, спільний запас їжі для 
душ померлих являють собою основні ознаки поховального ритуалу пле-
мен дніпро-донецької культури в кінці другого періоду її розвитку. 

Деякі дослідники вважають, що для вірувань неолітичного населен-
ня Подніпров'я був характерний культ ріки Дуже можливо також, 
що на заключному етапі розвитку могильників в Надпоріжжі і Приазов'ї 
при поховальному ритуалі якусь роль відігравав вогонь, сліди якого 
відзначаються в Лисогірському і Микольському могильниках. Але ці пи-
тання потребують ще дальшої розробки. 

В цілому дніпро-донецькі племена за рівнем розвитку духовної куль-
тури мало чим відрізнялися від своїх більш північних сусідів — носіїв 
мисливсько-рибальських культур і дуже відставали від населення земле-
робсько-скотарських культур, зокрема сусідніх трипільських племен з їх 
високорозвинутим образотворчим і декоративним мистецтвом, складним 
культом і віруваннями. 

Історія культури дніпро-донецьких племен є яскравим свідченням 
пріорітету в розвитку суспільства економіки і деякого відставання явищ 
надбудовного характеру. Рано запозичивши від своїх південних сусідів 
нові, більш прогресивні форми ведення господарства — землеробство і ско-
тарство, дніпро-донецьке населення за рівнем розвитку матеріальної куль-
тури досить швидко стало наближатись до передових на той час в Європі 
землеробсько-скотарських цивілізацій. Але в галузі духовної культури 
воно все ще довго залишалося на рівні розвитку північних мисливсько-
скотарських культур. 

М. Я. Р у д и н с к и й. Вовнигские поздненеолитические могильники.— КСИА, 
вып. 4, стор. 150. 



Р О З Д І Л X I 

МІСЦЕ ДНШРО-ДОНЕЦЬКОІ КУЛЬТУРИ 
СЕРЕД КУЛЬТУР СХІДНОЇ ЄВРОПИ І СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ. 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІСТОРІЇ 

Вирішення проблеми історичного місця дніпро-донецької культури се-
ред синхронних культурних спільностей Східної Європи і суміжних 
територій натрапляє на ряд труднощів, зокрема на відсутність в науці 
єдиної загальновизнаної класифікації неолітичних і енеолітичних куль-
тур Європи. 

У 20—30-х роках питанню культурно-територіального розчленування 
неолітичних пам'яток Європи багато уваги приділяли німецькі археологи. 
З появою праць Є. Вале, Г. Коссіни і особливо К. Шухардта в західно-
європейській археології набула поширення так звана теорія «культурних 
кіл», за якою всі пам'ятки Центральної і Західної Європи поділялися 
на три кола — північне, дунайське і західне Хибність цієї теорії поля-
гала не в самій ідеї поділу культур Європи на групи («кола»), а у спробі 
виділення серед їх носіїв «виїцих» і «нижчих» рас, в зв'язку з чим деякі 
«відсталі» мисливсько-рибальські культури Європи взагалі не знаходили 
собі місця у цій систематиці. Підкреслена тенденційність, неприхований 
расизм теорії «культурних кіл», а також наявність в ній фактичних 
помилок ще в ті роки викликали гостру критику з боку радянських 
вчених 

Для вирішення проблеми культурно-історичного місця дніпро-донець-
кої культури мало що дає і схема, запропонована О. Менгином у праці 
«Світова історія кам'яного віку». Серед мисливсько-рибальських культур, 
які цей дослідник відносить до кола «культур кістки» мезолітичної епо-
хи, він виділяє лише дві групи — «культуру стоянок» Швеції і «арктично-
балтійську культуру». Під останньою він розуміє всі неолітичні культури 
гребінцево-накольчастої і ямково-гребінцевої кераміки Східної Європи 
і Північно-Західної Азії від Прибалтики до Ангари 

' Н. К о 8 8 і п а. ІІгзргип§ ипсі УегЬгеИип^ йег Оегтапеп іи УОГ- ипй {гііЬ^е-
8сЬісМ1ісЬег Хеіі. Вегііп, 1927; Е. а Ы е, Уог^езеЬісМе Дез сІеиІзсЬеп Уоікез. 
Ьеіргід, 1924; С. З с Ь и с Ь Ь а г й І ; . АНеигора. Вегііп, 1926. 

2 Е. Ю. К р и ч е в с к и й . Мезолит и неолит Европы.— КСИИМК, вып. 4, М., 1940; 
й о г о ж. Индогерманский вопрос, археологически разрешенный.— Известия ГАИМК, 
вып. 100, М—Л., 1933. 

3 О. М е п § Ы п . \У'е1где8сЬісЬіе йег Зіеіпгеіі \У1еп, 1931, стор. 243—245. 
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Досить давно була висунута думка про поділ неолітичних і енеолі-
тичних культур Європи і Азії на дві зони — північних мисливсько-рибаль-
ських і південних землеробських культур. Про це в свій час говорили 
М. Оберг, Г. Чайлд, Є. Ю. Кричевський та ін. Межу між цими зонами 
проводили через Північну Німеччину, Польщу і У к р а ї н у Н а матеріа-
лах Середньої Азії і Приуралля поділ на групи північних («казахстано-
сибірських») мисливсько-рибальських і південних («ірано-месопотамсь-
ких») землеробських племен добре простежений в . М. Массоном Слаба 
вивченість неоліту України і степової зони Східної Європи не дозволила 
досі вченим провести суцільну лінію розмежування між культурами пів-
нічної і південної зон від Західної Європи до Центральної Азії. 

Кілька схем культурно-територіального розчленування ранніх кера-
мічних культур було запропоновано в радянській і зарубіжній літературі 
в останні роки. Проте ці схеми носять здебільшого регіональний харак-
тер і охоплюють культури окремих країн або областей Європейського 
і Азіатського матеріків — Францію, Центральну Європу і Подунав'я, 
Польщу Європейську частину С Р С Р Б а л к а н и Кавказ Урал і При-
аралля. Середню Азію 

У ряді праць питання територіального розчленування пам'яток ста-
виться й розв'язується по-різному, в залежності від мети дослідження, 
територіального охоплення матеріалу, глибини його аналізу тощо. Часті-
ше, на жаль, це питання вирішується побіжно при вивченні інших проб-
лем первісної археології — господарства, матеріальної культури, хроно-
логії тощо. З вказаних праць лише одне дослідження О. О. Формозова 
«Етнокультурні області на території Європейської частини СРСР в кам'я-
ному віці» повністю присвячене проблемі культурно-територіального роз-
членування пам'яток. 

* N. А Ь е г д . ШдезсЬісЬШсЬе КиНигкгеізе іп Еигора, стор. 3; Е. Ю. К р и ч е в -
с к и й. Мезолит и неолит Европы.— КСИИМК, вып. 4, стор. 7. 

® В. М. М а с с о й . Историческое место среднеазиатской цивилизации.— СА, 
1964, № 1, стор. 12 і ін. 

® І. А г п а 1, С. В и г п е 2. Віє ЗІгисШг Дез їгапгозізсЬеп Кеоіііііікитз аи£ ОгипД, 
пеиегзіеп 8Іга1;і§гарЬіс1іег, ВеоЬасМип^еп ВКОК, 37—38, ВегНп, 1956—1957; К. Р И -
і і о п і . Тіг^езсЬісМе сіез ОзІеггеісЬізсІїеп Ваитез \Уіеп, 1954. Т. б п і і т і г з к і . Рої-
зка рг2еД1іІ8І;огус2па, І; А. & а г ( і а л у - з к і , І. Оаззо\\Г8кі , 2. К а р е л у з к і . Вказ. 
праця. 

' ' А . Я. Б р ю с о в . Очерки.., стор. 254; М. Е. Ф о с с. Древнейшая история.., 
стор. 173; Н. Н. Т у р и н а . Древняя история.., стор. 59; Л. Ю. Я н и т с . Вказ. праця, 
стор. 325. 

® А. В е п а с. біийіеп хиг Зіеіп- иікі Кир£ег2еі1; і т погй-л^езіІісЬеп Ваїкап.— 
ВКСК, 42, Вегііп, 196 стор. 26. 2, 

® А. А. И с с е н. Кавказ и древний Восток в IV—III тысячелетиях до н. э.— 
КСИА, вып. 93, стор. 13. 

О. Н. Б а д е р , В. А. О б о р и н . Вказ. праця; В. М. Р а у ш е н б а х . Среднее 
Зауралье.., стор. 149; К. В. С а л ь н и к о в. Южный Урал.., стор. 18, 48; В. М. М а с с о н. 
Средняя Азия и Иран в III тысячелетии до н. э.— КСИА, вып. 93, М., 1963. 
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На наш погляд цілком вірною є думка, висунута багатьма радянськи-
ми і зарубіжними авторами про те, що за неолітичної епохи існували 
етнокультурні утворення різної значущості і територіального охоплен-
ня — від найдрібніших культурних груп і типів споріднених пам'яток до 
великих культурпо-територіальпих зон. Основи цієї «багатоступінчастої» 
класифікації закладені в працях О. Я. Брюсова, О. О. Формозова, Р. Піт-
тіоні, Л. Кіліана та ін. Між ними існують лише розходження в назвах 
окремих структурних одиниць системи, що, однак, ніяк не применшує 
значення самої ідеї класифікації археологічних культур з урахуванням 
спорідненості різного порядку: першого — між окремими пам'ятками, 
другого — між культурами в межах певної культурної області і третьо-
го — між культурними областями на території великих зон. 

Досить складну схему класифікації неолітичної кераміки в свій 
час розробив В. О. Городцов, який для назв окремих структурних оди-
ниць своєї систематики застосував терміни, взяті з природничих наук: 
«клас» — «сім'я» — «рід» — «вид» О. Я. Брюсов, систематизуючи 
культури епохи неоліту Східної Європи, називає три категорії понять: «ва-
ріант культури» — «культура» — «племенна спільність» Ступені, виді-
лені О. О. Формозовим, носять назву «культура» — «етнокультурна об-
ласть» — «культурна зона» Р. Піттіоні у своїй схемі поділу неолітич-
них культур Центральної Європи великі етнокультурні одиниці називає 
«культурним світом», який він поділяє на більш дрібні спільності — 
культури і типи Закінчену триступінчасту схему дає Л. Кіліан при 
класифікації культур Прибалтики. Найбільшою одиницею у цій схемі 
є «культурне кільце» (Кги^), що включає ряд «кругів» (Кіп^), до складу 
яких, в свою чергу, входять культури 

у даній праці, безперечно, не ставиться завдання створити класифі-
кацію неолітичних культур Європи. Але для того, щоб визначити місце 
дніпро-донецької культури серед синхронних культурних спільностей, 
необхідно дати хоча б загальну схему генетичних взаємовідносин між 
культурами епохи неоліту і раннього металу в Східній Європі і на сусід-
ніх територіях. При розробці цього питання для позначення структурних 
одиниць будемо дотримуватися таких умовних понять: а) культурно-те-
риторіальна зона; б) етнокультурна область, що включає групу (сім'ю) 
або групи споріднених культур; в) культура; г) варіант культури або 
тип пам'яток. 

" В. А. Г о р о д ц о в . Русская доисторическая керамика.— Труды XI АС, т. I, 
М., 1901. 

А. Я. Б р ю с о в. Очерки.., стор. 10. 
А. А. Ф о р м о 3 о в. Этнокультурные области.., стор. 23. 
К. Р111 і о п І. Вказ. праця, стор. 124. 
Ь. К11 і а п. 2 и т Аи8заге\У'ег1; уоп Рипй- ипй Киїїигргоуіпгеп.— 5туіаІо\^і1;, 

XXIII, ЛУагзсЬал^а, 1960. 
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На підставі порівняльного аналізу могильників, кераміки, знарядь 
праці, техніки їх виготовлення і основних форм господарства, проведе-
ного в попередніх розділах, можна говорити про існування в неолітичний 
і енеолітичний час (V—III тисячоліття до н. е.) у Східній Європі і на 
суміжних територіях двох великих культурно-територіальних зон — пів-
нічної мисливсько-рибальської і південної землеробської. 

Перша з них охоплює північ Центральної Європи, Прибалтику, пе-
реважну частину Східної Європи, Урал, Приаралля і Сибір. До другої 
відносяться землеробські культури Центральної Європи, Балкан, При-
карпаття, Правобережної України, Анатолії, Месопотамії, Кавказу, Іра-
ну і Середньої Азії (рис. 64). Основні ознаки, що є спільними для куль-
тур кожної з великих зон, видно з табл. XII. 

Т а б л и ц я XII 
Основні ознаки культур північної мисливсько-рибальської і південної 
землеробсько-скотарської зон Східної Європи 

Основні ознаки Північна культурно-територіальна 
зона 

Південна культурно-територіальна 
зона 

Могильники 

Знаряддя праці 

Кераміка 

Заняття 

Пластика і 
скульптура 

Антропологіч-
ний тип носіїв 
культури 

Одиночні або колективні вип-
ростані поховання, звичайно за-
сипані вохрою, з бідним похо-
вальним інвентарем без посуду. 

Переважання сокир з кременю, 
виготовлених у техніці двобічної 
оббивки. 

Один, два, дуже рідко більше 
типів посуду. Горщики, як пра-
вило, гостродонні, прикрашені 
штамповим орнаментом (гребі-
нець, ямки, наколи), що скла-
дається з простих прямолінійних 
мотивів. 

Мисливство, рибальство і зби-
ральництво. Зародження відтво-
рюючих форм господарства. 

Майже не відома. 

Північні європеоїди, пізній тип 
кроманьйонців, європеоїди з мон-
голоїдною домішкою, монголоїди. 

Переважно одиночні, скорчені 
на боці поховання, як правило, без 
вохри, але часто з глиняним по-
судом. 

Шліфовані сокири-тесла з крис-
талічних порід. 

Два і більше типів посуду з 
плоским, рідко округлим дном. 
Переважає лінійний орнамент, що 
включає складні геометричні фі-
гури, в тому числі спіралі, ме-
андри, кола. Широко застосову-
вався розпис посуду фарбами та 
лискування. 

Примітивне землеробство і ско-
тарство. 

Значний розвиток пластики. По-
ява статуеток людини культового 
призначення і фігурок тварин. 

Різні типи середземноморсько-
го населення. 

Пам'ятки північної і південної зон в територіальному плані найча-
стіше размежовувалися досить чітко. Так, наприклад, між духовною і ма-
теріальною культурою Трипілля і розташованих поруч синхронних 
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Рис. 64. Дніпро-донецька культура (8) та її оточення в першій половині — середині 
IV тисячоліття до н. е. Культури північної ( І—V) і південної (VI) культурно-тери-
торіальних зон: 
і —Ертебелле — Еллербек; 1а — Дубичай; 2 — «культура стоянок»; З — Сперрінгс; 4 — Нарва; 
5 — рання ямково-гребінцева кераміка; 6 — камська культура; 7 — зауральський неоліт 
(козловський етап); $ —дніпро-донецька культура другого періоду; 9 — стн. Раздорська, 
Цимлянське; 10 — Кельтимінар; 11 — Джебел; 12 — культура лінійно-накольчастої кераміки; 
ІЗ —Лендель; —Тиса; 75 — Вінча; 16 — Трипілля А; 77 — Гумельниця; —Караново ПІ; 

— пізній халколіт Анатолії; 20 — неоліт Кавказу (Низкньо-Шилівська стоянка); 21 — Кюль-
Тепе І в; 22 — Анау-Намазга. 

пам'яток дніпро-донецького неоліту або культур Джейтун-Анау, з одного 
боку, і кельтимінарського неоліту,— з другого, існує різкий контраст. 
Але про якусь сталу лінію розмежування протягом всього неоліту і енео-
літу між цими районами говорити не доводиться. Під впливом землероб-
ських культур південного походження племена культури Ертебелле 
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і культури стоянок Швеції, як і носії дніпро-донецької культури на Ук-
раїні, стали переходити до землеробства і скотарства. В Південній При-
балтиці на території культури Ертебелле потім складається мегалітична 
культура з лійчастим посудом, яка, хоч і відноситься до північного кола, 
за своїм рівнем (розвиток релігійних уявлень, складність і різноманіт-
ність посуду) стоїть близько до культур південної зони. І навпаки, 
у складанні деяких культур стрічково-накольчастої кераміки Централь-
ної Європи, зокрема культури ресенського типу, важливу роль відігра-
вали північні племена. Органічне поєднання ознак культур північної 
(гостродонність посуду, гребінець, наколи) і південної (лискованість 
посуду, велике значення скотарства в господарстві) зон властиве степо-
вим перед'ямним культурам Східної Європи (сурська культура, Цимлян-
ське, середньостогівська культура, Джебел). Культура цих скотарських 
племен становить своєрідну перехідну (Ібласть між культурами обох зон 
(рис, 53, Аі). 

Певна змішаність ознак поховального ритуалу відзначається і в мо-
гильниках окремих культур, розташованих в районі стику великих куль-
турно-територіальних зон (рис. 56, II). Так, середземноморські племена 
дунайської культури, що ховали небіжчиків за ритуалом, властивим 
могильникам південної зони (скорчені кістяки, наявність посуду), часто 
посипали їх на зразок своїх мисливсько-рибальських сусідів червоною 
вохрою. Наявність слідів червоної фарби при деяких похованнях лен-
дельської культури в Тібаві К. Андель пояснює східними впливами 
Липіе під впливом культури північних племен Східної Європи склався 
звичай посипати небіжчиків червоною вохрою і у населення Північного 
Кавказу (Нальчик, Майкоп). Від населення північної зони міг проник-
нути на південь і обряд ховати небіжчиків у випростаному стані, що 
епізодично зустрічається на Балканах (Гаманджія, Боян), Кавказі (Лу-
гове) і в Малій Азії (Теке-Кой). 

Ставити глиняний посуд в могилу — риса, характерна для могиль-
ників південної зони. Але на Північному Кавказі, де могильники за 
сумою ознак відносяться до цієї зони, глиняний посуд в похованнях зуст-
річається далеко не завжди. Наприклад, кераміка зовсім не знайдена 
в Нальчицькому могильнику, що, можливо, слід пояснювати культурними 
впливами, що йшли від населення північної зони. В цей час на Закавказ-
зі при похованнях куро-аракського енеоліту глиняний посуд зустрічає-
ться дуже часто. 

Складання двох культурно-територіальних зон не можна пов'язати 
з ландшафтними зонами, оскільки межі їх не збігаються. Це було б 
важко пояснити і виходячи з різниці в типах господарства носіїв цих 

К. А п й е 1. ТіЬауа-епеоШусгпу гезрбі озайпісгу и Віор \Уу1іог1аІи.— АА, III, 
1962, стор. 63. 
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культур. Треба думати, що вирішальну роль у виникненні двох культур-
но-територіальних зон відігравали певні традиції, властиві різним гру-
пам первісного населення, а також конкретні зв'язки з культурами країн 
передових цивілізацій. Вони обумовлювали певні види занять, типи зна-
рядь праці, характер кераміки, форму ідеологічних уявлень — тобто все 
те, що становить основні ознаки культури. Землеробські культури пів-
денної зони — це світ середземноморського населення, а носії культур 
північної зони належали до груп пізніх кроманьйонців і північних євро-
пеоїдів з монголоїдною домішкою. 

Ми обмежуємося виділенням лише двох культурно-територіальних 
зон, що випливає із поставленого у праці завдання. Проте, немає сумні-
ву, що на території Старого Світу можуть бути виділені й інші великі 
зони споріднених культур. Це стосується, зокрема, Середземномор'я, де 
мали поширення культури з своєрідною керамікою, прикрашеною імпре-
со-кардіумним орнаментом. 

Як північна, так і південна культурно-територіальна зона складає-
ться з цілого ряду областей, де мали поширення споріднені групи або 
сім'ї культур. Нас цікавлять насамперед групи культур північної зони, 
до якої за всіма ознаками належить досліджувана дніпро-донецька куль-
тура. 

Слід зазначити, що розмежування між етнокультурними областями 
простежується значно важче, ніж між великими культурно-територіаль-
ними зонами. Швидше тут може йти мова про поступовий перехід і за-
тухання одних культурних ознак і посилення інших в міру просування 
від однієї етнокультурної області до іншої. На стику цих областей, а тим 
більше окремих культур в межах області в коншому конкретному ви-
падку існує своєрідна прикордонна смуга, пам'яткам якої властиві озна-
ки двох, а нерідко трьох сусідніх культур. Як між мовними діалектами, 
так і між окремими культурами різких і сталих меж не існувало. Про 
такий поступовий перехід від однієї культури до іншої говорилося при 
розгляді північного оточення дніпро-донецької культури. Аналогічні фак-
ти змішаності культурних рис відзначаються дослідниками на стику 
інших культур, наприклад, горбуновської і камської камської і балах-
нінської балахнінської і неолітичних пам'яток Костромського Повол-
жя М. Є. Фосс вказує на трудність визначення меж між культурами 
ямково-гребінцевої кераміки Східної Європи взагалі. Вона підкреслює 
більш чітке розмежування тільки між культурами, які мають різне по-
ходження 

Л. Я. К р Ы ж е в с к а я. Неолитические поселения.., стер. 109. 
А. X. X а л и к о в. Материалы.., стор. 68. 

^̂  Л. Я. К р ы ж е в с к а я. Неолитическая стоянка Сокольское I на Волге.— МИА, 
№ 110, М., 1963, стор. 48. 

М. Е. Ф о с с. Древнейшая история.., стор 180. 20 
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Однією з найбільш діагностичних ознак при виділенні етнокультур-
них груп (областей) в мешах зони є кераміка. 

Питання про виділення серед неолітичних культур лісової зони Схід-
ної Європи, що довгий час відносилась до однієї культури гребінцевої 
кераміки кількох культурних груп вперше було висунуто М. є. Фосс 
і о . я . Брюсовим в 1952 р.̂ ^ М. Є. Фосс писала, зокрема, про наявність 
в межах лісової і лісостепової зон Східної Європи і Зауралля трьох ве-
ликих областей: західної з гребінцево-ямчатою керамікою, центральної 
з ямково-гребінцевою і східної з гребінцевою керамікою. Поділ культур 
мисливсько-рибальської зони на ряд етнокультурних областей пізніше 
знайшов визнання і більш повне обгрунтування в працях інших авторів. 

, Після досліджень Н. М. Гуріної, Л. Ю. Янітса, О. О. Формозова, авто-
ра та ін.̂ ^ стало очевидним, зокрема, існування в межах Європейської 
частини СРСР двох великих етнокультурних областей культур гребінце-
во-накольчастої і ямково-гребінцевої кераміки. 

О б л а с т ь к у л ь т у р г р е б і н ц е в о - н а к о л ь ч а с т о ї к е р а -
м і к и охоплює значну територію Східної Європи. Вона тягнеться від 
Вісло-Дніпровського межиріччя, обминаючи Волго-Окський басейн з пів-
дня, і до Прикам'я включно. За переважанням в системі узору гребінцевого 
штампу і відступаючих паколів (лопаточка) при наявності всіх основних 
ознак, властивих посуду північної зони, до цієї області відносяться куль-
тури дніпро-донецька, гребінцево-накольчастої кераміки Польщі і Поніман-
ня (тип Доброго Бору), а також валдайська і камська. За територіаль-
ною ознакою перші чотири культури цієї області становлять західну віс-
ло-дніпровську групу, а остання — східну камську. До західної групи 
культур гребінцево-накольчастої кераміки, очевидно, слід віднести і пізні 
пам'ятки нарвської культури з долини Західної Двіни і суміжних те-
риторій. 

Найбільш ранніми культурами гребінцевої кераміки вісло-дніпров-
ської групи є пам'ятки першого періоду дніпро-донецької культури. Оче-
видно, дещо пізніше з'являються поселення гребінцевої кераміки Поль-
щі і типу Доброго Бору в Поніманні, а також складається валдайська 
культура і пам'ятки типу Кривини. Поселення цих культур існували од-
ночасно з пам'ятками третього періоду дніпро-донецької культури, а мож-
ливо і дещо довше (рис. 65, П, III). 

Вище ми вже зупинялися на розгляді знахідок з поселення Добрий 
Бор в Поніманні, Для повноти картини про характер матеріалів культур 

І. А і И о . Гга^еп йег КиззізсЬеп Зіеіпгеіі;. Неїзіп^їогз, 1922. 
М. Е. Ф о с с . Древнейшая история.., стер. 168; А. Я. Б р ю с о в . Очерки.., 

стор. 254. 
Л. Ю. Я н и т с. Вказ. праця, стор. 333; Д. Н. Т у р и н а . Древнейшая история.., 

стор. 57—58; Д. Я. Т е л е г і н. Неолітичні поселення.., стор. 82; А. А. Ф о р м о з о в . 
Этнокультурные области.., стор. 108. 
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висло-дніпровської групи залишається сказати кілька слів про культури 
гребінцевої кераміки Польщі, валдайську і нарвську. 

Культура гребінцевої (гребінцево-накольчастої) кераміки Польщі 
займає її середню і північну частину Глиняний посуд представлений 
однією формою — широко відкритим горщиком з плоским дном. Для стар-
шої фази О. Гардавський відзначає наявність гострого дна; про яйцевид-
ну форму кераміки цього типу говорить і Л. Козловський. В тісті — до-
мішка жорстви, рідко — товчених черепашок. Орнаментація покривала, 
очевидно, всю поверхню посуду. В системі узорів домінує горизонтальна 
зональність. Серед елементів орнаменту важливе місце посідають відсту-
паючі наколи і відтиски гребінця. На пізніх етапах застосовувалися та-
кож перевитий шнур і перлинний орнамент. Під зрізом вінець дуже 
часто зустрічається ряд глибоких циліндричних ямок. 

Неолітичні пам'ятки гребінцевої кераміки Польщі та синхронні їм 
поселення другого і третього періодів дніпро-донецької культури польські 
археологи відносять до однієї дніпро-ельбської або польсько-україн-
ської культури. Т. Сулимирський і о . Гардавський виводять гребінце-
ву кераміку Польщі зі сходу 

Посуд валдайської культури у переважній більшості гостродонний, 
має прямі вінця, в глиняному тісті є рослинна домішка і пісок. В систе-
мі узору, що виконаний гребінцем, неглибокими ямками і прокресленими 
лініями, переважають горизонтальні або вертикальні ряди. В більшості 
випадків орнаментом покрита вся поверхня посуду Валдайська куль-
тура за типом знарядь праці і характером кераміки в генетичному плані зі-
ставляється з неолітом Подніпров'я Як пам'ятки рогачовської групи 
Подніпров'я, так і валдайська культура розвивались під досить сильним 
впливом розташованих поруч культур ямково-гребінцевої кераміки Вол-
го-Окського басейну. 

Кераміка нарвського типу^° на ранньому етапі мала поширення 
в Естонії (Нарва, Кяапа) і Латвії (Оса), де вона передувала типовій 
ямково-гребінцевій кераміці. Пізні пам'ятки нарвського типу виявлені 
в Латвії (Абора), в районі Великих Лук (Усвяти) і на північному сході 
Білорусії (Кривина, Скема). Вони існували тут досить довго паралельно 

К. І а 2 (З 2 е лу 8 к і. Рггусгупкі йо 2па]'отозс1 киІШгу ргаїіпбкіе] Роїзсе 2а-
СЬОСЗПІЄ].— РА, III, З, Рогпап, 1928; Ь. К о г і о ^ у з к і . Вказ. праця, стор. 70. 

А. О а г (1 а \V 8 к і. 2а§а(ішепіе киїїигу... 
К о 8 І ; г 2 е \ У 8 к і , С Ь і п і І е \ У з к і , К. Т а г й г е л у з к і , Ргайгіеіе Роїзкі, 

"\¥агз2а-«га, 1965, стор. 97. 
"" Т. З и і і ш і г з к і . Роїзка рг2Є(іЬІ8І;огус2ііа, І, стор. 127. 

К. Н. Т у р и н а . Валдайская неолитическая культура.— СА, 1958, № 3. 
Н. Н. Г у р и н а. К вопросу об этнокультурных областях лесной и лесостепной 

зоны Европейской части СССР в эпоху неолита.— VII конгресс антропологических 
и этнографических наук в Москве, М., 1964. 

^ Л. Ю. Я н и т с. Вказ. праця, стор. 122—125. 
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з поселеннями культур ямково-гребінцевої кераміки, валдайської і дніп-
ро-донецької. Для нарвської кераміки характерні такі ознаки: округло-
донність, слабе профілювання стінок, прості вінця^ домішка в тісті тов-
чених черепашок і дрібних органічних решток. Орнамент складається 
з різного роду неглибоких ямок і вм'ятин, дрібногребінцевих відтисків, 
насічок. Під краєм вінець зустрічається ряд круглих глибоких ямок. 
Відзначається смугасте згладжування. За деякими ознаками (домішка 
товчених черепашок в тісті, великий процент неорнаментованого посуду, 
наявність човнуватих мисок, високий розвиток кістяної індустрії) нарв-
ська культура значно відрізняється від культур області гребінцево-на-
кольчастої кераміки, тяжіючи до прибалтійських культур слабоорнамен-
тованої кераміки. Л. Ю. Янітс вказує на спорідненість нарвської кераміки 
з посудом типу Цедмар і ранніми неолітичними матеріалами Фінляндії 
і Карелії. Н. М. Гуріна говорить про зв'язок нарвської кераміки з Серед-
нім Подніпров'ям. 

Культури західної вісло-дніпровської і східної камської групи роз-
ділені між собою досить значними територіями лісостепових просторів 
Східної Європи, де неолітичні пам'ятки, на жаль, вивчені щ;е дуже слабо. 
З території Тамбовщини, Пензенщини і Орловщини відомі поки ш,о лише 
окремі знахідки кераміки, що типологічно можуть бути зближені як 
з дніпро-донецькою, так і камською культурами (Торбєєво). 

Камська культура охоплює басейн Ками і прилеглі ділянки долини 
Середньої Волги. Кераміка гостродонна, в пізні періоди з'являється ма-
леньке плоске дно. Відома одна керамічна форма — слабо профільований 
горщик з рівними або скошеними до середини з напливом вінцями. Ор-
намент переважно гребінцевий, панує горизонтальна зональність 
За останній час А. X. Халіковим виявлено посуд, повністю покритий під-
трикутно-накольчастим узором, цілком аналогічним орнаменту другого 
періоду дніпро-донецької культури. Це дало йому підставу говорити про 
тісні культурні зв'язки неоліту Подніпров'я і Прикам'я 

О б л а с т ь к у л ь т у р я м к о в о - г р е б і н ц е в о ї к е р а м і к и за-
ймає територію Волго-Окського басейну і суміжних районів Східної Євро-
пи (рис. 65, IV). Основною ознакою цієї кераміки є рішуче переважання 
в орнаментації глибокої, здебільшого округлоконічної ямки і друго-
рядна роль всіх інших елементів, в тому числі гребінцевого штампу. 
Ямково-гребінцева кераміка раннього періоду, що є характерною для лля-
лівської культури, раннього етапу балахнінської культури, більш ранніх 
пам'яток Десни і Сейму (Есмань, Скуносово), Подоння (Довге), Прибал-
тики і Приладожжя (Усть-Рибіжна), відрізняється винятковою примі-

О. Н. Б а д е р , В. А. О б о р и н . Вказ. праця; А. X. Х а л и к о в . Материалы.., 
стор. 67. 

А. X. X а л и к о в. Среднее Поволжье в эпоху камня и бронзы. Автореферат 
докторской диссертации, Казань, 1966. 
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тивністю форм. їй зовсім не властивий пдоскодонний посуд (рис. 53, 5, 6). 
дуже рідко зустрічається прокреслений орнамент. За вказаними ознаками 
культури названих територій дуже близько споріднені між собою і знач-
но відрізняються від культур інших сусідніх областей північної зони. 

Ямки різних обрисів зберігають домінуюче значення в системі узо-
рів посуду і більш пізніх культур (більовської, рязанської, каргополь-
ської та ін.), хоча значення гребінцевого штампу в цей час тут помітно 
зростає. Значно більшу роль гребінцевий штамп відіграє і на кераміці 
цього типу в Прибалтиці. На території Естонії, Литви, Фінляндії і в При-
ладожжі Л. Ю. Янітс виділяє окрему групу так званої типової ямково-
гребінцевої кераміки, ш;о за частим застосуванням в узорі гребінцевого 
штампу відрізняється від більш ранніх зразків ямкової кераміки Волго-
Окського басейну. Значення гребінцевого штампу в орнаментуванні піз-
ньої ямково-гребінцевої кераміки зростає і на інших територіях поши-
рення цих пам'яток, в чому, безперечно, слід вбачати прямі впливи 
сусідніх культур, і в першу чергу дніпро-донецької камської та ін. 
Л. Ю. Янітс слідом за Штурмсом походження типової ямково-гребін-
цевої кераміки Прибалтики пов'язує з впливами гребінцевої кераміки 
на ямкову 

В останні роки в зв'язку з роботами в басейні Німану, щ;о привели 
до відкриття пам'яток типу Дубичай, чіткіше почала окреслюватись об-
ласть поширення пам'яток окремої п р и б а л т і й с ь к о ї г р у п и к у л ь -
тур , що характеризуються гостродонною слабо орнаментованою керамікою 
типу Ертебелле — Цедмар — Дубичай 

Спільною ознакою для кераміки прибалтійської групи є відносна 
товстостінність посуду. В комплексах культури Ертебелле відомі дві фор-
ми — гостродонний горш;ик (рис. 53, І ) і світильники. В Дубичаї вияв-
лені горщики і мисочки. Горщики мають вертикальні, майже циліндричні 
або опуклі стінки (Брабант, Елербек, Гюде). Дно конічне або шипувате. 
Край вінець завжди відведений назовні. В тісті найчастіше зустрічаються 
товчені черепашки. Однією з характерних ознак кераміки Ертебелле, Цед-
мара і Дубичай є майже повна відсутність орнаменту. Зустрічаються 
лише пальцеві вм'ятини або відтиски палички по краю горщика. 

В культурах північної частини Середньої Європи, які, за найновіши-
ми даними, замінюють собою Ертебелле (культура лійчастого посуду), 
замість гострого дна розвивається округле, а потім плоске. Кераміка цих 
культур також відрізняється бідністю орнаменту. Гостродонна кераміка 

В. П. Т р е т ь я к о в. О юго-западных связях рязанского неолита.— СА, 
1964, № 4. 

Л. Ю. Я н и т с. Вказ. праця, стор. 334—338. 
з^Н. З с Ь л у а Ь е й і з з е п . Віє АиздгаЬип^еп і т Заїшрег Моог.— Ойа, Вй. 16, 

Кеитйпбїег, 1960; Т. М а ї Ь і а з з е п . вТиЬЬег Ьетрз іп іЬе ЕгІеЬоПе Сиіиге.— АЛ, 
VI, 1—2, КоЬепЬауп, 1935;Р. К. Я б л о н с к и т е - Р и м а н т е н е . К вопросу о раннем 
неолите. 
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типу Ертебелле мала поширення в Ютландії, північній частині Німеч-
чини до межиріччя Рейну і Везеру. 

Поширення кераміки типу Ертебелле на схід вивчено слабо. На те-
риторії Калінінградської області відомий посуд типу Цедмара, а далі на 
схід, в долині Німану, виявлено пам'ятки дубичайського типу. Серед зна-
хідок Іностранцева в Приладожжі є значний процент кераміки з доміш-
кою черепашок в тісті, майже позбавленої орнаменту. Про можливий 
зв'язок цієї кераміки з посудом Ертебелле говорить Н. М. Гуріна 
Перегляд матеріалів з відомого поселення Сарнате в Латвії переко-
нує нас в тому, ш;о значна частина глиняного посуду цього комплексу 
може бути пов'язана з групою прибалтійських культур слабо орнамен-
тованої кераміки. 

Отже, прибалтійська група культур слабо орнаментованої кераміки 
з товченою черепашкою в тісті займає довгу вузьку область, що тягне-
ться вздовж південного і східного узбережжя Балтійського моря від Рей-
ну і, очевидно, до Неви. На території Центральної Європи культури 
цієї області межували з південною, землеробською зоною, а на території 
Східної Європи — з культурами гребінцево-накольчастої кераміки. 

Взаємовідношення прибалтійської групи з культурами гребінцево-
накольчастої кераміки досить складні. В ранньому неоліті помітні значні 
впливи пам'яток дубичайського типу на поселення Подніпров'я, що зна-
йшло найповніший відбиток в матеріалах стоянок типу Струмеля-Гастя-
тина. Але в пізньонеолітичний — енеолітичний час, навпаки, неоліт По-
німання потрапляє в зону впливу культур гребінцево-накольчастої кера-
міки, що привело до виникнення в долині Німану пам'яток типу Доброго 
Бору. 

У зоні стику прибалтійських і дніпровських культурних впливів роз-
вивалась і нарвська культура, що в силу цього за складом і характером 
кераміки займає до деякої міри проміжне становище, тяжіючи на ранніх 
етапах до культур прибалтійської групи, а на пізніх — до вісло-дніпров-
ської. 

Окрему етнокультурну область в межах північної мисливсько-рибаль-
ської зони становить з а у р а л ь с ь к а г р у п а к у л ь т у р х в и л ь о -
в и д н о - с т р у м е н я с т о ї к е р а м і к и . 

Про певні особливості матеріальної культури східно-уральського нео-
літу говорив О. П. Окладников ще в 1941 р.̂ ^ Наявність безперечних ку-
льтурних відмін між неолітичними пам'ятками гребінцевої кераміки 

з® Н. Н. Г у р и н а. Древняя история.., стор. 79. 
Л. В. В а н к и н а. Раскопки в Сарнате в 1955—1956 гг.— СА, 1958, № 3. З ко-

лекцією Сарнате, що зберігається в Ризькому історичному музеї, ми мали можли-
вість ознайомитись в 1957 і 1966 рр. з люб'язного дозволу автора розкопок Л. В. Ван-
кіної. 

А. П, О к л а д н и к о в . Неолитические памятники как источник этногонии 
Сибири и Дальнего Востока,— КСИИМК, вып. 9, М., 1941, рис. 1. 
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Прикам'я і зауральської кераміки, прикрашеної гребінцево-хвильовидним 
орнаментом, відзначає О. М. Бадер Аналізуючи значний речовий мате-
ріал з території Південного Уралу, К. В. Сальников говорить про існу-
вання в період неоліту і енеоліту в цьому районі двох культурних варі-
антів: східного з керамікою, прикрашеною хвильовидно-гребінцевим ор-
наментом, і західного з гребінцевою керамікою В окрему зауральську 
культуру виділяє неолітичні пам'ятки Уралу і долини Обі В. М. Чер-
нецов 

Зауральська етнокультурна область гребінцево-струменястої керамі-
ки включає культури — горбуновську, кельтимінарську і неолітичні па-
м'ятки долини Обі. Кераміка горбуновської культури представлена гор-
п];иками яйцевидної форми з округло-конічним дном (Стрілка, Полуденка; 
рис. 53, 8) На більш пізніх стоянках раннього етапу цієї культури 
зустрічається також посуд типу чаш. Близькі за формою були горщики 
неоліту Приоб'я. В кельтимінарській культурі відомо кілька форм посу-
ду (горпі;ики, глечики, миски округлі і човнуваті; рис. 53, 9), чим ця 
культура в значній мірі відрізняється від усіх інших культур північної 
мисливсько-рибальської зони. В глиняному тісті посуду зауральських 
культур домішка тальку, жорстви і слюди. Основним елементом орнаменту 
є хвильовидні прогладжені лінії, відступаюча лопаточка, насічки, а та-
кож гребінцеві відтиски. Як відзначалось виїце, на більш ранніх стоян-
ках переважає струменястий накольчастий орнамент, а на пізніх — гре-
бінцевий. 

На закінченні розгляду матеріалів основних неолітичних культур 
північної культурно-територіальної зони розглянемо кераміку типу Спер-
рінгс, пі;о мала поширення в Карелії і Фінляндії. 

Ця кераміка характеризується наявністю двох типів посуду — ши-
роко відкритих гостродонних горш,иків з прямими вінцями і невеликих 
яйцедонних мисок. В тісті велика домішка піску, маса звичайно крихка. 
Головними мотивами орнаменту є відступаючий штамп, прокреслені ши-
рокі лінії, відтиски видовженого штампу, часто у вигляді римської циф-
ри І, перевитий шнур і так званий перевитий колючий дріт В Карелії 
гребінцевий орнамент на цій кераміці не відомий. Кераміку типу Спер-
рінгс Н. М. Гуріна виділяє в окремий керамічний тип, який, на її думку, 
за рядом спільних ознак можна генетично пов'язати з зауральською гру-

о. Н. Б а д е р . Основные итоги и задачи изучения истории Урала в эпоху 
камня и бронзы,— ВАУ, I, Свердловск, 1961, стор. 18. 

К. В. С а л ь н и к о в . Основные итоги и проблемы археологического изучения 
Южного Урала,— ВАУ, I, Свердловск, 1961, стор, 48, 

^̂  В, Н. Ч е р н е ц о в, К вопросу.., стор. 407. 
^̂  В, М. Р а у ш е н б а X. Среднее Зауралье,,; О. Н. Б а д е р. Новые раскопки бли.^ 

Тагила в 1944 году.— КСИИМК, вып. 16, М., 1947. 
Н. Н. Г у р и н а. Древняя история.., стор. 59—60. 
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пою неолітичної кераміки Можливо, таке твердження і не позбавлене 
підстав, але значне поширення гребінцевого штампу на пізній кераміці 
типу Сперрінгс в Фінляндії слід все ж розцінювати, очевидно, як безпо-
середні впливи сусідніх більш південних культур гребінцевої кераміки 
Прибалтики і Вісло-Дніпровського межиріччя. 

Таким чином, при розв'язанні проблеми культурно-історичпого місця 
дніпро-донецької культури необхідно виходити з наявності в межах Схід-
ної Європи і прилеглих територій двох великих культурно-територіальних 
зон: північної мисливсько-рибальської і південної землеробської, кожна 
з яких розпадається на ряд етнокультурних областей. 

В межах північної мисливсько-рибальської зони виділяються чотири 
великі етнокультурні області, що включають групи (сім'ї) близько спо-
ріднених культур, а саме: а) область культур гребінцевої, гребінцево-
накольчастої кераміки, ш;о складається з двох груп культур — вісло-
дніпровської і камської; б) область культур ямково-гребінцевої кераміки 
Волго-Окського басейну і суміжних терріторій; в) область культур з кера-
мікою типу Ертебелле — Цедмар — Дубичай в Прибалтиці і г) область 
культур хвильовидно-струменястої кераміки Зауралля, Західного Сибіру 
і Приаралля. 

Дніпро-донецька культура разом з культурами гребінцево-накольча-
стої кераміки Польш;і і Понімання, валдайською і нарвською (на пізньо-
му етапі) становить західну вісло-дніпровську групу етнокультурної об-
ласті гребінцево-накольчастої кераміки північної мисливсько-рибальсь-
кої зони. 

Лише виходячи з такого визначення місця дніпро-донецької культури 
і враховуючи географічне її розМіш;епня на стику двох великих культур-
но-територіальних зон, можна зрозуміти роль і значення її носіїв в істо-
рії неолітичного населення Східної Європи. Конкретна історія племен 
дніпро-донецької культури тісно переплітається з історією розвитку насе-
лення сусідніх територій і насамперед носіїв культури висло-дніпровської 
групи гребінцево-накольчастої кераміки, 

В ранньонеолітичний час, тобто в другій половині V тисячоліття до 
н. е., дніпро-донецькі племена пізніх кроманьйонців заселяли лісостепове 
Подніпров'я і Полісся. Тут у них лід впливом буго-дністровської куль-
тури виникла своя кераміка. З аналізу орнаментики неолітичної кераміки 
Східної Європи видно, шіо саме населення Дніпровського і Прип'ятського 
басейнів було творцем гребінцевого елементу орнаменту, звідки він поши-
рився на північний захід — в Прибалтику (нарвська культура) , Фінляндію 
(стиль 1 : 2) і Північно-Східну Польщу (гребінцева кераміка). 

Гребінцева кераміка Прибалтики і Фінляндії становить близьку ана-
логію дніпро-донецькій. Названі керамічні групи поєднує спільність форм 

** Н. Н. Г у р и н а. Древняя история.., стор. 165—190. 
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посуду, близькі мотиви і елементи орнаменту (відступаючі наколи, гре-
бінець, ямки під вінцями). Виходячи з цих ознак, Європеус висловив 
думку про походження цієї кераміки з Подоння. За південне походжен-
ня українсько-фінської гребінцевої кераміки Прибалтики, Фінляндії і Шве-
ції висловлювався і Ю. Айліо 

В Прибалтиці та на території Північно-Східної Польщі носії куль-
тур гребінцевої кераміки зіткнулися з населенням прибалтійської групи 
неолітичних культур, яким була властива слабо орнаментована кераміка 
з домішкою черепашки в тісті. Саме цим слід пояснювати деякі особли-
вості нарвської і польської гребінцевої кераміки, що відрізняється знач-
ною розрідженістю орнаменту і наявністю в тісті поряд з рослинною 
домішкою товчених черепашок. На території Фінляндії впливи культур 
гребінцевої кераміки нашаровувались на існуючу вже там ранню куль-
туру типу Сперрінгс (стиль 1 : 1 ) . Дуже можливо, що уже в IV тисячоліт-
ті до н. е. впливи неолітичних культур Подніпров'я почали проникати та-
кож в басейн Західної Двіни — на Валдай і в Новгородщину, де сприяли 
появі кераміки типу Язиковської стоянки. Пізніше на цих територіях ви-
никла валдайська культура і пам'ятки пізньонарвської культури типу 
Кривини. 

Ще в мезолітичний час пізньокроманьйонські племена північної час-
тини Подніпров'я почали поступово проникати вниз по Дніпру на пів-
день, де в Надпоріжжі зустрічаються спочатку з населенням мезолітичної 
епохи, а пізніше — з носіями сурської культури. Відносини між місце-
вим населенням Надпоріжжя і прийшлими племенами складалися 
по-різному. Очевидно, нерідко вони носили досить ворожий характер 
і супроводжувались воєнними сутичками, незаперечні факти про які зафік-
совані, наприклад, у Василівському і Волоському мезолітичних могиль-
никах Можливо, не випадково також і те, що переважна більшість 
стоянок сурської культури в Надпоріжжі розміщувалась на островах або 
окремих скелястих останцях в руслі Дніпра, досить зручних для захисту. 
Сутички між місцевим населенням і прийшлими племенами закінчилися 
повною перевагою останніх. В першій половині IV тисячоліття до н. е. 
ця територія була вже повністю заселена племенами дніпро-донецької 
культури. 

Кінець V — перша половина IV тисячоліття до н. е.— період поси-
леної експансії північного кроманьйонського населення на південь. В цей 
час були в значній мірі відтіснуті на південний захід і буго-дністровські 
племена, а їх культура зазнала помітного впливу з боку дніпро-донець-
кого неоліту. Це відбулося на самчинському етапі в розвитку буго-дніст-

І. А і 1 і о. СЬегзісЬі; йег зІеіпгеіШсЬеп ЛУоЬпрМгГшкіе іп Гіпіапі. Неїзіпд-
іогб, 1909, стор. 89. 

Д. Я. Т е л е г і н. Василівський третій некрополь в Надпоріжжі.— Археоло-
гія, т. XIII, стор. 7. 
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ровської культури, коли тут в орнаментуванні кераміки набрав широкого 
розвитку гребінцевий штамп, запозичений від дніпро-донецьких племен. 
В середині IV тисячоліття до н. е. дніпро-донецькі племена Лівобережної 
України просуваються до самих берегів Азовського моря. В цей час гре-
бінцевий штамп поширюється і на кераміці пізніх степових культур 
(стн. Роздорська). 

Перша половина — середина IV тисячоліття до н. е.— це період роз-
квіту культури дніпро-донецьких племен в Середньому Подніпров'ї, в цей 
час тут складається досконалий тип плоскодонної кераміки з гребінцево-
накольчастою орнаментацією, набирають значного поширення шліфовані 
кам'яні тесла і характерні для цієї культури групові усипальниці. Досить 
численні і сильні племена дніпро-допецької культури встановлюють куль-
турні контакти з населенням Правобережної України, Північного Кавка-
зу і далеких країн Стародавнього Сходу, звідки на Україну, зокрема 
в Приазов'я і Надпоріжжя, проникають нові, раніше невідомі тут типи 
знарядь (булави) і перші прикраси з металу (мідь, золото). Зі сходу, від 
культур Зауралля і Приаралля, до дніпро-донецької культури проникає 
елемент накольчастого орнаменту. Про тісні культурні контакти насе-
лення Подніпров'я, Зауралля й Казахстану свідчать і майже тотожні за 
формою знаряддя у вигляді човників. 

В середині — другій половині IV тисячоліття до н. е. в житті дніпро-
донецьких племен відбуваються важливі зміни. В цей час, а можливо де-
п];о раніше, на північному сході з'являються племена лісових мисливців 
культури ямково-гребінцевої кераміки, п̂ о почали розселюватись в доли-
нах рік Десни, Сейму і верхів'ях Сіверського Дінця, Ворскли, Псла і Су-
ли. Проникнення племен ямково-гребінцевої кераміки на територію 
гомельсько-чернігівської і донецької груп дніпро-донецької культури, оче-
видно, відповідає часові їх значного посилення, коли вони майже витіс-
нили населення гребінцевої кераміки в Естонії і Фінляндії. 

В середині IV тисячоліття де н. е. розвиток дніпро-донецької куль-
тури переривається також і в Подніпров'ї, де з'являються середньосто-
гівські племена і носії культури Трипілля. В другій половині IV тисячо-
ліття до н. е. населення дніпро-донецької культури лісостепового Лівобе-
режжя і Подніпров'я надпорізько-приазовської і черкаської груп було 
вже повністю витіснене, а частково асимільоване цими більш сильними 
племенами, що стояли на вищому рівні культурного розвитку. 

Однак племена культури ямково-гребінцевої кераміки, середньосто-
гівської і трипільської культур не набули поширення на північно-захід-
них територіях розселення дніпро-донецького населення, в долині Дніпра 
на відрізку Київ — Рогачов і на нижній та середній течії Прип'яті і в цей 
час все ще продовжувала розвиватись дніпро-донецька культура (Пустив-
ка 5, 03. Литвин, рогачовська група). В цьому районі дніпро-донецькі 
племена доживають до середини ІТІ тисячоліття до н. е. (рис. 42). 
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Рис. 65. Етнокультурні області (групи культур) північної мисливсько-рибальської зо-
ни в другій половині I V — I I I тисячолітті до н. е.: прибалтійська (І), культури гре-
бінцево-накольчастої кераміки з підгрупами західною (II) і східною (III) , культури 
ямково-гребінцевої ( IV) , хвильовидно-гребінцевої, струменястої (V) кераміки. 
Культури землеробських і скотарських племен (VI): 
г — «культура стоянок»; 2 — валдайська культура; з — культури ямково-гребінцевої кера-
міки; 4 — камська культура; 5 — горбуновська культура; б — культура лійчастого посуду; 
7 — неоліт гребінцевої кераміки Польщі; 8 — дніпро-донецька культура третього періоду; 

10 — Середній Стіг 2, ямна культура; 11 — Кельтимінар; 12 — Трипілля В, С. 

Перегрупування племен в другій половині IV тисячоліття до н. е. 
привело до деякого скорочення і зміщення території поширення культур 
гребінцево-накольчастої кераміки. Східна Прибалтика (Естонія, Фінлян-
дія, Карелія, Приладожжя); Північно-Східна Україна, зайняті носіями 
культур типу Сперрінгс, нарвської та дніпро-донецької, тепер заселюють-
ся лісовими мисливцями з ямкоБо-гребінцевою керамікою (рис. 65). До-
сить сильні впливи їх культури відчуваються і в неоліті Валдаю. 

В ПІ тисячолітті до н. е., очевидно, під натиском волго-окського мис-
ливсько-рибальського населення відбувається деяке зміщення території 
розселення носіїв культури гребінцево-накольчастої кераміки в північно-
західному напрямку, що яскраво проявилось у значному зростанні кіль-
кості поселень гребінцево-накольчастої кераміки в Польщі і Поніманні 
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Отже, в кінці IV — III тисячоліттях до н. е. з числа культур вісло-
дніпровської групи більш-менш в чистому вигляді зберігаються лише три: 
дніпро-донецька на пізньому етапі розвитку і культури гребінцево-наколь-
частої кераміки Польп];і і Понімання (Добрий Бор). На середній та верх-
ній течії Західної Двійи в цей час продовжували також розвиватися піз-
ньо-нарвські пам'ятки типу Кривини, Усвят, Абори, що знаходились під 
сильним впливом культур гребінцево-накольчастої кераміки вісло-дніп-
ровської групи. 

Вище неодноразово підкреслювалась значна близькість в матеріаль-
ній культурі, зокрема кераміці, третього періоду дніпро-донецької куль-
тури з культурою гребінцевої кераміки Польщі і Понімання, що безпе-
речно свідчить про близьку спорідненість пізньонеолітичних племен до-
лини Дніпра, Прип'яті і Вісли, Займаючи досить компактну територію 
Вісло-Дніпровського межиріччя, ці племена доживають тут до появи пле-
мен шнурової кераміки і пізніше відіграли певну роль у складанні куль-
тур середньої бронзи, зокрема тшинецької. 

Одним з найбільш складних питань у вивченні дніпро-донецької 
культури є визначення її етнічної приналежності. 

Довгий час пам'ятки гребінцевої кераміки, під якими розуміли всі 
неолітичні поселення, розташовані в лісовій і лісостеповій зонах Східної 
Європи і Азії від Прибалтики до Зауралля включно, зв'язувались з на-
селенням фінно-угорської сім'ї мов (Коссіна, Альмгрен, Айліо, Європеус, 
Менгін та ін.). Тепер, після виділення серед неолітичних пам'яток пів-
нічної мисливсько-рибальської зони етнокультурних областей, така по-
становка питання є вже застарілою. На сучасному етапі наших знань 
в галузі археології, палеоантропології і лінгвістики може йти мова про 
постановку питань етнічної приналежності племен кожної з виділених 
етнокультурних груп. При розробці питання етнічної приналежності нео-
літичного населення Східної Європи не можна, зокрема, розглядати як 
одне ціле культури ямково-гребінцевої кераміки і групу культур гребін-
цево-накольчастої кераміки. 

На думку переважної більшості спеціалістів-археологів (О. Я. Брю-
сов, X. А. Моора, Л. Ю. Янітс) ^̂  і лінгвістів (Д. В. Бубрих, Е. Н. Сетеля 
та ін.) носії культур ямково-гребінцевої кераміки Волго-Окського 
басейну і Прибалтики належали до фінно-угорської групи. 

Питання етнічної приналежності культур гребінцево-накольчастої 

^̂  А. Я. Б р ю с о в. Очерки.., стор. 254; X. А. М о о р а . Вопросы сложения эстон-
ского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии. Вопросы 
этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956, стор. 63; Л. Ю. Я н и т с. Вказ. 
праця, стор. 356. 

Д. В. Б у б р и X. О советском финно-угроведении.— СЭ, 1949, № 2; П. А. А р и -
с т э. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их разви-
тия.— Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956, стор. 9. 
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і гребінцево-хвильовидної кераміки Східної Європи і Зауралля вирішую-
ться по-різному. Культури зауральської групи з гребінцево-хвильовидною 
струменястою керамікою (кельтимінарська, горбуновська, приобсьііа) та-
кож звичайно пов'язуються з уральською сім'єю мов (С. П. Толстов, 
В. М. Чернецов). З фінно-угорським, а точніше з пермсько-фінським мов-
ним середовищем зіставляє О. М. Бадер камську культуру Культуру 
Фінляндії і Карелії з керамікою типу Сперрінгс Л. Ю. Янітс в етнічному 
плані пов'язує з протолопарськими племенами 

Зовсім з інших позицій підходить значна кількість дослідників при 
визначенні етнічної приналежності племен гребінцево-накольчастої кера-
міки Дніпро-Вісленського межиріччя (Північна Україна, Південна Біло-
русія, Північно-Східна Польщ;а). 

Польський лінгвіст Т. Лер-Сплавінський, базуючись на висновках 
археологів І. Костжевського, Л. Козловського і К. Язджевського, прихо-
дить до висновку, щ;о культура гребінцевої кераміки відіграла основну 
роль у складанні слов'янства. На його думку, ця культура була одним 
з найдавніших компонентів в етногенезі слов'ян, на який нашарувались 
потім культури шнурової кераміки і лужицька. Район складання пра-
слов'ян Т. Лер-Сплавінський розміш;ує на просторах Східної Європи від 
Дніпра до Одера, між областями поширення германських і балтійських 
племен ^^ Про певну роль у складанні протослов'ян місцевих груп насе-
лення кам'яного віку, п];о мешкало на північ від Карпат і на культуру 
якого в ПІ тисячолітті до н. е. нашарувалась культура бойових сокир 
і кулястих амфор, говорить Б, В: Горнунг Носіїв тшинецької культури 
Б. В. Горнунг уже прямо називає протослов'янами 

Польський археолог О. Гардавський, який спеціально займався ви-
вченням пам'яток гребінцевої кераміки Польш;і і тшинецької культури, 
приходить до висновку, по-перше, про генетичний зв'язок цих культур 
і, по-друге, про важливу роль тшинецьких племен в етногенезі слов'ян 
Про певне значення тшинецької культури для розв'язання проблеми по-
ходження слов'ян ще раніше говорив В. М. Даниленко 

С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стор. 65; В. Н. Ч е р н е ц о в . Древняя исто-
рия.., стор. 7; О. Н. Б а д е р . Балановский могильник. М., 1963, стор. 303. 

Л. Ю. Я н и т с. Вказ. праця, стор. 331. 
Т. Л е р - С п л а в и н с к и й . К современному состоянию проблемы происхож-

дения славян.— Вопросы языкознания, 1960, № 4. 
Б. В. Г о р н у н г. Из предыстории образования общ;еславянского языкового 

единства. М., 1963. 
Т а м ж е , стор. 73. 
A. О а г (І а АУ 8 к І. Ріетіопа киїїигу Іггсіпіескіеі •VV Роїзсе.— Маіегіаіу зіаго-

гуіпе, V, ^У'агзга-їУ'а, 1959. 
B, Н. Д а н и л е н к о . Памятники ранней поры железного века в южной части 

Полесья УССР.— Доклады VI научной конференции ИА АН УССР. К., 1953, стор. 207, 
208. 
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Слід відзначити, що в своїй колективній праці по етнології Східної 
Прибалтики М. В. Вітов, К. Ю. Марк і Н. Н. Чебоксаров територію Біло-
русії і Північно-Східної Польщі, тобто область поширення поселень гре-
бінцево-накольчастої і пізньонарвської кераміки, виключають з району 
формування в неоліті фінно-угорських племен О. Я. Брюсов вказує 
на територіальний збіг району поширення неолітичних культур зубчастої 
кераміки долин Дніпра і Вісли з територіями, зайнятими пізніше народ-
ностями слов'янських мов 

Отже, якщо носії культур ямково-гребінцевої керамкіи Волго-Оксько-
го району і Прибалтики, а також культури зауральської групи пов'язую-
ться з фінно-угорською лінгвістичною сім'єю, то племена гребінцево-на-
кольчастої кераміки Східної Європи, зокрема межиріччя Дніпра і Вісли, 
на думку ряду дослідників, відігравали певну роль в етногенезі прасло-
в'ян. Ці племена, таким чином, повинні бути зіставлені з індоєвропейсь-
кою групою мов. 

Як видно з праць лінгвістів, складання індоєвропейської мовної спіль-
ності відноситься ще до V — IV тисячоліття до н. е.̂ ® Болгарський лінг-
віст В. Георгієв уже для першої половини неоліту Європи виділяє чотири 
основні мовні групи індоєвропейської сім'ї — північну, західну, централь-
ну і південну. Північно-індоєвропейська група включає балто-германо-
слов'янський діалект. До центрально-індоєвропейської групи відносяться 
греко-дако-фрігійсько-індо-іранські мови На лінгвістичній карті В. Геор-
гієва група балто-слов'янських мов в епоху неоліту займає територію між 
Південною Прибалтикою, Прикарпаттям і середньою течією Дніпра 
Його висновки повністю узгоджуються із схемою розміщення індоєвро-
пейських мов К. Йогансона®^ Зіставляючи ці карти розміщення індо-
європейських мов IV — III тисячоліть до н. е. з територіями поширення 
неолітичних і енеолітичних племен, відомих з археологічних даних, 
можна прийти до висновку, що племена культур гребінцево-накольчастої 
кераміки пізнього періоду і пізньонарвського типу межиріччя Дніпра, 
Вісли і Західної Двіни займали область ще не розчленованої балто-сло-
в'янської спільності (рис. 66). 

Цей висновок знаходить повне підтвердження Б тій географічній си-
туації розміщення археологічних культур і лінгвістичних груп, що 

М. в . в и т о в, К. Ю. М а р к, Н. Н. Ч е б о к с а р о в. Этническая антрополо-
гия Восточной Прибалтики. М., 1959, стор. 171. 

A. Я. Б р ю с о в. Очерки,., стор. 254. 
®® Б. В. Г о р н у н г. Из предыстории образования общеславянского языкового 

единства, стор. 10. 
B. Г е о р г и е в . Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. 

М., 1958, стор. 282. 
®® Т а м ж е , стор. 275. 

N. А Ь е г ^ . Оаз погДізсЬе КиІІиг^еЬіеІ іп Мйіеіеигора \\̂ аЬгепД йег ]йп§егеп 
8іеіп2еі(;. Ьеіргі^, 1918, табл. VIII. 
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Рис. 66. Карта розміщення індоєвропейських і фінно-угорських мов у 
I V — I I I тисячоліттях до н. е. (за В. Георгієвим і Д, В. Бубрихом). Кон-
турами позначені межі неолітичних і енеолітичних культур в другій по-
ловині IV—III тисячоліттях до н. е.: 
і — культура лійчастого посуду; 2 — неоліт гребінцевої кераміки Польщі; З — 
дніпро-донецька культура третього періоду, пізньонеолітичні пам'ятки Понімання 
і пізньонарвська культура; 4 — валдайська культура; 5 — культури ямково-
гребінцевої кераміки; б, 7 — Лендель, Тиса, Бодрог-Керастур; 8 — Трипіл-
ля В/ІІ — С; 9 — Середній: Стіг 2, ямна культура; 10, 11 — Гаманджія, Чорнавода, 
Іїараново. 

склалась іга території Центральної і Східної Європи в IV—III тисячо-
літтях до н. е., зокрема конкретному оточенні носіїв культури вісло-
дніпровської групи. . 
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На північному сході племена дніпро-донецької і пізньонарвської 
культур межували з групою культур ямково-гребінцевої кераміки, які 
пов'язуються з фінно-угорським етнічним масивом. За підрахунками 
Г, С. Кнабе, понад 30% індоєвропейських мовних запозичень у фінно-
угорських мовах сягає ще в період розвитку лінгвістичних контактів 
з індоєвропейцями на етапі нерозчленованої германо-балто-слов'яно-індо-
іранської спільності На археологічному матеріалі контакти між фінно-
угорськими племенами і носіями індоєвропейських діалектів, зокрема 
балто-слов'янського, яскраво простежуються в спільних рисах культур 
ямково-гребінцевої і гребінцево-накольчастої кераміки. 

На південному сході племена пізнього періоду дніпро-донецької куль-
тури межували з носіями перед'ямної середньостогівської культури епохи 
енеоліту. Район поширення степових енеолітичних племен відповідає 
області, де за лінгвістичними даними в IV тисячолітті до н. е. мешкали 
племена індо-іранської групи. Про приналежність племен середньосто-
гівської культури до індо-іранської групи свідчить їх безперечний зв'язок 
з давньоямною культурою, в носіях якої дослідники вже вбачають ірано-
мовне населення В усякому разі думка про приналежність до іранської 
групи племен зрубної культури, які стоять в генетичному зв'язку з давно-
ямним населенням, не викликає сумніву у більшості дослідників 

На південний захід і захід від району поширення культур гребінцево-
накольчастої кераміки Північної України, Білорусії і Польші розміщую-
ться землеробські культури з лінійно-стрічковою, накольчастою і мальо-
ваною керамікою. Носії цих культур відносяться дослідниками до 
прафрако-мезодакійської і пракельто-ілірійської спільності (культури 
Караново І, Кріш-Старчево, дунайська та ін.) 

І, нарешті, з північно-західної сторони в районі Прибалтики і Ютлан-
дії територія поширення культур гребінцево-накольчастої кераміки зми-
кається з прибалтійською областю неолітичних культур (Ертебелле, куль-
тура мегалітів), де, за твердженням археологів і лінгвістів, розміщува-
лися прагерманські племена 

Численні зв'язки культур гребінцево-накольчастої кераміки Вісло-
Дніпровського межиріччя з неолітом Прибалтики, Волго-Окського басей-
ну, степового Півдня і Правобережжя України цілком відповідають мов-
ним зв'язкам їх носіїв балто-слов'ян з фінно-уграми, індо-іранцями, дако-

Г. С. К н а б е . Словарные заимствования и этногенез.— Вопросы языкозна-
ния, 1962, № 1, стор. 72, 73. 

Н. Я. М е р п е р т. Некоторые проблемы изучения эпохи бронзы в Поволжье. 
Казань, 1957. 

A. П. С м и р н о в . Некоторые спорные вопросы финно-угорской археологии.— 
СА, 1957, № 3, стор. 24. 

B. Г е о р г и е в. Вказ. праця, стор. 144, 279. 
І а 2 ; ( І 2 Є \ У 8 к і . КиНига РисЬагоАУ 1е]0\^агусЬ Роїзсе 2асЬо(іпіеі і Згой-

ко\^е]. Рогпап, 1936, стор. 319. 
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фракійцями і германцями. Як дані археології, так і матеріали лінгвістики 
свідчать про розміщення балто-слов'ян — носіїв культур гребінцево-на-
кольчастої кераміки пізніх типів в оточенні фінно-угорських, індо-іран-
ських, дако-фракійських і германських племен. Але ні археологічні, ні 
лінгвістичні дані не вказують на безпосередній зв'язок фінно-угорських 
племен ямково-гребінцевої кераміки з дако-фракійським населенням При-
карпаття, що, безперечно, свідчить про існування між ними якогось куль-
турно-лінгвістичного бар'єру. Таким бар'єром в області Вісло-Дніпро-
Двінського межиріччя могли бути в епоху неоліту лише носії культур 
гребінцево-накольчастої кераміки і пізньонарвського типу. 

Підсумовуючи наведені факти, можна прийти до висновку, що п л е -
м е н а д н і п р о - д о н е ц ь к о ї к у л ь т у р и р а з о м з н о с і я м и 
і н ш и х к у л ь т у р г р е б і н ц е в о - н а к о л ь ч а с т о ї к е р а м і к и 
і п і з н ь о н а р в с ь к о г о т и п у В і с л о - Д н і п р о - Д в і н с ь к о г о м е -
ж и р і ч ч я в і д і г р а л и в а ж л и в у р о л ь у с к л а д а н н і б а л т о -
с л о в ' я н с ь к о ї е т н і ч н о ї с п і л ь н о с т і . 

Слід підкреслити, що сказане стосується лише дніпро-донецьких пле-
мен пізнього (ПІ) періоду культури, які мешкали на півночі України 
і в південних областях Білорусії. Дніпро-донецьке населення більш пів-
денних лісостепових і степових районів України, ще в кінці П періоду 
культури асимільоване іншими племенами, рано втратило етнографічну 
самостійність і, очевидно, влилося до складу інших лінгвістичних груп. 
На підставі матеріалів Олександрії можна, зокрема, припустити, що пів-
денне дніпро-донецьке населення відіграло деяку роль у формуванні 
місцевих варіантів давньоямної культури 

Але, якщо зв'язок культур гребінцево-накольчастої кераміки з пле-
менами прабалто і праслов'янських мов не викликає сумніву, то в питан-
ні конкретних шляхів і часу індоєвропеїзації їх носіїв повної ясності 
поки що немає. Важко, зокрема, встановити, до якого часу слід відносити, 
наприклад, індоєвропеїзацію кроманьйонського палеоєвропейського за 
своїм походженням населення, що було основним серед носіїв дніпро-
донецької культури. 

в археологічній і лінгвістичній літературі не раз висувалася думка 
про розміщення давніх індоєвропейських племен в степах Південної Ро-
сії. О. Шрадер, наприклад, вбачав в носіях культури пофарбованих кістя-
ків первісних арійців, а в трипільцях — прибалканських індоєвропейців 
в . Георгієв і Б. Горнунг вважають, що прабатьківщина індоєвропейців, 
яких вони пов'язують з носіями культур Кріш-Старчево, Караново, Він-
ча, Боян, Трипілля А, знаходилась на Балканах і в Прикарпатті. 

Немає сумніву в тому, що на певному етапі розвитку степові племе-

Д. Я. Т е л е г и н. Энеолитическое поселение.., стор. 20. 
О. М е п ^ і і і п . Вказ. праця, стор. 553. 

238 



на Східної Європи поширили свій вплив далеко на північ і захід. З дру-
гого боку, роль неолітичних і енеолітичних культур Балкан в історії 
первісної Європи була також досить значна. Але жодна з степових і бал-
канських культур, як і культур Північної Європи, не могла відіграти 
роль того єдиного стовбура генеологічного дерева, з якого могли розвину-
тись всі культури індоєвропейської спільності Не вдається також про-
стежити на всій без винятку індоєвропейській території в неолітичний 
час і поширення якихось спільних рис культури, ш;о за теорією лінгві-
стичного субстрату повинні були б показувати нашарування, внесені 
індоєвропейцями при їх розселенні серед місцевих неіндоєвропейських 
племен. 

Як видно з археологічних і антропологічних джерел, в неолітичний 
час територія поширення індоєвропейців була вже розчленована на дві 
великі культурно-територіальні зони: північну і південну. В першій з них 
розміщувались племена германських, балто-слов'янських, індо-іранських 
і, очевидно, тохарських мов в другій — носії решти індоєвропейських 
лінгвістичних груп Європи і Малої Азії. Різниця в матеріальній і духов-
ній культурі населення цих зон в цей час була уже настільки значна, 
що можна говорити про повний розпад індоєвропейської спільності. 

Треба думати, що всі умови до складання етнокультурної карти індо-
європейських племен епохи неоліту, а отже, і індоєвропеїзація носіїв 
дніпро-донецької культури були підготовлені всім ходом історичного роз-
витку населення Європи ще в донеолітичні часи. Можливо, це було, як 
гадають деякі дослідники (Г. Кун, В. Краузе, Є. Мейєр, О, Я, Брюсов), 
в мезолітичну епоху або навіть ще раніше 

У розробці питань складання і розпаду індоєвропейської спільності, 
на наш погляд, особливо перебільшувалась роль племен шнурової кера-
міки і бойових сокир. Носії цих культур, зокрема культур шнурової ке-
раміки Німеччини, одиночних могил Прибалтики, бойових сокир Швеції 
і Фінляндії, племена середньодніпровської, середньостогівської, давньо-
ямної і більш пізніх культур степової зони Східної Європи, безперечно, 
відіграли важливу роль у формуванні германських, балто-слов'янських, 
індо-іранських і, можливо, тохарської лінгвістичних спільностей. Але їх 
роль у складанні інших мовних груп, наприклад дако-фракійської, гре-
цької, а тим більше ряду індоєвропейських мов Греції і Малої Азії, за 
археологічними даними, була дуже незначною, оскільки індоєвропейські 

О. Ш р а д е р. Сравнительное языковедение и первобытная история.— СПб., 
1886, стор. 74; А. В. Д е с н и ц к а я. Вопросы изучения родства индоевропейских язы-
ков. М.—Л., 1955, стор. 249. 

^̂  Э. Б е н в е н и с т. Тохарский и индоевропейский язык.— Тохарские языки, 
М., 1959, стор. 90—107. 

В. П и 3 а н и. Общее и индоевропейское языкознание. М., 1959, стор. 179—180, 
189—190. 
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культури склалися тут задовго до появи в Європі культур шнурової ке-
раміки. 

Племена шнурової кераміки і бойових сокир, з якими досі пов'язу-
вали процес індоєвропеїзації населення межиріччя Дніпра і Вісли, не 
були першими індоєвропейцями на цій території. Проникнувши в середо-
Бипі;е уже індоєвропеїзованих племен пізньонеолітичної епохи, прийшле 
населення змішалося з ними, значно посиливши тут індоєвропейський 
субстрат. Цікаво відзначити, що на території Волго-Окського басейну, 
куди також проникли маси населення фатьянівської культури, індоєвро-
пеїзація місцевого населення не відбулася. Потрапивши в чужорідне се-
редовиш;е фіппо-угорських племен, відносно нечисленні групи шнурови-
ків, очевидно, асимілювалися, не залишивши майже ніякого сліду в мові 
й культурі місцевого населення. 



д. я. Т Е Л Е Г И Н 
ДНЕПРО-ДОНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА 

Р е з ю м е 

Поселения и могильники днепро-донецкой культуры исследованы на территории 
Украины и Южной Белоруссии — в бассейнах Днепра и Северского Донца (рис. 1). 
Известно около 200 памятников этого типа. Их изучение началось еще в конце X I X в., 
но подавляющее большинство было открыто за последние 10—15 лет. 

Основным критерием для выделения днепро-донецкой культуры является кера-
мика, особенности орудий труда, а также тип могильников. Горшки преимуществен-
но остродонные. Украшены обычно гребенчатым и накольчатым орнаментом. В гли-
няном тесте — растительные остатки, песок и дресва. Среди кремневых изделий 
встречаются орудия с двухсторонней обработкой и микролитические формы. Населе-
ние днепро-донецкой культуры, по определению антропологов, принадлежало к типу 
кроманьонцев. Покойников они хоронили в коллективных могильниках в вытянутом 
на спине положении и посыпали порошком красной охры. 

Днепро-донецкая культура развивалась в непосредственном соседстве с синхрон-
ными ей памятниками. На юго-востоке соседями днепро-донецких племен были носи-
тели сурской, а позднее среднестоговской культур; на юго-западе и западе — буго-
днестровской культуры, культуры линейно-ленточной керамики, а затем трипольской. 
На северо-востоке район распространения исследуемых памятников непосредственно 
смыкался с территорией, где известны многочисленные поселения культуры ямочно-
гребенчатой керамики. В последние годы прояснился вопрос о северо-западных сосе-
дях днепро-донецких племен, оставивших памятники нарвской культуры и поселения 
типа Дубычай и Добрый Бор. Район распространения первых охватывает в основном 
бассейн Западной Двины и Восточную Прибалтику, вторые известны в долине Нема-
на. Памятники Понеманья непосредственно смыкаются с поселениями гребенчатой 
керамики Польши, и в районе Припятско-Неманского водораздела и в верхнем тече-
нии Припяти образуют северо-западное окружение днепро-донецкой культуры. 

Неолитические поселения Днепра и Северского Донца всегда локализуются на 
отдельных возвышениях в пойме или на краю боровой террасы вблизи русел рек и их 
стариц (рис. 2; 3). Мезолитические стоянки и ранненеолитические поселения распо-
лагаются на высоте от 7 до 20 м, а поселения развитого и позднего неолита локали-
зуются обычно на высоте 2,5—4 м над поймой. Культурный слой неолитической эпо-
хи залегает в подпочве или нижних горизонтах почвенного слоя, т. е. на глубине 
20—50 см от поверхности последнего (рис. 4). 

В эпоху неолита, как это вытекает из анализа фаунистических остатков*поселе-
ний, облесенность долин Днепра и Северского Донца была намного больше, чем в на-
ше время. Режим рек неолитической эпохи имел лесной характер. Слабые разливы 
рек весной и несколько большая их полноводность летом давали возможность неоли-
тическим охотникам и рыболовам основывать свои постоянные поселения типографи-
чески ниже, чем это позволили бы современные условия. 

П. п. Ефименко, М. в. Воеводский, М. Я. Рудынский, А. А. Формозов и др. отно-
сили мезолитические памятники Восточной Украины (Северский Донец), Крыма 
и более восточных степных территорий к отдельной мезолитической южнорусской 
области. В пределах Украины мезолитические памятники южнорусской области явно 
распадаются на три локальные группы — лесостепную, степную или приазовско-крым-
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скую (памятники кукрекского типа) и горнокрымекую (рис. 5). Для понимания путей 
сложения днепро-донецкой культуры важное значение имеет несомненное сходство 
кремневого инвентаря позднемезолитических стоянок лесостепной группы с соответ-
ствующими изделиями днепро-донецкого неолита (рис. 6). о вырастании ранних 
днепро-донецких комплексов на базе мезолитических стоянок лесостепной группы 
свидетельствует и полное совпадение территорий их распространения. Роль мезоли-
тических памятников степного Левобережья, как и мезолитических культур свидер-
ского типа, в процессе сложения днепро-донецкой культуры была, очевидно, мини-
мальной. 

В развитии днепро-донецкой культуры на отдельных территориях выделяется 
несколько хронологических фаз. В основе такого деления лежат прежде всего стра-
тиграфические наблюдения на поселениях Игрень 8, Устье Оскола 2 (рис. 10), хут. Те-
теревский и в Вильнянском могильнике (рис. 21), а также данные типологического 
анализа вещественных остатков. Эти материалы позволяют выделить в развитии 
днепро-донецкой культуры три основные периода: ранний (1), средний (II) и поздний 
(III). На некоторых территориях, как, например, в Надпорожье, во втором периоде 
выделяется два последовательных этапа — более ранний (II а) и поздний (II в) 
(табл. II; рис. 48). 

Район распространения ранних поселений охватывает Надпорожье (Игрень 8, 
Волчок), лесостепное Поднепровье, Восточную Волынь (Никольская Слободка, Ирпень, 
Заваловка), низовье Припяти (Закота) и среднее течение Северского Донца (Бондари-
ха 2). Основным типом ранней днепро-донецкой посуды является широко открытый 
остродонный горшок, яйцевидный или прямостенный (рис. 13). В глиняном тесте — 
обильная растительная примесь. Орнамент — мелкозубая гребенка и прочерченные 
линии. Лиш изредка встречаются отдельные наколы (рис. 7—9). Микролитические 
орудия еще полностью повторяют мезолитические типы. В это время бытовало два 
типа кремневых топоров: транше и топоры-резаки с боковым сколом (рис. И , 14, 18). 
Погребения раннего периода изучены слабо (Игрень 8). 

Во втором периоде культуры получают распространение шлифованные каменные 
тесла, появляется два типа клиновидных топоров — овальные и подтреугольные, иног-
да пришлифованные по лезвию. Количество микролитических форм сокращается 
(рис. 16; 17). Форма глиняных горшков становится более совершенной. Замечаются 
некоторые различия в формах сосудов разных территорий (рис. 18). Кроме оттисков 
гребенки и прочерченных линий в системе орнамента важное значение играет на-
кольчатый элемент (рис. 18; 34; табл. 111), 

Многочисленное население днепро-донецкой культуры второго периода распро-
страняется на Сож, Верхний Днепр и на Среднюю Припять, а также далеко на юг 
вплоть до Приазовья. В это время складываются отдельные варианты (группы) этой 
культуры: надпорожско-приазовская, черкасская, киево-волынская, донецкая и го-
мельско-черниговская (рис. 19). 

Поселения и могильники надпорожско-приазовской группы охватывают поро-
жистую и нижнюю часть Днепра и приазовские степи. Здесь раскопано 5 поселений 
и более 10 могильников (рис. 21; 23; 24; 27; 28). В комплексах этой группы много 
шлифованных каменных тесел, челновидных изделий и каменных дисков. Керамике 
свойственно плоское дно (рис. 20; 25; 26; 29). 

К черкасской группе относятся поселения и могильники Среднего Днепра. На 
поселениях этой группы, в отличие от соседних, бытуют одновременно остро- и плос-
кодонные формы горшков, в системе узора большее значение приобретает прочерчен-
ный орнамент. Орудия труда носят микролитический характер (рис. 32; 33). Могиль-
ник в с. Дереевка (рис. 35) по обряду погребения и находкам стоит близко к памят-
никам этого рода Надпорожья, но сосуды, обнаруженные в засыпке ям,— местные 
(рис. 33, 6). 

Поселения киево-волынской группы охватывают киевское Поднепровье, Восточ-
ную Волынь, нижнее и среднее течение Припяти. До самого конца второго периода 
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здесь бытуют округлотелые остродонные горшки. Особенностью неолитической кера-
мики Киевщины является примесь в комплексах своеобразной толстостенной слабо 
орнаментированной посуды типа «а» (табл. IV; рпс. 34, Р; 36, 10). Кроме микролити-
ческих форм встречаются иногда острия стрел, близкие к свидероидным. В комплек-
сах Волыни важную роль играли кремневые клиновидные топоры. В долине Днепра 
известны находки каменных шлифованных топоров и челноков (рис. 36; 37). 

В составе и характере материальной культуры неолитических поселений сред-
него течения Северского Донца, Ворсклы, Пела, Сулы (донецкая группа) и низовья 
Сейма, среднего течения Десны, долин Сожа и Днепра в границах Гомельской области 
(гомельско-черниговская группа) много общих черт, которые отличают их от сосед-
них групп этой культуры. Это преясде всего ямчатый и лапчатый элементы орнамента 
на керамике, широкое распространение кремневых клиновидных топоров и наконеч-
ников стрел удлиненной формы (рис. 38; 40). В комплексах гомельско-черпиговской 
группы указанные элементы орнамента имели значительно большее распространение, 
чем на Донеччине. Лапчатый узор в долине Северского Донца неизвестен совсем. 
В бассейне Северского Донца исследован один могильник (рис. 39). 

В конце второго — начале третьего периода днепро-донецкой культуры исчезают 
памятники надпорожско-приазовской, черкасской и донецкой групп. В этих районах 
распространяются памятники среднестоговской, трипольской культур и культуры 
ямочно-гребенчатой керамики. Памятники днепро-донецкой культуры продолжают 
развиваться лишь на отрезке Днепра Киев — Рогачев и в долине Припяти — тип 
Пустынки 5, рогачевская группа (рис. 42). Горшки этого времени остродонные или 
плоскодонные. Преобладает гребенчатый, ямчатый и накольчатый орнамент. Появ-
ляются валик над срезом венчика, «жемчужины» и шнуровой орнамент (табл. V—VI) . 
Кремневые изделия (ножи, острия копий) сравнительно крупных размеров. Встре-
чаются каменные шлифованные топоры (рис. 43—46). Глиняная посуда третьего 
периода днепро-донецкой культуры по всем основным признакам стоит в тесном 
генетическом родстве" с керамикой гребенчатого типа Северо-Восточной Польши и ма-
териалами поселений типа Доброго Бора в Понеманье. 

Среди кремневых топоров днепро-донецкой культуры выделяется 4 основных 
типа: транше, топоры-резаки и два типа клиновидных топоров — овальные и подтре-
угольные. Первые два свойственны поселениям раннего периода. Вторые встречаются 
в комплексах среднего и позднего периодов, когда получают распространение также 
шлифованные тесла из камня (рис. 48, б, в). 

Развитие кремневых топоров на Украине сначала шло тем же путем, что и на 
поселениях Прибалтики (Маглемозе, Кампиньи, Эртебелле, Высокий Вихельн и др.). 
В эпоху позднего неолита — раннего металла эта общность нарушается. На террито-
рии Европейской части СССР выделяется отдельная позднемакролитическая область 
(рис. 49). За пределами этой области в эпоху неолита —меди известны главным обра-
зом шлифованные рубящие орудия из камня. В сложении разных типов рубящих 
орудий днепро-донецкой культуры (кремневые топоры и каменные тесла), по-види-
мому, важное значение имел факт расположения ее на границе двух больших обла-
стей — позднемакролитической и южной, где в начале неолита были известны только 
шлифованные тесла из камня. 

Наконечники стрел и копий с двухсторонней обработкой появляются во втором 
периоде. Здесь известны две основные формы: подтреугольные широкие и узкие 
удлиненно-овальные (рис. 48, ж). Первые свойственны памятникам надпорожско-при-
азовской, черкасской и киево-волынской групп. Вторые бытуют с подтреугольными 
остриями на поселениях Донеччины, Черниговщины и Гомельщины. 

Микровкладышевые изделия имели наибольшее распространение в раннем пе-
риоде культуры; они еще довольно широко представлены в комплексах второго пе-
риода, но почти неизвестны среди находок на поздних поселениях этой культуры 
(рис. 48, з). Ножи изготовлялись из небольших или довольно крупных пластин. 
Последние свойственны памятникам среднего и позднего периодов (рис. 48, г). Скреб-
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кй небольших и сравнительно крупных размеров (рис. 48, 5)..Обычно в комплексах 
преобладают скребки на отщепах. 

Своеобразные изделия в виде челноков изготовлялись из сланца. В плане они 
остроовальные. Большинство челноков украшены несложным орнаментом (рис. 50). 
Способ употребления этих изделий не выяснен. В могильниках обнаружено три навер-
шия булав — два крестовидных и одно округлое (рис. 51, 3, 8). 

Украшения днеиро-донецкой культуры и.зготовлялись из камня, ракушки, кости, 
зубов животных и рыб. в двух случаях найдены металлические изделия (рис. 52). 
Комплекс этих украшений не находит прямых аналогий среди материалов соседних 
культур и поэтому является наряду с керамикой одной из основных этнографических 
черт культуры. 

Поселениям и могильникам днепро-донецкого типа свойственно наличие по су-
ществу одной керамической формы — широко открытого горшка с острым, реже 
плоским дном. Край горлышка часто подчеркнут рядом круглых ямок. Орнамент по-
крывает всю поверхность сосудов. Узор имеет вид горизонтальных или диагональных 
рядов, состоящих из оттисков гребенки, отступающих наколов и прочерченных линий 
(рис. 48, а). По указанным признакам днепро-донецкая керамика типологически 
сопоставляется с посудой северных охотничье-рыболовческих и скотоводческих куль-
тур Европы и Азии (рис. 53, А, Л, ) . 

Совсем иной состав керамических форм отмечается в южных земледельческо-
скотоводческих культурах, где уже с самых ранних периодов неолита известно как 
минимум две, а то и больше форм сосудов — плоскодонные горшки, чаши-миски, кув-
шины и др. (рис. 53, Б). Анализ признаков неолитической керамики Восточной Евро-
пы и сопредельных территорий позволяет выделить здесь четыре основные группы 
культур (рис. 53, 1—1У). Керамика днепро-донецкой культуры относится к культурам 
охотничье-рыболовческой зоны, где вместе с культурами гребенчатой керамики Поль-
ши, поздней нарвской, валдайской и камской составляет группу культур гребенчато-
накольчатой керамики. 

На территории Украины раскопано 18 больших и малых могильников днепро-
донецкой культуры, насчитывающих в общей сложности около 800 погребений. Для 
этих могильников характерен ряд общих черт: групповой тип могил, обряд вытяну-
тых на спине погребений, наличие в могилах охры и полное отсутствие при погре-
бенных сосудов. Ориентация покойников относительно стран света и течения реки 
различная (рис. 54). Покойников часто связывали или пеленали (рис. 55). Вытянутые 
на спине погребения, посыпанные охрой, без сосудов в неолите Европы и Азии 
(V—III тысячелетия до н. э.) встречаются довольно часто (рис. 56, III). Со-
вершенно по-иному хоронили покойников племена более южных и юго-западных 
территорий Европы и Азии, где в неолите и в энеолите известны одиночные скорчен-
ные на боку погребения, обычно без охры, но часто в сопровождении сосудов (рис. 56, 
/ У ) . Могильники днепро-донецкого типа относятся к северному культурно-террито-
риальному поясу, где они, находясь в области культур гребенчато-накольчатой кера-
мики, составляют самостоятельную группу. 

В настоящее время уже имеется много данных, позволяющих синхронизировать 
средний (второй) период днепро-донецкой культуры с Трипольем А — началом этапа 
В/1. Об этом говорит, например, находка в Никольском могильнике трипольского со-
суда типа Борисовки, наличие фрагментов подобных сосудов в культурном слое посе-
лений Пищики и Стрильчая Скеля (рис. 58, 1—3), а также анализ медных украшений 
Никольского могильника (табл. VII). В позднене<з>литических комплексах Киевщины 
(Пустынка 5) выделена группа керамики с вертикальными расчесами по венчику, 
возникшая здесь под прямым влиянием трипольской керамической технологии коло-
мийщенского времени. Об этом же свидетельствуют находки в Пустынке 5 трипольских 
керамических импортов (рис.59, 2). Можно считать доказанным, что днепро-донецкие 
памятники второго и третьего периодов развивались одновременно с поселениями ран-
него, среднего и началом позднего Триполья. Поселения первого периода хронологичес-
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ки должны соответствовать буго-днестровской культуре, очевидно, второму и третьему 
ее периодам (рис. 60). По новым датировкам, подкрепленным радиакарбоновыми ана-
лизами, ранний период Триполья относится к первой половине — середине IV тыся-
челетия до н. э., что в известной мере может быть принято и для определения абсо-
лютного возраста второго периода днепро-донецкой культуры. Если средний период 
исследуемой культуры охватывает первую половину IV тысячелетия до н. э., то ее 
ранний период должен относиться по крайней мере к концу V тысячелетия до н. э., 
а поздний датироваться второй половиной IV—первой половиной III тысячелетия 
до н. э. Хронология днепро-донецкой культуры, установленная по трипольским ана-
логиям, находит подтверждение в сопоставлениях с материалами Кавказа. Таким 
образом, время бытования днепро-донецкой культуры в целом следует определять вто-
рой половиной — концом V до середины III тысячелетия до н. э. 

Памятники раннего периода днепро-донецкой культуры предшествуют времени 
появления на Украине культуры ямочно-гребенчатой керамики. Ранняя ямочно-гре-
бенчатая керамика североукраинских поселений типологически сопоставима с ранни-
ми льяловскими памятниками Волго-Окского бассейна, что дает некоторые основания 
для отнесения ранних дат этой культуры до середины IV тысячелетия до н. э. Такое 
углубление возраста древнейших фаз охотничье-рыболовческих культур подтверж-
дается методами точных наук (Усть-Рыбижная по С,^ — около 4000 г. до н. э., Эллер-
бек— 6600±200 г. тому назад). 

В жизни днепро-донецких племен определенную роль играли несколько форм 
ведения хозяйства — охота, рыболовство, собирательство, земледелие и скотоводство. 
В раннем периоде культуры полностью господствовали присваиваюп];ие способы, хотя 
уже в это время появляются первые домашние животные (бык). Во втором периоде 
роль скотоводства значительно возрастает, особенно на более южных степных терри-
ториях (табл. IX—XI) . Первые культурные злаки у днепро-донецких племен появи-
лись во втором периоде (рис. 63). Но удельный вес земледелия в жизни этого насе-
ления был, очевидно, весьма незначительным. 

Носители днепро-донецкой культуры, по всей вероятности, представляли собой 
одну этническую обп];ность — группу родственных племен. Это единство было доволь-
но монолитным в раннем периоде культуры; во втором периоде возникает ряд локаль-
ных, надо полагать, племенных групп, в том числе надпорожско-приазовская, чер-
касская, донецкая, киево-волынская и гомельско-черниговская. 

При решении проблемы места днепро-донецкой культуры в неолитическом мире 
Европы автор присоединяется к тем советским и зарубежным исследователям 
(В. А. Городцов, А. П. Смирнов, А. А. Формозов, Р. Питтиони, Л. Килиан), которые 
считают, что среди культурных образований древности могут быть выделены куль-
турные группы разной значимости с признаками родства первичного, вторичного 
и третичного порядка, в том числе: а) большие культурно-территориальные зоны; 
б) этнокультурные области (группы родственных культур) и в) культуры, в рамках 
которых могут быть выделены локальные варианты. На территории Восточной Евро-
пы и смежных районов в IV—III тысячелетиях до н. э. выделяются две большие 
культурно-территориальные зоны — северных охотничье-рыболовческих и южных 
земледельческо-скотоводческих культур (рис. 53; 64). Как северная, так и южная зо-
ны включают ряд этнокультурных областей, состоящих в свою очередь из групп род-
ственных культур, в северной зоне могут быть намечены следуюш;ие этнокультурные 
области: а) область культур гребенчато-накольчатой керамики, состоящая из висло-
днепровской и камской групп; б) область культур ямочно-гребенчатой керамики Вол-
го-Окского бассейна и соседних территорий; в) область культур Южной Прибалтики 
со слабо орнаментированной керамикой типа Эртебелле — Цедмар — Дубычай; г) об-
ласть культур гребенчато-струйчатой керамики Зауралья и Приаралья (рис. 53,1—IV; 
64, 7—77; 65,1—У). Днепро-донецкая культура вместе с поздней нарвской, валдайской 
и культурой гребенчатой керамики Польши составляет висло-днепровскую группу 
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этнокультурной области гребенчато-накольчатой керамики северной охотничье-рыбо-
ловческой зоны (рис. 65, II). 

Еще в мезолитическое время позднекроманьонские племена Среднего Подне-
провья проникают далеко на юг в Поднепровье и Приазовье, где они встретились 
сначала с местным средиземноморским мезолитическим населением типа Волошского 
и Васильевского могильников, а затем с носителями сурской культуры. В IV тысяче-
летии до н. э. эта территория уже полностью была занята племенами днепро-донецкой 
культуры. Влияние этой культуры распространялось также на север и северо-запад 
в район Вислы, Немана и Южной Прибалтики. 

Конец V — начало IV тысячелетия до н. э.— это период усиленной экспансии 
дненро-донецких племен на юго-запад — в область обитания средиземноморского 
в своей основе населения буго-днестровской культуры. 

На первую половину — середину IV тысячелетия до н. э. припадает расцвет куль-
туры дненро-донецких племен в Поднепровье. В это время здесь складывается совер-
шенный тип плоскодонной керамики с гребенчато-накольчатой орнаментацией, рас-
пространяются шлифованные каменные тесла, появляются характерные для этой 
культуры групповые усыпальницы. Во второй половине IV тысячелетия до н. э. на 
северо-восток Украины проникают племена культуры ямочно-гребенчатой керамики, 
которые начали расселяться по долинам рек Десны, Сейма, Ворсклы, Пела и Сульї. 
Развитие днепро-донецкой культуры прерывается также и в Поднепровье, где в се-
редине IV тысячелетия до н. э. появляются среднестоговские и трипольские племена 
эпохи меди, в результате этого территория расселения днепро-донецких племен со-
кратилась более чем на /̂з (рис. 42). Это население было вытеснено в более северные 
районы Днепро-Припятского бассейна, где обитало до конца неолитической эпохи. 
Выше уже говорилось о близком родстве поздненеолитических племен гребенчато-
накольчатой керамики долин Днепра, Припяти, Немана и Вислы. Занимая довольно 
компактную территорию Висло-Днепровского междуречья, эти племена доживают 
здесь до появления культур шнуровой керамики. Затем они сыграли определенную 
роль в сложении местных культур эпохи бронзы. 

Долгое время памятники гребенчатой керамики связывались с населением фин-
но-угорской семьи языков (Коссина, Альмгрен, Айлио, Европеус, Менгин и др.). Сей-
час, после выделения среди неолитических памятников северной охотничье-рыболов-
ческой зоны ряда этнокультурных областей, такая постановка вопроса является уста-
релой. Польский лингвист Т. Лер-Сплавинский, базируясь на исследованиях 
археологов, приходит к выводу, что культуры гребенчатой керамики эпохи неолита 
сыграли основную роль в сложении праславянских племен. Выводы лингвистов в из-
вестной мере перекликаются с заключениями антропологов (М. Витов, К. Ю. Марк, 
Н. Н. Чебоксаров). Болгарский лингвист В. Георгиев уже для первой половины нео-
лита (V — IV тысячелетия до н. э.) намечает выделение всех основных семейств 
индоевропейской общности, в том числе германского, балто-славянского, индо-иран-
ского, дако-фракийского и др. Сопоставляя карту лингвистических групп с размеще-
нием основных этнокультурных областей Восточной Европы IV — III тысячелетий 
до н. э., можно придти к выводу, что носители культур гребенчато-накольчатой кера-
мики занимали область еще не расчлененной балто-славянской общности. Принад-
лежность культур гребенчато-накольчатой керамики висло-днепровской группы III ты-
сячелетия до н. э. племенам прабалто-славянской языковой общности вытекает и из 
анализа конкретного исторического окружения (рис. 66). Как археологические источ-
ники, так и данные лингвистики свидетельствуют о размещении прабалто-славян — 
носителей культур гребенчато-накольчатой керамики Восточной Европы — в окруже-
нии предков финно-угорских, индо-иранских, дако-фракийских и германских племен. 
Однако ни археологические, ни лингвистические источники не указывают на непо-
средственный контакт финно-угорских племен с дако-фракийским населением 
Прикарпатья или германцев с индо-иранцами, что, безусловно, свидетельствует о су-
ществовании между ними какого-то культурно-лингвистического барьера. Таким 
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барьером в области Висло-Днепровского междуречья в эпоху неолита могли быть 
только носители культур гребенчато-накольчатой керамики. Весьма вероятно, что 
племена третьего периода днепро-донецкой культуры вместе с иными культурами 
висло-днепровской группы сыграли определенную роль в сложении балто-славянской 
этнической общности. 

Говоря о балто-славянской принадлежности племен днепро-донецкой культуры 
и иных культур гребенчато-накольчатой керамики, мы придерживаемся точки зрения 
многих исследователей (Г. Кун, В. Краузе, Е. Мейер, А. Я. Брюсов) о том, что процесс 
индоевропензации древнего в своей основе палеоевропейского кроманьонского насе-
ления Восточной Европы начался очень давно, еще в донеолитическое время. 
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{оип(і іп сіау раз1;е. Тооїз \уіШ 1\¥0 зійез Ігеаіей апй тісгоііііс іогаїз сап Ье т е і 
а т о п ^ їііпі; л^аге. ТЬе рориіаїіоп о! Ше Впіерег-Вопеіз сиііиге, ассог(ііп§ Іо Ше (іеїіпі-
1;іоп о£ апШгороІо^ізІз, Ьеіоп^еі Іо Ше Сго-Ма^поп іуре. ТЬеу Ьигіе(і Ше (іеасі іп 
соПесІіуе §гауе8 іп Ше ехіепдеі розіїіоп, Іуіпд оп Шеіг Ьаскз, апД соуегеі Шеш т Ш 
геД осЬге. 

ТЬе Впіерег-Вопеіз сиНиге (їеуе1оре(і іп і ттейіа іе пеі^ЬЬоигоЬооД т Ш Ше 
т о п и т е п і з сопіетрогагу Іо іі. ТЬе зоиШ-еазї пеі^ЬЬоигз о! Ше Впіерег-Вопеіз ІгіЬез 
\уеге Ьеагегз о{ Ше Зигзкіі сиІШге апй Іаіег оп оі Ше Згеіпіі 81о§ опе; іп Ше зоиШ-
\уез1; апй ЛУЄЗІ — Ше Ьеагегз о! Ше Ви§-Впіе8Іег, Ііпеаг-гіЬЬоп сегатісз сиІШгез, апд 
Шеп о! Ше Тгіроіуе сиііиге. Іп Ше погШ-еазІ Ше агеа о! Ше (іізІгіЬпІіоп о£ Ше топи-
тепіз ипйег іпуезІі§аІіоп іттейіаіеіу айіоіпей Ше Іеггііогіїу, тлгЬеге питегоиз зеШе-
тепіз о£ Ше ріі- апй сотЬ-тагкесі роНегу сиІШге аге кпо\уп. Кесепііу Ше диезііоп 
луаз с1еаге(і ир сопсегпіп^ Ше погШ-\УЄ8І пеі^ЬЬоигз о£ Ше Впіерег-Вопеіз ІгіЬез 
\УЬО ІеЙ Ше топишепіз оі Ше Кагуа сиІШге а п і Ше зеШешепІз о! Ше ВиЬусЬау 
апй ВоЬгу] Вог Іуре. ТЬе їогтег \уеге йізІгіЬиІей таіпіу іп Ше Ьазіп о! Ше \¥е8І; 
Вуіпа ап(і еазіегп ВаШс агеа, Ше ІаІІег аге кполуп іп Ше № е т е п Уаііеу. ТЬе топи-
тепіз о! Ше Шешеп агеа і т т е і і а і е і у аф'оіпей Ше зеШетепІз о£ Ше сошЬ-Ііке сега-
т ісз іп Роїапй, ап(1 іп Ше ге^іоп оі Ше Ргіруаі-Кіешеп луаІегзЬеД апй Ше иррег 
Ргіруаі; Шеу іогтей Ше ПОГШ-ЛУЄЗІ зиггоипіііпд ої Ше Впіерег-Вопеіз сиііиге. 

КеоІіШіс зеїііетепіз оі Ше Впіерег апй Зеуегзкіі Вопеїз агеаз луеге а1\уауз 
Іосаіей оп зерагаїе ЬіПз іп і1оо<і-1ап(ій ог оп Ше ей^е оі Ше запД Іеггасе пеаг гіуег-
Ье(із апі Шеіг охЬолуз (Рі^. 2; 3). МезоІіШіс зііез апй Еагіу NеоIіШіс зеШетепІз \уеге 
зііиаіей аі аЬеі§Ьі і г о т 7 ир Іо 20 т , апй Ше зеШетепІз оі Ше (Іеуеіорей апй Ьаіе 
КеоІіШіс 8Іа§е \уеге изиаііу Іосаіей аі а Ьеі§Ьі оі 2.5—4 т аЬоуе а ііоой-іапй. 
ТЬе сиііигаї Іауег оі Ше КеоІііЬіс зіа^е Ііез іп зиЬзоіІ ог іп Ше 1о\уег Ьогігопз оі а 
80ІІ Іауег, і. е. аі а йерШ оі 20—50 с т ігош Ше Іаііег зшіасе (Рі§. 4). 

Вигіп^ Ше КеоИШіс з1а§е, аз Ше апаїузіз оі іаипаї гетаіп8 оі зеШетепІз зЬолуз, 
аііогезіаііоп оі Ше Впіерег а п і Зеуегзкі] Вопеїз уаііеуз луаз тисЬ 1аг§ег Шап аі 
ргезепі. ТЬе ге^іте оі Ше гіуегз іп Ше КеоІііЬіс регіой \уаз оі іогезі паїиге, \^еак 
ііоой оі ГІУЄГ8 іп зргіп^ ап(і а НИІе Ьі^Ьег м^аіег іп з и т т е г епаЫеЛ Nео1іШіс Ьипіегз 
апй іізЬегз Іо зеШе (іолуп 1о\уег ш Ш гезресі Іо Іоро^гарЬу Шап іі хуоиМ Ье роззіМе 
ипсіег ргезепй-йау сопйіііопз. 

Р. Р. Еіішепко, М. V. УоуеуоДзку, М. У а. Кидіпзкі], А. А. Рогтогоу апсі 
оШегз аІІгіЬиІеД МезоІіШіс т о п и т е п і з оі Ше еазіегп ІІкгаіпе (Ше Зеуегзкі] Вопеїз), 
Ше Сгішеа ап(1 тоге еазіегп зіерре агеаз Іо а зерагаїе МезоІіШіс ЗоиШ-Киззіап ге-
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§іоп. Йіе ІІкгаіпе іЬе МевоІііЬіс топитепіз о! Ше ЗоиШ-Кивзіап гекіоп \уеге 
йізіііісііу й т й е й іпіо Шгее Іосаі §гоирз: іогезі-зіерре, зіерре ог Агоу-Сгітеа (Ше 
топитепіз о! Ше Кикгек Іуре) апсі шоипіаіп Сгітеа (Рі^. 5). ШйиЬіІаЬІе зітіїагііу 
о! йіпі; ітріетепіз о! Ьаіе Ме80ІііЬіс йііез оі Ше !оге8І-зІерре §гоир тлгіШ Ше соггез-
ропсіт^ л\гаге о! іЬе Впіерег-Оопеїз N601111110 8Іа§е 6) із оі ^геаі ітрогіапсе Іо 
ип<іег8І;ап(і іЬе луауз о£ іЬе Впіерег-Вопеїз сиНиге їогтаїіоп. ТЬе іасі іЬаі іЬе еагіу 
Впіерег-Вопеїз сотріехез арреагей оп іЬе Ьазіз о£ МезоИШІс зііез о! ЬЬе {огезї-зіерре 
Згоир Із е¥і(іепсе(1 Ьу Йіе сотріеіе сошсШепсе оі іЬе Іеггіїогіез оі іЬеіг (іІзІгІЬиііоп. 
ТЬе гоїе ої іЬе МезоИШіс топитепіз ої іЬе зіерре ІеЙ Ьапк, аз \уе11 аз о! МезоИШІс 
сиііигез о£ іЬе ЗУМЄГ Іуре, тизі; Ьауе Ьееп т і п і т и ш Іп. Ше ргосезз о£ 1;Ье Опіерег-
Вопеіз сиііиге Іогтаїіоп. 

Іп іЬе (Іеуеіортепі; ої іЬе Опіерег-Бопеіз сиііиге зоюе сіігопоіо^ісаі з1а§е8 аге 
(іізііпдиізіїей оп сегіаіп Іеггііогіез. ТЬе Ьазіз £ог зисЬ йіуїзіоп Із, їігзі; о£ а11, зігаіі-
агарЫс оЬзегуаІІопз оп Ше зеШетепіз о£ 1§геп 8, Озкої МоиШ 2 (Рі§. 10), кЬиіог 
(уІПа^е) о£ Теїегеузкіі апй Іп іЬе сешеіегу ої УИпуапка (Рі§. 21), аз ^еіі аз іЬе йаіа 
ої 1,уро1о§1са1 апаїузіз ої таЬегІаІ гетаїпз. ТЬезе таїегіаіз епаЬІе опе 1о йіуісіе іЬе 
(іеуеіортепі; ої іЬе Впіерег-ВопеІ8 сиІШге Іпіо іЬгее та їп регіойз: еагіу (1), тідйіе 
(II) апй Ые (III). Іп зоте Іеггііогіез аз, їог ехатріе, Іп іЬе Впіерег гарійз агеа, 
(Іигіп^ іЬе зесопй регіой 1;\У0 зиссеззіуе зіа^ез аге йізіІп^иізЬей: еагИег (II а), апй 
Іаіе (II Ь) (ТаЫе II; Гі^. 48). 

ТЬе ге^іоп ої Ше (їізІгІЬиІІоп ої еагіу зеїііетепіз СОУЄГЗ іЬе Впіерег гарійз агеа 
(Ідгеп 8, УоІсЬок), Ше їогезі-зіерре Іеггііогу аіоп^ іЬе Впіерег, еазіегп УоІЬупіа 
(Кікоізкаіа ЗІоЬойка. Ігреп, 2ауа1оука), іЬе ІОЛУЄГ Ргіруаі; (2ако1;а) апсі іЬе тіййіе 
8еуегзкіі Вопеїб (ВопйагікЬа 2). ТЬе таїп Іуре ої іЬе еагіу Впіерег-Вопеїз роїіегу 
Із а рої \уЦ;Ь Ьгоай песк апі а роїпіей ЬоНот, е^^-зЬарей ог зІгаі^Ьї-л^аІІей (Рі^. 13). 
СІау разіе із туііЬ а Ьі^Ь їіогаї сопіепі. ТЬе огпатепі гергезепіз іюргеззіопз ої а 
їіпе-ІооїЬ сотЬ апй Іпсізеі Ипез. йерагаїе зігокез (Рі§. 7—9) аге т е ї опіу зеИош. 
МісгоІШс І00ІЗ ЗШІ їиііу гереаі МезоШЬіс Іурез. Аі іЬаІ Ііше іЬеге \уеге ІЛУО Іурез 
ої ЇИпІ; ахез: ІгапсЬеІ; апй ахев-сиНегз \уі1,Ь а Ігапзуегзаі зЬеаг (Рі§. 11, 14 18). 
ТЬе сетеїегіез ої іЬе еагіу регіой аге поі \уе11 зШДіеД (І^геп 8). 

Вигіп§ Ше зесопсі регіосі роИзЬей зіопе ах-адгез зргеай, І^'о Іурез ої 
Ііке ахез арреагей — оуаі ап(і Ігіап^Іе-зЬареіі, зотеїітез роИзЬеіі а1оп§ Ше есІ§е. 
ТЬе питЬег ої тісгоііііс їогтз луаз гейисей (Рі^. 16, 17). ТЬе їогт ої сІау роїз 
Ьесате шоге регїесі;. боте йіїїегепсез аге оЬзегуей іп Ше їогтз ої уеззеїз ї г о т 
йіїїегепі; іеггііогіез (Рі§. 18). Везійез сотЬ ітргеззіопз апй іпсізей Ипез, а зігокей 
еіетепі; Ье^ап Іо ріау ап ішрогіапі гоїе іп Ше огпашепі раїїегп (Рі§. 18; 34; ТаЫе III). 

Китегоиз рориіаііоп ої Ше Впіерег-Вопеїз спИиге ої Ше зесопй регіосі ехіепйей 
Іп Ше Іеггіїогіез ої Ше богЬ, иррег Впіерег апсі шіййіе Ргіруаі;, аз \̂ е11 аз їаг зопШ гі^Ьі 
ир Іо Ше Агоу агеа. Аі Шаі І іте іпйіуійиаі уагіапіз (^гоирз) ої Шіз сиііиге луеге Ье-
іпд їогтей: Ше Впіерег гарійз-Агоу, СЬегказзу, Кіеу-Уо1Ьупіа, Вопеїз апД ОошеІ-СЬег-
пі§оу (Гі§. 19). ТЬе зей1етепІ8 апй сетеїегіез ої Ше Впіерег гарійз-Агоу §гоир соуег 
Ше агеаз ої Ше 1о\^ег Впіерег апсі пеаг ііз гарісіз, апй Ше зіеррез пеаг Ше АгоУ 8еа. 
Ріуе зеШетепі;8 апй шоге Шап 10 сетеіегіез (Рі§. 21; 23; 24; 27; 28) \уеге ехсауаІеД 
Ьеге. Іп Ше сотріехез ої Шіз §гоир Шеге у/еге т а п у роіізЬеД зіопе ах-асігез, зЬиШе-
зЬаресі \уаге апсі зіопе сіізсз. РоНегу Із сЬагасІегігесі Ьу а їіаі ЬоІЬот (Ріг. 20; 25; 
26; 29). 

ТЬе зеШетепІз апсі сетеїегіез ої Ше тісісіїе Впіерег ЬеІоп§е(і Іо Ше СЬегказзу 
§гоир. Іп зеШетепіз ої Шіз §гоир, іп сопігазі Іо Ше пеі§ЬЬоигіп§ опез, Шеге ехізіесі 
зітиИапеоиІзу роіпІесі-Ьазесі апсі Їіаі-Ьазей роїз. Іпсізесі огпатепі асдиігесі а шоге 
ішрогіапі; гоїе іп Ше рагіегпз. ТЬе їооїз аге ої тісгоШіс іуре (Рід. 32; 33). ТЬе сете-
Іегу іп Ше уі11а§е ої Вегеуеука (Рі§. 35) Ьу гЬе Ьигіаі гііе апй їіпйіп^з сотез сіозе 
1о Ше шопитепіз ої Шіз кіпсі іп Ше агеа ої Ше Впіерег гарісіз, Ьиі уеззеїз, йізсоуегесі 
іп (іі§ ШЬп§з, аге ої Іосаі шапиїасШге (Рід. 33, 6). 
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ТЬе зеШетепІз ої Ше Кіеу-УоІЬупіа §гоир*соуеге(1 іЬе Впіерег агеа пеаг Кіеу» 
сазіегп УоІЬупіа, Ше Іо-̂ гег ап(і тійДІе Ргіруаі; гедіоп. ІІр Іо іЬе тегу еп(1 о! іЬе 
ЙЄСОПЙ регіой іЬеге ехіз1е(і Ьеге Ьиі^іп^, роіпІей-ЬазеД роїз. ТЬе зресіїіс {еаіиге 
ОЇ іЬе КІЄУ К^ОІІШІС сегатісз із Ше ргезепсе іп Ше сотріехез о£ ресиїіаг Шск-
\уа11е^ ^уеакіу огпатеїіїеі роїіегу о! Ше " а " Іуре {ТаЫе III; іі^. 34, 36, 10). 
Безійез тісгоІШс !огтз , агго-«гЬеаЙ5 сап Ье теї; з о т е и т е з \УЬІСЬ аге сіозе іо їЬе 
8УІ(ІЄГ Іуре. РІІПІ; \уе(іде-зЬарей ахез ріауей ап ітрогіапі гоїе іп. іЬе УоІЬупіа с о т -
ріехез. Іп Ше Впіерег Уаііеу іЬе їіпДіпдз о! зіопе роІізЬеіі ахез апі зЬиШез аге 
кполуп (Рі?. 36; 37). 

Іп іЬе сотрозіїіоп апй сЬагасЬег о! таїегіаі сиІШге о! Ше КеоШЬіс зеШетепіз 
о! іЬе тій(і1е Зеуегзкі] Вопеіз, Уогзкіа, Рзуоі, 8и1а (Ше Вопеїз дгоир) апй іЬе ІОЛУЄГ 
8е іт , тіййіе Безпа, іЬе Зогії апсі Впіерег уаііеуз т Ш і п іЬе Оотеї ге^іоп (Ше ОотеІ-
СЬегпі^оу §гоир) іЬеге із тисЬ іп с о т т о п , \УЬІСЬ йізііп^иізіїез і Ь е т ї г о т Ше пеі^Ь-
Ьоигіп^ ^гоирз о£ Шіз сиііиге. ТЬіз із, іігзі; о£ а11, ріі- апй ралу-Ііке еіетепіз о! іЬе 
огпатепі; оп сегатіс \уаге, \уі(іе зргеайіп^ оі йіпі; "«гей^е-зЬарей ахез апй агго\уЬеа(І8 
о£ ап оЬ1оп§ ! о г т (Рі^. 38, 40). ТЬе тепиопей еіетепіз о£ іЬе о т а т е п і АУЄГЄ тоге 
\уі(іе1у зргеа(і іп іЬе сотріехез о! Ше ОотеІ-СЬегпідоу ^гоир іЬап іп Ше Попеїз 
ге^іоп. ТЬе раду-ііке раїїегп із поі кпо\Уп аі а11 іп Ше Зеуегзкі] Попеіз уаііеу. Опе 
сешеїегу луаз іпуе8і;і§а1е(і іп іЬе Ьазіп о! іЬе Зеуегзкі] Вопеїз (Рі^. 39). 

ТЬе шопитепіз о! Ше Опіерег гаріїІз-Ахоу, СЬегказзу апй Бопеїз §гоирз уапізЬей 
аі; іЬе епй о£ іЬе зесопй регіой апй аі; іЬе Ье§іппіп§ оі іЬе іЬігй опе о! іЬе Впіерег-
Оопеіз сиііиге. ТЬе т о п и т е п і з о£ Згесіпі] Зіо^, Тгіроіуе сиііигез апй іЬе сиііиге ої 
ріі- ап(1 сотЬ-тагкей роїіегу Ьедап Іо зргеай іп Шезе ге§;іопз. ТЬе т о п и т е п і з о£ 
іЬе Впіерег-Вопеїз сиііпге кері оп <1еуе1оріп^ опіу іп Ше Впіерег зесііоп Кіеу — 
Ко^асЬеу апй іп іЬе Ргіруаї Уаііеу —іЬе Іуре о£ Ризіупка 5, іЬе Ко§асЬеу §гоир 
(Рі^. 42). ТЬе роїз о£ іЬаІ; І і т е аге роіпІей-Ьазей ог Паї-Ьазей. СотЬ, ріі апй зігокей 
о т а т е п і з аге ргеДотіпапІ. А гоїіег ипйег іЬе гіш., "реагіз" апД а согй-Ике огпатепі; 
арреагей (ТаЫез І У — V I ) . РііпІ \уаге (кпіуез, зреагЬеасіз) аге о! а сотрагаїіуеіу Ьід 
8І2е. Зіопе роІізЬей ахез аге т е ї (Рі^. 43—46). ТЬе ройегу о! іЬе іЬігсІ регіой о£ 
іЬе Впіерег-Оопеїз сиііиге Ьу а11 іЬе т а і п іпйісаііопз із іп сіозе §епе1іс а!£іпі1у туііЬ 
іЬе ройегу ої іЬе сотЬ-Ііке Іуре о! погіЬ-еазІегп Роїапй апй таїегіаіз о! іЬе зеШе-
тепіз о£ іЬе ОоЬгуі Вог Іуре іп іЬе Міетеп агеа. 

А т о п § іЬе {Ипі ахез о£ іЬе Опіерег-Оопеїз сиііиге іоиг піаіп Іурез аге йізііп-
диізЬей: ІгапсЬеІ, ахез-сиШгз апй 1;\уо Іурез о! луай^е-Ііке ахез — оуаі апЛ Ігіап^іе-
зЬареі. ТЬе Гогшег Ілуо аге ресиїіаг Іо іЬе зеШетепІз о! іЬе еагіу регіой. ТЬе Іаііег 
1\уо аге шеі іп іЬе сотріехез о! іЬе тіййіе ап(і іаіе регіойз, \уЬеп §гоип(і 
ах-аДгез аізо Ье^ап Іо зргеай (Рі?. 48, б, в). 

ТЬе йеуеіортепі; оГ їііпі ахез іп іЬе Іікгаіпе аі {ігзі \уа8 іЬе зате аз іп іЬе 
зеШешепІз оі іЬе ВаШс агеа (Ма^іетозе, Кашріпіі, Ег1;еЬ0І1е, Ні§Ь УіЬеІп апй 
оіЬегз). Бигіп§ Ше еросЬ оі іЬе Ьаіе КеоІііЬіс зіа^е — еагіу шеіаі іЬіз зітіїагііу шаз 
Ьгокеп. Ап іпйіуійиаі Іаіе тасгоИііс ге§іоп із зерагаїей іп іЬе Іеггіїогу оі Еигореап 
зесііоп оі іЬе иЗЗК (Рі?. 49). Веуопі іЬе Іітіїз оі іЬіз ге§іоп йигіп^ іЬе еросЬ оі іЬе 
Nео1і^Ьіс з1а§е — соррег дгоипй зіопе Ьаскіп^ Іооїз \^еге шаіпіу кподуп. ТЬе іасі, 
іЬаІ іЬе Впіерег-Вопеїз сиііиге \\̂ аз зііиаіей оп іЬе Ьогйег оі ІАУО Іаг^е ге^іопз — іЬе 
Іаіе тасгоИііс ап(і зоиіЬ, дуЬеге аі іЬе Ье^іппіпд оі іЬе КеоИіЬіс зіа^е опіу ^гоипсі 
ах-асІ2Є8 тайе оі зіопе \^еге кпо^, луаз оі §геаІ ітрогіапсе іп іЬе іогтаїіоп ргосезз 
оі уагіоиз Іурез оі Ьаскіпд Іооїз оі іЬіз сиііиге (іИпІ ахез апй зіопе ах-а(І2Є8). 

АгголуЬеаіз ап(1 зреагЬеайз т і Ь 1\уо зійез Ігеаіей арреагеД йигіп^ іЬе зесопД 
регіой. Т\УО т а і п іогтз аге кпо\^п Ьеге: Ігіап^Іе-зЬареі \уіс1е апЛ пагголу оЬІоп^-оуаІ 
(Рі§. 48, ж). ТЬе іогтег опез ЛУЄГЄ ресиїіаг Іо іЬе Впірег гарійз-Агоу, СЬегказзу апй 
Кіеу-УоІЬупіа §гоирз. ТЬе Іаііег ехізіей іп рагаїїеі \уііЬ Ігіапдіе- зЬарей роіпіз іп іЬе 
зеїИетепІз оі іЬе Вопеїз, СЬегпі^оу апй Оотеї ге^іопз. 

МісгоИііс \уаге \\геге тозі їу зргеаЛ йигіп^ іЬе еагіу регіой оі іЬе сиііиге; іЬеу 
аге аізо ргезепіесі хуідеіу епоидЬ іп іЬе сотріехез оі іЬе зесопЛ регіой, Ьиі аітозі 
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ипкполуп атоп^ іЬе £іпйіп^з іп Ше Іаіе зеШетепІз о£ іЬіз сиііиге 48, з). Кпіуез 
\\гегв таде о! втаІІ ог гаШег 1аг§е ріаіез. ТЬе Іаііег аге ресиїіаг Іо Ше топитепііз 
о! Ше тіДіІе апі Ые регіоЛз (Рі?. 48, г). Зсгарегз аге о! зтаїї апй сотрагаїіуеіу 
8І2Є (Рі^. 48,5). ІІзиаІІу зсгарегз шайе о! зіопе зрііпїегз аге ргеіотіпапі; іп Ше сот -
ріехез. 

Огщіпаї зЬиШе-зЬареЛ -̂ уаге угеге тайе оі зіаіе. гезресі; іо Леіг ріап, 
Шеу гергезепі; а роіпіей оуаі. А §геа1; питЬег о! іЬе зЬиШез аге йесогаїесі л^ііЬ а 
зітріе о т а т е п і (Рі^. 50). ТЬе оі Шеіг аррИсаМоп із зІіП оЬзсиге. ТЬгее кіп<із 
оГ тасе Ьеайз — сгоз8-зЬ.аре(і, еШрзоісі апй гоипй (Рі^. 51, З, 8) \уеге {оипД іп Ше 
сетеїегіез. 

ТЬе огпашепіз о! іЬе Впіерег-Вопеїз сиНиге \^еге тайе о{ зїопе, зЬеІІз, Ьопе 
апй ІееШ оі апітаїз апй їізЬез. МеІаШс огпатеп1;з луеге £оип(і іп 1І\УО сазез (Рід. 52). 
ТЬе сотріех о! іЬезе огпатепіз Ьаз по (Іігесі; апаїо^иез атоп^ Ше таїегіаіз о! Ше 
иеі§ЬЬоигіп§ сиНигез, Шаі; із \уЬу іі, зісіе Ьу зійе т г Ь сегатісз, із опе оі Ше шаіп 
еіЬпо^арЬіс іеаШгез оі іЬе сиНиге. 

ТЬе зеШетепІз апй сетеїегіез о! іЬе Впіерег-Вопеіз Іуре аге сЬагасІегігеД Ьу 
Йіе ргезепсе о£ опе сегатіс ! о г т — а рої т і Ь а Ьгоай песк, роіпіей, тоге зеИош ііаі, 
ЬоШт. ТЬе г і т о( іЬе песк із оїїеп т Ш а го\у- о! гоипі рііз. Ап огпатепі соуегз 
іЬе епііге уеззеї 8иг£асе. ТЬе райегп гергезепіз а Ьогігопіаі апі Діа^опаї го\уз, соп-
зізііпд о! сотЬ ітргеззіопз, (іізсопііпиоиз зігокез апі іпсізей Ііпез (Рі§. 48, я). Ву іЬе 
тепііопей іпйісаііопз Ше Впіерег-Вопеїз сегатісз із сошрагей £гот іЬе зіапйроіпі 
о! Іуроіоду тл̂ ііЬ іЬе роШгу о£ іЬе погШегп Ьипііпд, іізЬіпд апЛ саШе-Ьгеейіпд сиі-
Шгез о£ Еигоре ап(і Азіа (Рід. 53, А, Аі). 

риііе Жйегепі; сегатіс !огтз аге оЬзегуей іп іЬе зоиіЬегп {агтіпд апй саШе-
Ьгееііпд сиііигез, туЬеге аігеайу ! г о т іЬе еагііезі; регіойз о! іЬе NеоШЬіс зіаде ІАУО, 
аз а т і п і т и ш , апй ЄУЄП шоге їогтз ої уеззеїз аге кпо"\уп — Паї-Ьазей роїз, Ьо\V18-
Ьазіпз, іидз еіс. (Рід. 53,Б). ТЬе апаїузіз о! Ше іпДісаІіопз о! Ше КеоИШіс сегатісз 
о! Еазіегп Еигоре апі а(і]оіпіпд Іеггіїогіез такез іі роззіЬІе Іо (ІізІіпдиізЬ Ьеге їоиг 
таіп дгоирз о! сиііигез (Рід. 53 ,7—IV) . ТЬе сегатісз о{ Ше Впіерег-Вопеїз сиІШге 
Ьеіопдз Іо Ше сиііигез оі а Ьипііпд-їізЬіпд Ьеіі \уЬеге іі ІодеШег дл'іШ Ше сотЬ-
тагке^ роШгу о! Роїапй, Кагуа, УаИа^ апй Ката сиІШгез сотрозез а дгоир оі Ше 
сотЬ-тагкей апй зігокей ройегу сиііигез. 

18 Ьід ап(1 зтаїї сетеїегіез о£ Ше Впіерег-Вопеїз сиііиге ^еге ехсауаіей іп Ше 
Икгаіпіап Іеггіїогу \^ЬісЬ питЬег іп а11 аЬоиІ 800 Ьигіаїз. ТЬезе сетеїегіез Ьауе 
а питЬег о£ с о т т о п {еаіигез: а дгоир Іуре о£ дгауез, Ше Ьигіаі гііе АУЬЄП Ше зкеїе-
Іопз Іау іп Ше ехіепйесі розіїіоп оп Шеіг Ьаскз, Ше ргезепсе о! осЬге іп дгауез апй 
Ше аЬзоІиІе аЬзепсе ої уеззеїз АУІШ Ше Деай. ТЬе огіепіаііоп оі Ше ДеаД \уіШ гезресі 
Іо Ше сагйіпаї роіпіз апД Ше гіуег сиггепі уагіез (Рід. 54). ТЬе йеаЛ \уеге оііеп ІіеД 
ог злуайііесі (Рід. 55). ТЬе Ьигіаїз т Ш Ше зкеїеіопз ехіепйей оп Ше Ьаскз, ромгйегед 
шШ осЬге апй луіШоиІ уеззеїз, аге т е ї гаШег о£іеп іп Ше Nео1іШіс зіаде о£ Еигоре 
апй Азіа (Ше ШШ-Шігй тіїїепіитз В. С.)(Рід. 56, III). ТЬе ІгіЬез о! тоге зоиШегп 
апд 8оиШ-\Vез^ Іеггіїогіез ої Еигоре апД Азіа ЬигіеД Ше Деай іп а диііе йіїїегепі "̂ ^ау. 
ТЬеге іп Ше Nео1іШіс апй ЕпеоІіШіс зіадез зіпдіе Ьигіаїз аге кполуп, \уЬеге Ше зкеїе-
іопз луеге іп а сопігасіей розШоп Іуіпд оп Шеіг зііез, изиаііу туіШоиІ осЬге, Ьиі оїіеп 
\УІШ уеззеїз (Рід. 56, IV). ТЬе сетеїегіез о£ Ше Впіерег-Вопеїз Іуре Ьеіопдеі Іо Ше 
погШегп сиІІигаМеггіІогіаІ Ьеіі л^Ьеге Шеу, Ьеіпд іп гедіоп оі Ше сотЬ-тагке(1 апі 
зігокей роїіегу сиііиге, сопзіііиіе ап іпйерепйепі дгоир. 

АІ ргезепі Шеге аге аІгеаДу а Іоі о£ Даіа \УЬІСЬ т а к е іі роззіЬІе Іо зуп-
сЬгопіге Ше тійсіїе (зесопй) регіоі о! Ше Впіерег-Вопеїз сиііиге т Ш Тгіроіуе 
А —Ше Ьедіппіпд оі Ше зіаде В/І. ТЬіз із еуіДепсесІ, іог ехатріе, Ьу Ше ііпйіпд оі 
Ше Тгіроіуе уеззеї оі Ше Вогізоука Іуре іп Ше сетеїегу аі Nіко18кі^, Ше ргезепсе оі 
ігадтепіз оі зітіїаг уеззеїз іп Ше сиііигаї Іауег оі Ше зеШетепІз РізЬсЬікі ап(і 
8ігі1сЬаіа ЗкеЦа (Рід. 58, 1—3) апй Ше апаїузіз оі Ше соррег огпатепіз оі Ше сете-
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Іегу аі; Шкоівкі] (ТаЫе VII). Іп ШЕ Іаіе КЕОИШІС сотріехез о£ Ше КІЄУ ге^іоп 
(Ризіупка 5) а §гоир о! сегатіс \\'аге із (іІ8Іііі§иізЬе(і т Ш уегіісаі сошЬіп^з оп Ше 
гіщ ЛУЬІСЬ арреагей йеге ипсіег іштеайіаіе ііі!1иепсе о! іЬе Тгіроіуе сегатіс іесЬпідие 
оі Ше КоІотуізЬсЬепзкі] регіой. ТЬе їіпйіпдз о{ Тгіроіуе сегатіс ітрогіз (Рі§. 59,2) 
іп Ризіупка 5 ІезШу Іо іЬіз іпііиепсе Іоо. ТЬе {асі, іЬаІ, іЬе Впіерег-Оопеїз топи-
тепіз о! іЬе зесопД апй іЬігй регіоДз л^еге (іеуе1орііі§ зітиііапеоизіу т Ш Ше 
зеШетепІз о£ Ше еагіу, т і М І е апй Ше Ье^іппіп^ о! Ше 1а1;е Тгіроіуе, т а у 
Ье сопзі(1еге(і Іо Ье ргоуей. ТЬе зеШетепІз о£ іЬе їігзі регіоі т и з і соггезроікі сЬгопо-
Іо^ісаііу Іо іЬе Ви^-Впіезіег сиІШге, ргоЬаЫу Іо ііз зесоїкі апй іЬігД регіойз (Рі§. 60). 
Ассогйіпд 1о пе\у Заііп^, сопїігтей Ьу гайіосагЬоп апаїузіз, іЬе Тгіроіуе еагіу регіой 
^оез Ьаск Іо іЬе іігзі, рагі — т і ійіе о! Ше {оигіЬ тіПепіит В. С., \уЬісЬ Іо а сегіаіп 
ехіепі; сап аізо зегуе Іо йеіегтіпе іЬе аЬзоМе а§е о! Ше зесопй регіой оі Ше Впіерег-
Оопеїз сиііше. К іЬе тіййіе регіой о£ іЬе сиІШге іп диезііоп соуегз іЬе {ігзі рагі о£ 
іЬе £ошіЬ тіПепіиш В. С., ііз еагіу регіоД т и з і йаіе Ьаск аі Іеазі Іо іЬе епй о{ іЬе 
їіііЬ тіПепіит В. С., апй іЬе Іаіе опе — Іо іЬе зесопй рагі о£ іЬе £оигіЬ — іігзі рагі 
ої іЬе іЬігй шіПепіпт В. С. ТЬе Впіерег-Вопеїз сиііиге сЬгопо1о§у, езІаЬІізЬей Ьу 
Тгіроіуе апа1о§іе8, {іпйз ііз соггоЬогаІіоп іп сотрагізоп луііЬ іЬе Саисазиз таїегіаїз. 
ТЬиз, іЬе регіо(і о ! Ше ехізіепсе оі іЬе Впіерег-Вопеїз сиііиге аз а У̂ЬОІЄ зЬоиИ Ье 
(іеіегтіпесі Ьу іЬе зесопй рагі — еп(1 о£ Ше ЇШЬ ир іо іЬе ті<1(і1е о£ іЬе іЬігй тіПе-
піит В. С. 

ТЬе топитепіз о£ іЬе еагіу регіоД о! іЬе Впіерег-Вопеїз сиііиге ргесейе іЬе І іте 
оі арреагапсе ої іЬе ріі- апсі сотЬ-тагкеі роїіегу сиііиге іп іЬе Іікгаіпе. ТЬе еагіу 
ріі- апй сотЬ-тагкесі роїіегу оі іЬе погіЬегп Іікгаіпіап зеШетепІз сап Ье Іуроіо^і-
саііу сотрагей Т І Ь іЬе еагіу шопитепіз о{ Цаіоуо ої іЬе Уоі^а-Ока Ьазіп, \УЬІСЬ 
оїїегз зоте геазопз Іо йаіе іЬе еагіу регіой ої іЬіз сиііиге ї гот іЬе тіДйІе — зесопй 
рагі о! іЬе їош'іЬ тіПепіит В. С. 8исЬ а^е ої іЬе т о з і апсіепі 8Іа§ез ої іЬе Ьипііп^-
їізЬіп^ сиііигез із ргоуей Ьу іЬе теїЬоДз ої ехасі зсіепсез (ИзІ-КуЬігЬпаіа Ьу С'* — 
аЬоиІ 4000 В. С., ЕПегЬек — В600±200 а^о). 

Зеуегаї їогтз ої есопоту — Ьип1іп§, їізЬіп^, §аіЬегіп§, їагтіп^ апй саШе-
Ьгеейіп^ ріауей а сегіаіп гоїе іп Иїе ої іЬе Впіерег-Вопеїз ІгіЬез. Вигіп^ іЬе еагіу 
регіой ої іЬе сиііиге арргоргіаііп^ луауз \уеге сотріеіеіу ргейотіпапі, іЬои^Ь аігеайу 
аі іЬаІ І іте їігзі йотезііс апітаїз (ох) арреагей. Вигіп^ іЬе зесопй регіой іЬе гоїе 
ої саІІІе-ЬгееДіпд сопзіДегаЬІу іпсгеазей, езресіаііу іп тоге зоиіЬегп зіерре агеаз 
(ТаЫез IX—XI) . Рігзі си11іуа1е{і сегіаіз арреагеі іп іЬе Впіерег-Вопеїз ІгіЬез іп іЬе 
8Єсоп(3 регіой (Гі§. 63). Виї іЬе зресіїіс АУЄІ̂ ЬІ ОЇ а^гісиїїиге іп іЬе Иїе ої іЬіз рори-
Іаііоп \уаз, арргагепНу, уегу іпзі^піїісапі. 

Веагегз ої іЬе Впіерег-Вопеїз сиііиге тоз і ргораЫу гергезепіей опе еіЬпіс сот -
типііу — а §гоир ої геїаіей ІгіЬез. ТЬіз ипііу \уа8 гаїЬег топоІііЬіс йигіп^ іЬе еагіу 
регіой ої ІЬе сиііиге; (1игіп§ іЬе зесопй регіосі а питЬег ої іосаі, аз іі т а у Ье зир-
розей, ІгіЬаІ §гоирз арреагей, іЬе Впіерег гарійз-Агоу, СЬегказзу, Вопеїз, Кіеу-Уо-
ІЬупіа апі Ооте1-СЬегпі§оу §гоирз Ьеіп§ іпсіийей. 

\¥Ьеп зоїуіп^ іЬе ргоЫеш оп іЬе ріасе ої іЬе Впіерег-Вопеїз сиііиге іп іЬе 
НеоІііЬіс зіа^е ої Еигоре іЬе аиіЬог зЬагез іЬе оріпіоп ої іЬозе Зоуіеі апй їогеі§п 
зсіепіізіз (V. А. Оогойїзоу, А. ¥а. Вгуизоу, А. Р. Зтігпоу, А. А. Рогтогоу, К. РіШ-
опі, Ь. КіИап) \УЬО сопзійег іЬаІ атоп§ сиііигаї їогтаїіопз ої апіідиііу іЬеге сап Ье 
йізІіп^иізЬей сиііигаї §гоирз ої йіїїегепі ішрогіапсе \УІІЬ іЬе аїїіпііу іпйісаііопз ої 
іЬе ргітагу, зесопйагу апй Іегііагу огйег, іпсіийіп^ а) 1аг§е сиііигаї-іеггіїогіаі гопез; 
Ь) еіЬпо-сиІІигаІ гедіопз (^гоирз ої геїаіей сиііигез) ап(і с) сиііигез т і Ь і п іЬе Іітіїз 
ої ЛУЬІСЬ Іосаі уагіапіз сап Ье (іізІіп^иізЬей. Тлуо 1аг§е сиііигаї-іеггіїогіаі хопез — 
погіЬегп ЬипІіп^-їізЬіп^ сиііигез апй зоиіЬегп а§гіси11ига1 апй саШе-Ьгеейіпд опез 
(Еі^. 53, 64) — аге (іізІіп^иізЬей іп іЬе Іеггіїогу ої Еазіегп Еигоре апй аДіоіпіпд агеаз 
іп іЬе їоигіЬ-іЬігй тіПепіитз В. С. ВоіЬ іЬе погіЬегп апй зоиіЬегп гопез іпсіийе а 
питЬег ої еіЬпо-сиІІигаІ гедіопз сопзізііп^, іп іЬеіг Іигп, ої ^гоирз ої геїаіесі сиііигез. 
ТЬе їо11отп§ еіЬпо-сиІІигаІ ге^іопз сап Ье оиШпей іп іЬе погіЬегп гопе; а) ІЬе ге^іоп 

252 



оі сотЬ-Ііке апд зігокей роїіегу сиііигез сопеізііп^ 6{ іііе Уізіиіа-Впіерег апй К а т а 
^гоирз; Ь) іЬе ге^іоп о! ріі- апй сотЬ-тагкей роїіегу о! Ше Уоі^а-Ока Ьазіп ап(і 
пеі^ЬЬоигіпя: агеаз; с) іЬе ге§іоп о! зоиіііегп ВаШс сиііигез "\лгііЬ зИ^ЬїІу оташепІеЛ 
роїіегу о£ Ше ЕгіеЬгзНе апй Тзейтаг-ВиЬусЬау Іуре; й) іЬе ге§іоп о! сотЬ-зІгеат 
ройегу сиііигез оі Тгапзигаї апй Агаї агеаз 53, / — / 7 ; 64, І—ІУ\ 65, І—У). 
ТЬе Впіерег-Оопеіз сиііиге Іо§еЙіег Ше УаИау сиііигез апй Ше сотЬ-
тагкей роНегу сиііигез о! Ро1ап(і сопзІіШей Ше УізШІа-Опіерег §гоир оі еШпо-сиІ-
Іигаї ге^іоп о! Ше сошЬ-Ііке аікі зігокей ройегу о! Ше погШегп ЬипІіп^-ГізЬіп^ гопе 
(Кі^. 65, П). 

Аз 1оп§ а§о аз Ше МезоИШіс зіа^е Ше Іаіе Сго-Ма^поп їгШез о£ Ше тіДсіІе 
Впіерег агеа тоуей !аг зоиШ 1о Ше Впіерег аікі Агоу агеаз, луЬеге Шеу їпеї аі {ігзі 
Ше паїіуе Месіііеггапеап МезоИШіс рориіайоп оі Ше Іуре оі Ше сетеїегіез аі УоІозЬ-
зкоіе апй УазіЦеука, апй Шеп Ше Ьеагегз оі Ше Зигзкі] сиІШге. Іп Ше іоигШ тіПе-
піищ В. С. Шіз Іеггіїогу аігеайу сошріеіеіу оссиріей Ьу Ше Впіерег-Вопеїз сиі-
Шге ігіЬез. ТЬе іпііиепсе оі Шіз сиііиге аізо зргеаЛ погШ апсі ПОГШ-ЛУЄЗІ ІПІО Ше 
ге^іоп ОІ Ше УізШІа, Шетеп апй зоиШегп ВаШс агеа. 

ТЬе епй оі Ше іііШ — Ше Ье§іпіііп§ оі Ше іоигШ т іПепіит В. С. із Ше регіой 
ОІ ІПІІЄПЗІІІЄЙ ехрапзіоп оі Ше Впіерег-Вопеїз ІгіЬез зоиШ-̂ у-езІ; іпїо Ше ге^іоп оі Ше 
іпЬаЬіІапсе оі Ше Ви^-Опіезіег сиІШге рори1а1.іоп \\гЬісЬ л^аз МеДіІеггапеап аз Іо 
Шеіг Ьазе. 

ТЬе ргозрегіїу оі Ше сиііше оі Ше Впіерег-Вопеїз ІгіЬез іп Ше Впіерег агеа іаііз 
йо\уп Іо Ше іігзі; рагі — тійДІе оІ Ше іоигШ теПіпіиш В. С. Аі Шаі Ііше а регїесі 
Іуре оі роїіегу \уіШ ііаі; Ьойот апД сотЬ-Ііке апД зігокесі огпашепШіоп \^аз іогтеД, 
дгоипй зіопе ах-аЙ2Є8 апй ^гоир ІотЬз ресиїіаг їо Шіз сиІШге арреагей. Вигіп§ Ше 
8ЄС0п(1 рагі оі Ше ІоигШ т іПепіит В. С. Ше ріі- апй сотЬ-тагкей ройегу сиііиге 
1;гіЬез Ауеге шоуіпд погШ-\УЄ8і оі Ше Пкгаіпе. ТЬеу Ье§ап їо зейіе іп Ше уаііеуз оі 
Ше Везпа, 8е іт , Уогзкіа, Рзуоі ап(1 8и1а. ТЬе (іеуеіортепі оі Ше Впіерег-Вопеїз сиі-
Шге •ууаз зіоррей іп Ше Впіерег агеа Іоо, \УЬЄГЄ ІП Ше шійДІе оі Ше іоигШ тіПепіит 
В. С. Згейпі] 8і;од апй Тгіроіуе ігіЬез оі Ше соррег еросЬ арреагей. ТЬіз гезиИеД іп 
йетіпізЬіп^ Ше Іеггіїогу оі Ше іпЬаЬіІаїіоп оі Ше Впіерег-Вопеїз ІгіЬез тоге Шап 
Ьу 2/3 (Рі§. 42). ТЬіз рориіаііоп луаз оизіей Іо тоге погШегп ге^іопз оі Ше Впіерег-
Ргіруаі; Ьазіп, \уЬеге ії ехізіей ир Іо Ше епй оі Ше Nео1іШіс 8Ьа§е. II тлгаз аігеайу 
тепііопей аЬоиІ сіозе аіііпііу оі Ше Іаіе Nео1іШіс ІгіЬез оі Ше сошЬ-Ііке апй зігокей 
ройегу іп Ше уаПеуз оі Ше Впіерег, Ргіруаі, Nіетеп апй УізШІа. Оссируіп§ гаШег 
а сотрасі Іеггіїогу ЬеІ\\гееп Ше Уізіиіа апй Впіерег гіуегз, Шезе ІгіЬез ІІУЄЙ Ьеге ир 
Іо Ше арреагапсе оі согй роїіегу сиііигез. Ьаіег оп Шеу ріауей а сегіаіп гоїе іп Ше 
іогшаїіоп оі Іосаі сиііигез оі Ше Вгопге А§е. 

Ког а Іоп^ І іте Ше т о п и т е п і з оі сотЬ-тагкей роїіегу \уеге аззосіаіей т Ш Ше 
рориіаііоп оі Ше ГіппізЬ-Нип^агіап іаті їу оі Іап^иа^ез (Коззіпа, Аіт^геп, АіКо, 
Еигореиз, Меп§Ьіп апй оШегз). Колу аііег йізІіп^иізЬіпд а питЬег оі еШпо-сиІІигаІ 
ге^іопз а т о п ^ Ше КеоІіШіс шопитепіз оі Ше погШегп ЬипІіпд-їізЬіп^ гопе, зисЬ 
\уау оі риШп§ Ше диезііоп із оиі оі йаіе. РоІізЬ Ііп^иізі Т. Ьег-Зріауіпзку, оп Ше 
Ьазіз оі Ше гезеагсЬез оі агсЬаеоІо^ізІз, сотез Іо Ше сопсіизіоп Шаі Ше сиііигез 
оі сотЬ-тагкей роїіегу оі Ше КеоІіШіс з1а§:е ріауей Ше т а і п гоїе іп іогтаїіоп оі Ше 
огі§іпа1 Зіауопіап ІгіЬез. ТЬе сопсіизіопз оі Ипдиізіз Іо а сегіаіп ехіепі Ьауе зотеШіп§ 
іп с о т т о п \у-іШ Ше сопсіизіопз оі апШгороІо^ізІз (М. Уііоу, К. Уи. Магк, N. N. СЬе-
Ьокзагоу). ВоІ^агіап Ііп^иізіз У. Оеог^іеу аігеайу іог Ше іігзі рагі оі Ше Nео1іШіс 
8Іа§е (Ше ІііШ —ІоигШ тіПепіитз В. С.) оііегз Ше оиШпе оі зерагаїіоп оі а11 Ше 
т а і п іатіИез оі Іпйо-Еигореап соттипі іу , Оегтапіс, ВаШс-81ауопіап, Іпйо-Ігапіап, 
Васо-ТЬгасіап еіс. Ьеіп§ іпсіийей. Сотрагіп^ Ше т а р оі Ип^иізііс ^гоирз \УІШ Ше 
Іосаііхаїіоп оі Ше т а і п еШпо-сиІІигаІ ге^іопз оі Еазіегп Еигоре оі Ше іоигШ-Шігй 
тіПепіитз В. С., опе сап соте Іо Ше сопсіизіоп Шаі Ше Ьеагегз оі Ше сотЬ-Ііке апй 
зігокей роїіегу сиііигез оссиріей Ше ге^іоп оі Ше ВаШс-ЗІауопіап с о т т и п і і у луЬісЬ 
АУаз поі уеі йізіпіе^гаїей. ТЬе іасі Шаі Ше сотЬ-Ііке апй зігокей роИегу сиііигез оі 
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іЬе УІ5іи1а-Віііерег §гоир оі їЬе Шігй т і И е п і и т В, С. Ьеіопдей Іо Ц е ІгіЬез о! Ше 
ВаШс-ЗІауопіап Іап^иаде с о т т и п і і у гезиііз аізо {гош. іЬе апаїузіз оґсопсгеїе Ьізіо-
гісаі аштоип^п^ 66). ВоШ агсЬаеоІодісаІ зоигсез ап(і Ііп^иізис йаіа Іезііїу Іо 
іЬе Иіаі; Ше огігіпаї ВаШс-ЗІауз—іЬе Ьеагегз о! іЬе сотЬ-Ііке ап<і зігокеі ройегу 
сиііигез о£ Еазіегп Ешоре — ІІУЄЙ ІП іЬе зиггоипйіп^ оі Ше апсезіогз о! ГіппізЬ-

.Нипеагіап, Іпйо-Ігапіап, Васо-ТЬгасіап апй Оегтапіс ІгіЬез. Виї пеіШег агсЬаеоІо-
дісаП пог Ііп^иізис зоигсез іпШсаІе ап і т т е і і а і е сопіасі о{ РіппізЬ-Нип^агіап ІгіЬез 
шШ Басо-ТЬгасіап рориіаїіоп о! іЬе СаграШіап агеа ог Оегтапіс ІгіЬез Іпйо-
Ігапіап опез, ЛУЬІСЬ ІЗ, ипДоиЫесИу, ап еуііепсе £ог іЬе ргезепсе оі а сегіаіп сиііигаї-
Ііп^ізМс Ьаггіег Ье1;\уееіі іЬеш. ОпІу іЬе Ьеагегз о! сотЬ-Ііке апй зігокей ройегу сиі-
Іигез соиИ Ье зисЬ а Ьаггіег іп іЬе ге^іоп Ье1\\̂ ееп іЬе Уізіиіа апй іЬе Впіерег йигіпд 
іЬе КеоІіШіс зіа^е. II; із уегу Іікеїу Шаі; іЬе ІгіЬез о! іЬе Шігд регіой о! Ше Впіерег-
Вопеїз сиІШге їодеіііег т і Ь оіЬег сиїїигез о£ іЬе Уізіиіа-Впіерег ^гоир ріауей а (1е!і-
піїе гоїе іп іогтаїіоп оі іЬе ВаШс-81ауопіап еШпіс соттипі іу . 

Зреакіп^ аЬоиі ВаШс-81ауопіап Ьеіоп^іп^ о! Ше ІгіЬез оі Ше Впіерег-Оопеїз сиі-
Іиге ап(1 оШег сиІШгез оі сотЬ-Ііке апД зІгокеД ройегу, \\ге зЬаге ІЬе роіпі; оі уіемг 
оі т а п у гезеагсЬ \уогкегз (О. Кип, V. Кгаизе, Е. Мауег, А. ¥а. Вгуизоу) сопсегпіп^ 
Ше іасіі іЬаІ; Л е ргосезз оі іпсіоеигореагаїіоп оі апсіепі, аз їо ііз Ьазе, раїеоеигореап 
Сго-Ма^поп рориіаііоп оі Еааїегп Еигоре Ье§ап уегу Іоп^ а^о, аз іаг Ьаск аз аі іЬе 
рге-КеоІііЬіс І іте . 
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