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Відейко М.Ю. 

ЕТНІЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНА СПІЛЬНОТИ ТРИПІЛЛЯ-
КУКУТЕНЬ 

Професор В.В. Отрощенко в останнє десятиріччя неодноразово звертав-
ся до етнічної інтерпретації археологічних матеріалів, в тому числі й стосов-
но Трипільсько-Кукутенської культурно-історичної спільноти. Він сформу-
лював власне бачення цієї проблеми. Воно полягає, насамперед, у висновку 
про неіндоєвропейський характер цієї спільноти. З іншого боку, дослідник 
допускає можливість трипільського компонента у формуванні індоєвропей-
ських груп на зламі енеоліту та раннього бронзового віку.  

Метою цієї розвідки є розгляд ситуації із визначенням етномовної нале-
жності носіїв трипільської культури та розгляд деяких аспектів і перспектив 

досліджень цього питання. Особливістю поточної ситуації, на наш погляд, є те, що дослідники три-
пільсько-кукутенської спільноти не поспішають із дослідженнями в цьому напрямку, можливо, розу-
міючи всю його складність та неоднозначність. 

В.В. Отрощенко звертався до питання про етнічну належність носіїв трипільської культури, на-
самперед, у такому фундаментальному виданні, як "Етнічна історія давньої  Хвойка, Е.Р. фон Штерн, 
М.С. Грушевський, В.М. Щербаківський, В.М. Даниленко, Б.О. Рибаков, Д.Я. Телегін, К. Ренфрю та 
ін., тобто починаючи від початку до 80-х рр. ХХ ст. Дійшовши висновку, що трипільське населення 
було прийшлим в Україні, дослідник відзначив, що "лише на пізньому етапі якась частина трипільців 
долучилася до категорії предків. Ось це й є та тонюсінька гіпотетична ниточка, що зв'язувала Трипіл-
ля з праслов'янами, а отже, і з українцями" [Отрощенко, 2000, с.26]. Водночас він акцентував увагу 
на тому, що антропологічний матеріал фіксує неоднорідність антропологічного типу населення, а з 
іншого боку, "є ще галерея пластичних образів трипільців…. Реалістичніші із них відтворюють людей 
Сходу… далекі посланці з Близького Сходу…" [Отрощенко, 2000, с.25, 26]. У цитованих працях дос-
лідник полемізує з авторами, для яких трипільці однозначно є індоєвропейцями та прямими пращура-
ми сучасних українців, обґрунтовано виступаючи проти спрощених та антинаукових поглядів на про-
блеми етногенезу.  

В останні 5-10 років намітилося кілька тенденцій у дослідженні етнічної належності носіїв три-
пільської культури. Робляться спроби вирішити проблему шляхом підсумування результатів дослі-



Матеріали та дослідження з археології Східної України: Від неоліту до кіммерійців 28 

джень і думок археологів, лінгвістів (Ю.В. Павленко, Л.Л. Залізняк) чи проведення дослідження у 
сфері лінгвістики із опорою на археологічний матеріал (Ю.Л. Мосенкіс). За всієї ґрунтовності лінгвіс-
тичних реконструкцій Ю.Л. Мосенкіса йому не вдалося вибудувати адекватну археологічну картину 
доби неоліту-енеоліту, так само як і Ю.В. Павленку чи Л.Л. Залізняку врахувати (й використати) всі 
досягнення лінгвістів, а також дослідників Трипілля-Кукутень. Таке явище не можна вважати випад-
ковим [Залізняк, 1998; 2005; Мосенкіс, 2001; Павленко, 2003 та ін.]. 

Слід зауважити, що культурна спільнота Трипілля-Кукутень сама по собі є досить складним 
утворенням, крім того, обов'язково має розглядатися в контексті суміжних спільнот, які виділено ар-
хеологами на теренах Центральної та Східної Європи. Слід мати на увазі й те, що два із половиною 
тисячоліття існування спільноти включають, хоча й частково, епоху суспільних трансформацій. Лише 
із врахуванням цих особливостей можна спробувати досягти певного розуміння етнічних аспектів 
цього феномена. 

Отже, перша проблема - це протяжність існування спільноти в часі. За сучасними даними, вона 
вкладається в період між 5400/5300 - 2750/2600 рр. до н.е., тобто існувала від 2800 до 2500 років. Ли-
ше із цієї обставини виникає запитання, чи може йтися про одну й ту саму етнічну спільноту впро-
довж більш ніж два з половиною тисячоліття? У давній історії Європи, особливо Східної, практично 
нема прикладів такого тривалого існування тих чи інших етнічних утворень у незмінному вигляді. Яс-
кравим прикладом може бути етнічна історія теренів України впродовж останніх 1500 років. 

Наступна проблема  – це наявність відмінностей у матеріальній культурі так званих локальних 
варіантів, груп Трипілля-Кукутень, які особливо яскраво проявляються вже з першої половини V тис. 
до н.е. З часом число локальних утворень та відмінності між ними лише зростають. Уже тривалий час 
дискутується проблема, чи не слід визначити локальні варіанти Трипілля як особливі культури. Із 20-
30-х рр. йдеться про усатівську чи городсько-усатівську культуру. В 40-60-ті рр. виникають такі по-
няття, як "києво-софіївська", "городська" культури. О.В. Цвек понад 20 років пише про особливу "схі-
днотрипільську" культуру [1985; 1999]. У працях Т.Г. Мовші знаходимо вже розгорнуте теоретичне 
обґрунтування ідеї щодо виділення петренської, томашівської, жванецької та інших трипільських ку-
льтур [1989; 1990 та ін.]. 

Якщо стати на ту точку зору, що кожному локальному вияву (чи культурі) відповідає певна етні-
чна спільнота, то, починаючи принаймі із середини V тис. до н.е., слід говорити про "трипільсько-
кукутенські" етно-соціальні утворення різних рівнів, кількість яких на фінальних фазах існування спі-
льноти могла досягати 9-12. Якщо взяти за основу останню із версій поділу пізнього Трипілля (етап 
СІІ), запропоновану В.О. Дергачовим [2004], то матимемо кілька генетичних ліній в трипільській спі-
льноті. 

Зауважимо, що наведені погляди дослідників трипільської культури на її структуру практично не 
враховуються в сучасних етнічних студіях. Виняток становлять думки із приводу участі трипільських 
елементів у формуванні "степових" локальних груп початку ІІІ тис. до н.е. - животилівсько-вовчан-
ської, Усатова тощо [Отрощенко, 2000, с.26, 30]. Але поза увагою залишається інший масив трипіль-
ських пам'яток, зауважимо  – більш чисельний та різноманітний.  

Багато було написано про взаємини по лінії Трипілля-Степ (можливо більше, ніж є реальних да-
них для цього питання) та про їхні можливі наслідки в сфері культуро- та етногенезу. Проте все біль-
ше з'являється досліджень на тему взаємин по лінії Трипілля-Захід, з приводу яких зібрано значно бі-
льше даних [Sulimirski, 1950; Szmyt ,1999; Movsha, 2000; Tkachuk, 2000; Tsvek, 2000; Videiko, 2000; 
Kadrow, 2003 та ін.]. Вони не лишають сумніву щодо визначального впливу саме цього фактора на 
хід власне трипільського культурогенезу, починаючи із VI тис. аж до фіналу Трипілля СІІ в ІІІ тис. до 
н.е. Йдеться про взаємини із цілою низкою археологічних культур та спільнот доби енеоліту - ранньо-
го бронзового віку (і, відповідно, етнічних спільнот), які представляють широкий спектр із понад двох 
десятків культурних утворень від басейну Вісли на Півночі до Балкан на Півдні.  

Найцікавшим є те, що найінтенсивнішими були контакти (аж до утворення синкретичних типів 
культури) із такими культурами, як Баден та Чернавода, лійчастого посуду й кулястих амфор. Останні 
деякі дослідники пропонують розглядати як "синкретичні спільноти із значною роллю скотарства в 
економіці й відносно примітивною культурою войовничих кочовиків" та вважають, що "людність Ба-
лкано-Дунайської землеробської протоцивілізації стала субстратом, на якому… формувалися пращури 
індоєвропейських народів Балкан та Анатолії". Носії ж культур лійчастого посуду та кулястих амфор 
взагалі розглядаються як початково індоєвропейські [Залізняк, 1998, с.261]. Якщо прийняти ці твер-
дження, то є всі підстави розглядати трипільську культуру (починаючи принаймні із середини-другої 
половини IV тис. до н.е.) як субстрат для формування пращурів індоєвропейських народів на теренах 
України. 

Після цього вести мову про єдину "трипільсько-кукутенську" етнічну спільноту – масив, який міг 
існувати впродовж понад 2500 р. у незмінному вигляді – надто складно. Подібний рівень міркувань 
був цілком припустимим на початку чи в першій половині ХХ ст., коли дослідження трипільсько-
кукутенської проблематики перебувало на відповідному рівні. Вже із 60-х рр., коли почалося інтенси-
вне дослідження проблеми генези та локальних варіантів Трипілля, така постановка питання втратила 
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будь-який сенс. На нашу думку, саме в тому періоді коріниться розрив між уявленнями археологів та 
етнореконструкціями, які належать лінгвістам та певному колу археологів, які не були (й не могли бу-
ти) обізнані повною мірою з усіма нюансами трипільської проблематики. 

Уявлення про формування неолітичних культур Балкан, а потім і Центральної Європи внаслідок 
переселення із Малої Азії людей, які принесли до Європи "найвищий на той час господарчо-
культуриний тип" [Павленко, 2003, с.120], склалося, зауважимо, ще на початку ХХ ст. Нині воно де-
кларується як щось незаперечне й стало складовою багатьох вітчизняних етнокультурних реконструк-
цій [Залізняк, 1998, с.256-257; 2005, с.35-37]. На цій підставі робиться висновок про неіндоєвропей-
ський характер мови неолітичної людності цієї частини Європи. Висувається гіпотеза щодо "прахатт-
сько-хурритської (вірогідніше прахаттської) належності носіїв нео-енеолітичних культур Балкано-
Карпатського ареалу" [Павленко, 2003, с.121]. 

 
Рис. 1 

Ця гіпотеза має бути розглянута принаймі в двох аспектах. По-перше, чи є незаперечним факт 
масової міграції з теренів Малої Азії до Європи в VII тис. до н.е. носіїв того самого "найвищого" куль-
турно-господарського типу? По-друге, чи є підстави розглядати масив гіпотетичних переселенців че-
рез 1600-1700 років (у другій половині VI тис. до н.е.), в час формування Трипілля, як щось ідентичне 
в етномовному відношенні тій популяції, яка колись полишила Малу Азію? Чи досить гіпотези про 
міграцію населення в VII тис. до н.е. із теренів Малої Азії для доведення прахаттсько-хурритської на-
лежності трипільців V-IV тис. до н.е.? Проблема полягає у визначенні вірогідної ролі малоазійського 
компонента в генезі Трипілля-Кукутень через 1600 років після появи "прибульців" на теренах Європи. 
Постає також питання щодо їхньої мовної ідентичності після цього проміжку часу. 

Факт поширення в Європі аграрних технологій та супутніх їм явищ чимало дослідників нині по-
яснюють поширенням, в першу чергу, саме певних навичок та культурних стандартів, а не безпосере-
дніх їхніх носіїв. Не виключається, зрозуміло, поява певної кількості населення із південних регіонів, 
але основну масу населення Європи і за цих умов складали саме аборигени  – нащадки населення доби 
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пізнього палеоліту та мезоліту. Таке пояснення знайшло останнім часом підтримку в результатах ге-
нетичних досліджень. Встановлено, що 80% мешканців сучасної Європи є нащадками генного типу 
мисливців та збирачів доби пізнього палеоліту, а лише 20% походять від близькосхідних мисливців та 
збирачів [Оппенгеймер, 2004, с.13].  

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 
Рис. 4 
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Водночас немає підстав ставити знак рівності між можливою відсутністю фізичних носіїв малоа-
зійських неолітичних культур та відсутністю іхніх культурних впливів, а заразом  – і мовних елемен-
тів. Зрозуміло, що процеси етно- та культурогенезу за умов поширення відтворювальних форм госпо-
дарства могли мати принципово інший характер, ніж в палеоліті. 

Зупинимося тепер на доволі численних "трипільських портретах", реалістичних статуетках. По-
при згадувані на початку статті твердження в "галереї", яка налічує близько 70 зображень, можна 
знайти різні типи облич (рис.1). Те саме стосується й різноманітності краніологічних матеріалів піз-
ньотрипільського часу [Сегеда, 2004]. Постає й інше більш суттєве запитання  – кого саме зображено? 
Якщо це сакральні персонажі, то вони можуть і не мати портретної схожості із творцями "реалістич-
ної" пластики. А якщо сакральні персонажі пов'язані походженням із Малою Азією чи більш віддале-
ними регіонами? Зрозуміло, що в такому випадку вони матимуть специфічну іконографію. Яскравим 
прикладом подібної ситуації може бути сучасна християнська іконографія, традиція якої, до речі, має 
такий само поважний вік, як і трипільська. Таким чином, "портретна схожість" в жодному разі не є і 
не може бути визначальним аргументом для будь-яких етнічних реконструкцій. 

У матеріалах трипільської культури є низка виробів, які відображають реалії, територіально да-
лекі від регіону поширення Трипілля-Кукутень. Серед них слід згадати керамічні моделі жител з 
округлими дахами, які мають прототипи в Месопотамії [Відейко, 2003, с.84-92]. Є також зображення 
рослини  – дерева, досить схожого на пальму [Відейко, 2004, с.184]. Якщо у випадку із моделями бу-
дівель можна припустити, що подібні споруди відтворювалися не лише як сакральні артефакти, то ви-
рощування пальм у межиріччі Південного Бугу та Дніпра в другій половині IV тис. до н.е. є малоймо-
вірним. 

На користь того, що "портрети" стосувалися, насамперед, культової сфери, можуть свідчити та-
кож і певні особливості праісторичної лексики. Так, основні семантичні групи "трипільсько-
егейської" (за Ю.Л. Мосенкісом) лексики стосуються сільського господарства (назви рослин, тварин), 
будівництва, металургії, але переважно  – культової сфери, які знаходяться в контексті археологічних 
реалій [Мосенкіс, 2001, с.120]. Отож, крім лексики, в культовій сфері могли бути й інші суттєві запо-
зичення. Зауважимо, що результати досліджень Ю.Л. Мосенкіса, на нашу думку, відкривають можли-
вості та дають підстави для будь-якого тлумачення етнічної належності населення, що лишило пам'ят-
ки спільноти Трипілля-Кукутень. Оскільки ці семантичні групи стосуються культурно-господарських 
типів із відтворювальними формами господарства, поширення якого в Європі відносять до VII тис. до 
н.е., то їхня поява може бути пов'язана і з міграційними явищами, і із культурною дифузією. Проблема 
полягає в тому, як розрізнити ці процеси на археологічному матеріалі.  
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Бурдо Н.Б. 

ТРИПІЛЛЛЯ ЯК ФЕНОМЕН ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В 
ІСТОРІЇ ДАВНЬОЇ ЄВРОПИ 

Професор В.В.Отрощенко – відомий фахівець в галузі вивчення бронзо-
вої доби. Останнім часом дослідник звернув увагу на проблематику трипіль-
ської культури, зокрема, великих поселень, та висловив установчі положення 
щодо деяких питань соціально-економічного розвитку її носіїв. В.В. Отроще-
нком запропоновано компаративний аналіз даних щодо комплексу Аркаїм та 
трипільських поселень-гігантів, які визначені ним як унікальні явища світової 
культури, що цілком вписуються у визначення "феномен". Запропонована 
стаття є розвідкою в руслі проблем, розглянутих В.В.Отрощенком. 

Відкриття поселень-гігантів спричинило тривалу дискусію і з приводу 
дефініції виявлених об'єктів, і щодо визначення різноманітних явищ, які постали за фактом існування 
за доби енеоліту величезних населених пунктів з регулярним плануванням. Було запропоновано різні 
назви для великих трипільських поселень, які певною мірою відбивали ставлення дослідників до ви-
значення суті явищ, які виявилися у створенні величезних поселенських структур. Дослідники Май-
данецького  – першого поселення-гіганта, з якого почалося дослідження проблеми – М.М. Шмаглій, 
К.В. Зіньковський, В.П. Дудкін, М.Ю. Відейко – стосовно поселень, площа яких становила понад 100 
га і які було заселено одночасно, дотримувалися назви "протомісто" [Шмаглій, Дудкін, Зіньковсь-
кий, 1973; Шмаглій, Відейко, 1993]. На думку М.М. Шмаглія, виникнення "протоміст" свідчило про 
початок процесу урбанізації, хоча великі поселення лишалися аграрними по суті, але формаційна ста-
дія цього процесу відбулася [Шмаглий, 2001]. Застосування терміна "протомісто" одразу підвищува-
ло статус трипільського суспільства. Відтак, ставлення до проблеми великих поселень стало стрижнем 
дискусій про соціально-економічний рівень Трипілля.  

Історія вивчення феномена трипільських поселень-гігантів починається з моменту відкриття ве-
ликих пам'яток понад 30 років тому [Відейко, 2002]. Вражаючі розміри цих поселень, зважаючи на їх-
ню належність до доби енеоліту, привели до виникнення в трипіллязнавстві нового напряму дослі-
джень. Тривають польові дослідження великих трипільських поселень [Круц, Корвин-Пиотровский, 
Рыжов, 2003], аналіз отриманих даних, їх інтерпретація та визначення ролі цих пам'яток в давній іс-
торії Європи.  

В.М. Массон був одним із перших відомих та авторитетних фахівців, який певною мірою всту-
пив у полеміку з М.М. Шмаглієм. В узагальнюючих та спеціальних, переважно невеликих за обсягом 
роботах, він приділив увагу дослідженню проблеми рівня соціально-економічного розвитку Трипілля, 
особливо в світлі відкриття великих поселень. Висновки, зроблені В.М. Массоном, лежать в основі за-
уважень більшості дослідників, які критикують визначення поселень-гігантів як "протоміст", а також 
трипільської культури як суспільства, що стало на цивілізаційнийх шлях розвитку. Слід одразу заува-
жити, що ні В.М. Массон, ні ті автори, які на нього посилаються, не використовують у повному обсязі 
інформацію щодо результатів польових досліджень та наукового осмислення цього феномена. 

У першій половині 70-х років ХХ ст. В.М. Массон пояснював переривання прогресивного розви-
тку трипільського суспільства, в якому простежував початкові процеси урбанізації, кризовими яви-
щами [1975, с.11]. Дослідник вважав, що формування під час "демографічного оптимуму" суперцент-
рів на Правобережжі України могло б стати символом початку нової епохи – виникнення міських 
центрів та цивілізації, але занепад Трипілля на пізньому етапі завадив цьому. Неможливість господар-
ської системи за існуючого рівня продуктивних сил кардинально перебудуватися викликає кризу, що 
призводить до занепаду та дезінтеграції [Массон, 1989, с.210-212]. 

Принципово важливим здається ствердження В.М. Массона, що "архаические общества завер-
шающих этапов их развития должны получить содержательные характеристики как сложные и высо-
коорганизованные системы", а антитеза "первісне суспільство – класове" демонструє доволі спроще-
ний підхід. В працях останніх років дослідник наполягає на тому, що можна говорити про Трипілля як 


