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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю вивчення суспі-

льних та етнокультурних процесів у Південно-Східній та Центральній Європі 

періоду поширення та становлення відтворювального господарства, які заклали 

підвалини виникнення європейської цивілізації у V-IV тис. до н.е. Історія цього 

періоду, яка реконструйована на археологічних джерелах, уже давно приверну-

ла увагу дослідників (Г. Коссіни, М. Еберта, В.Г. Чайлда, Г. Кларка, Ю. Кост-

жевського, В. Даниленка, М. Гімбутас, М. Гарашаніна, Й. Люнінга, С. Бібікова, 

М. Мерперта, Дж. Меллорі, Д.Телегіна, Л. Залізняка, К. Ренфрю, Д. Бейлі, 

Г. Тодорової, І. Вайсова, Л. Ніколової, Й. Мюллєра, Дж. Чапмена, Б. Канліффа, 

Д. Ентоні, А. Уїтлі, В. Дергачова, В. Отрощенка, І. Манзури, Д. Гронеборна та 

ін.) (Kossinna, 1902; Ebert,1921; Childe, 1926; 1929; Clark, 1952; Kostrzewski , 

1939; Даниленко, 1974; Gimbutas, 1989, 1991; Garašanin, 1959; Lüning, 2000; Би-

биков, 1953; 1965; Мерперт, 1968; Телегін, 1973; Залізняк, 1998; Renfrew, 1990;  

Bailey, 2000; Тодорова, 1986, 1993; Nikolova, 2013; Müller, 2014; Chapman, 1990, 

Cunlife, 2011; Anthony, 2007;  Whittle, 1996; Дергачов, 1980, 1986, 2000; Отро-

щенко та ін. 2000; Манзура, 2013; Gronenborn, 2009, 2010), проте її вивчення 

вимагає періодичного осмислення та узагальнення наявної інформації, кількість 

та якість якої постійно зростає завдяки новим польовим та міждисциплінарним 

дослідженням. Аналіз такого роду відомостей та свідчень вимагає комплексно-

го палеоетнологічного підходу, який би враховував теоретичні здобутки у галу-

зі соціології, культурології, археології та лінгвістики. Слід враховувати, що ни-

зка уявлень про суспільства цієї епохи та етнокультурні процеси стали певними 

історіографічними конструкціями, на які мали вплив ідеологічні та наукові сте-

реотипи. За минуле століття ми бачимо зміну поглядів на давніх хліборобів Єв-

ропи, як виключно мирні, «матріархальні» суспільства доби «пізньої первіснос-

ті» на історичні реконструкції, у яких наявні вождівства, ранні урбанізовані по-

селення-протоміста, військова еліта. Історію Південно-Східної Європи цього 
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періоду тривалий час розглядали переважно в контексті протистояння «хлібо-

робського світу» «рухливому» населенню поясу степів (або лісової смуги), у 

якому вбачали носіїв індоєвропейських мов, наслідком чого стало завоювання 

перших другими з наступною «індоєропеїзацією» континенту. Однак нині 

більш актуальним є інше спрямування історичних досліджень. 

В останні десятиліття зріс інтерес науковців до Південно-Східної та 

Центральної Європи як одного із осередків зародження цивілізації на основі да-

вніх хліборобських суспільств. Упродовж майже трьох тисячоліть (VI-IV тис. 

до н.е.) давні суспільства пройшли шлях від невеликих за розміром та потенці-

алом громад до потужних потестарних об’єднань – вождівств, розвинули реме-

сла (включно з металургією та металообробленням), створили ієрархічну сис-

тему населених пунктів. Цей напрямок розвитку на інших територіях – зокрема 

у Месопотамії та Єгипті привів до створення найдавніших міст та держав на 

зламі IV-ІІІ тис. до н.е. Однак у Європі в той період цього не сталося, що при-

вертає увагу дослідників, які вивчають питання зародження і занепаду давніх 

цивілізацій на глобальному рівні. Важливо інтегрувати результати досліджень 

науковців різних країн, аби отримати загальну картину змін суспільного життя 

та етнокультурних процесів у Південно-Східній та Центральній Європі V-IV 

тис. до н.е. 

Мета дослідження полягає у реконструкції суспільних та етнічних 

трансформацій на теренах Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. 

до н. е., установлення залежності між етнічними та суспільними процесами у 

досліджуваний період. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань до-

слідження: 

- розглянути наявні концепції суспільного та етнічного розвитку регіону 

Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е.; 

- провести систематизацію джерел; 

- уточнити хронологію, періодизацію та синхронізацію культурних ком-

плексів регіону; 
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- виділити етапи вірогідних суспільних та етнічних трансформацій.  

-схарактеризувати період, який передував досліджуваному, показати ви-

токи історії Європи між 5000 і 3000 рр. 

-- дати (поетапно) характеристику динаміці розвитку спільнот на теренах 

Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е.;  

- реконструювати соціальні структури для розгляданого періоду та пока-

зати динаміку їх розвитку на окремих етапах; 

- установити вірогідне співвідношення соціальних та етнічних структур 

на окремих етапах; 

- реконструювати можливі етнокультурні процеси на окремих етапах за 

наявними свідченнями; 

- з’ясувати зв’язки між спільнотами на окремих етапах, їх причини та ха-

рактер. 

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

ція виконана в межах наукової тематики історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Українська нація в загаль-

ноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний реєстраційний но-

мер 11БФ046-01) та пов’язана з науковими дослідженнями кафедри етнології та 

краєзнавства історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Тематика дисертації відповідає дослідницьким напрям-

кам «процеси етнокультурної взаємодії», «процеси етнокультурної адаптації», 

«знакова система в культурі», «теоретичні проблеми етносу, розв’язання яких 

спрямоване на дослідження етногенезу, еволюції», «духовна культура етносів у 

розвитку» паспорту спеціальності 07.00.05 – етнологія. 

Об’єктом дослідження виступають суспільства Центральної та Півден-

но-Східної Європи V-IV тис. до н.е., відомі за свідченнями археологічних до-

сліджень. 

Предметом дослідження є етносоціальні зміни в суспільствах V-IV тис. 

до н.е. на території Південно-Східної та Центральної Європи, а саме: співвід-

ношення соціальних та етнічних структур, динаміка їх змін та розвитку, етно-
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культурні процеси; етапи суспільних та етнічних трансформацій та їх зміст; 

зв’язки між спільнотами на окремих етапах, їх причини та характер а також на-

явні концепції суспільного та етнічного розвитку регіону Південно-Східної та 

Центральної Європи у V-IV тис. до н. е. 

Хронологічні межі дослідження – V-IV тис. до н.е. Верхня та нижня 

межа обумовлені перемінами довкілля, які змінювали умови існування давніх 

суспільств і мали вплив на історичні процеси. Датування побудовані на відомо-

стях стосовно стратиграфії і синхронізації культурних комплексів за матеріаль-

ною культурою, свідченнями радіоізотопного та археомагнітного датування. 

Географічні межі дослідження охоплюють регіони Центральної та Пів-

денно-Східної Європи. До регіону включено також території до Дніпра на схо-

ді, які для більш пізніх періодів прийнято включати до Східної Європи. З дру-

гого боку, на півночі дослідження обмежене територіями, прилеглими до Кар-

пат, за виключенням Прибалтики. На півдні межа проходить по кордонах Єв-

ропи, залишаючи поза межами Анатолію. 

Методологічною основою дисертації є системний регіональний та хро-

нологічний підхід, теорії соціального розвитку та етнічних процесів у суспільс-

твах з відтворювальною економікою, сукупність загальнонаукових та спеціаль-

них методів досліджень, принципи історизму. Для досягнення поставлених за-

вдань використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, а також методи 

історичного дослідження: проблемно-хронологічний, типологічний, моделю-

вання культурних та суспільних явищ, порівняльно-історичний. Поєднання за-

значених методів дало змогу виділити етапи суспільних та етнокультурних 

трансформацій, схарактеризувати динаміку розвитку спільнот на теренах Пів-

денно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е., реконструювати со-

ціальні структури для розгляданого періоду та динаміку їх розвитку, установи-

ти вірогідне співвідношення соціальних та етнічних структур на окремих ета-

пах, реконструювати можливі етнокультурні процеси на окремих етапах за на-

явними свідченнями, з’ясувати зв’язки між спільнотами на окремих етапах, їх 

причини та характер. 
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Наукова новизна дослідження полягає у постановці та розробці про-

блеми суспільних та етнокультурних трансформацій на території Південно-

Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н.е., яка не була предметом 

окремого дослідження. Особистий внесок автора полягає у наведених нижче 

положеннях, які виносяться на захист: 

Вперше: 

- розглянуто наявні концепції суспільного та етнокультурного розвитку 

регіону Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н.е., що дало 

змогу краще окреслити напрямки реконструкції етнічних та суспільних транс-

формацій указаного періоду; 

- систематизовано джерела для здійснення етноісторичних реконструкцій 

для розгляданого періоду та регіону, включно з характеристикою економіки да-

вніх суспільств із урахуванням навколишнього середовища, питання розвитку 

економіки – як відтворювальної, так і нехарчової сфери виробництва, ремесел; 

- реконструйовано низку суспільних та етнокультурних трансформацій у 

регіоні Південно-Східної та Центральної Європи V-IV тис. до н.е. включно з 

територіями між Карпатами та Дніпром, зокрема: 

- виявлено нерівномірність рівня суспільно розвитку, зокрема в межах 

культурних комплексів, які у історіографії традиційно позиціонують і розгля-

дають як монолітні етнокультурні утворення – це стосується насамперед спіль-

ноти Кукутень-Трипілля;  

- показано, що кліматичні зміни, які спровокували економічний та суспі-

льний колапс у найбільш розвинених у економічному та суспільному відно-

шенні регіонах Південно-Східної та Центральної Європи в останній чверті V 

тис. до н. е., по-іншому вплинули на околиці Старої Європи, головним чином 

на ті, які у попередні кілька століть зуміли нагромадити певний економічний та 

технологічний, демографічний потенціал, опанувати контроль над сировинни-

ми ресурсами та шляхами обміну; 

Удосконалено: 
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- абсолютну хронологію, періодизацію культурних комплексів регіону, їх 

взаємну синхронізацію та в межах, необхідних для виконання поставлених за-

вдань; 

- уявлення про моделі суспільної організації давнього населення для ко-

жного з трьох періодів та циклічність у їх змінах; 

- знання про історію розвитку озброєнь та військової справи у Південно-

Східній та Центральній Європі V-IV тис. до н.е.; 

- висвітлення ранніх фаз урбанізації у Південно-Східній та Центральній 

Європі V-IV тис. до н.е.; 

Отримали подальший розвиток: 

- питання формування різних укладів у системах життєзабезпечення та їх 

наслідків для давніх спільнот у Південно-Східній та Центральній Європі V-IV 

тис. до н.е.; 

- історія виділення та раннього розвитку ремесел у масштабах досліджу-

ваного регіону; 

- історія розвитку монументальної архітектури у Південно-Східній та 

Центральній Європі V-IV тис. до н.е.; 

- питання взаємодії груп населення з різними економічними системами на 

території степової, лісостепової та лісової смуг; 

- уявлення про характер взаємовідносин між осілим хліборобським та 

степовим населенням у Південно-Східній ту V-IV тис. до н.е. 

Практичне значення отриманих у дисертації результатів полягають у 

створенні цілісної картини історії, суспільних та етнокультурних змін у Пів-

денно-Східній та Центральній Європі у V-IV тис. до н.е. У роботі вперше реко-

нструйовано низку суспільних та етнокультурних трансформацій у регіоні Пів-

денно-Східної та Центральної Європи V-IV тис. до н.е. включно з територіями 

між Карпатами та Дніпром. Розроблена програма досліджень може бути вико-

ристана надалі для поглибленого вивчення як окремих регіонів, так і цілісної 

картини давньої історії у дописемний період. Отримані результати дають мож-

ливість оцінити історичний розвиток території між Карпатами та Дніпром у 
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контексті Центральної та Південно-Східної Європи. Наукові результати роботи 

можуть бути задіяні у навчальному процесі при написанні узагальнювальних 

праць, навчальних курсів та спеціальних курсів з етнології, археології та дав-

ньої історії України та суміжних країн, у розробленні державних та міжнарод-

них програм з охорони та популяризації історико-культурної спадщини, плану-

ванні та підготовці міжнародних археологічних та етнологічних дослідницьких 

програм.  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та результати дослі-

джень, винесені на захист, отримані автором самостійно. Вони опубліковані у 

авторських працях. Ці ідеї розвинені у роботах, які вийшли друком в співавтор-

стві. У спільній з Н. Бурдо статті з питань хронології автору належить розробка 

абсолютної хронології середнього та пізнього етапів трипільської культури. У 

спільній з Й. Мюллером, Н. Бурдо та ін. статті автору належить опис та інтер-

претація основних досліджених комплексів. У спільній з Н. Бурдо статті про 

розкопки автору належить виклад результатів досліджень. 

Апробація результатів дисертації здійснена під час виступів на міжна-

родних наукових конференціях: Трипільський світ та його сусіди (Збараж, 2001 

р.); Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерномо-

рья (Тирасполь, 2002 р.); Трипільські поселення-гіганти (Тальянки, 2003 р.); 

Знаки цивілізації (Новий Сад, Сербія, 2004 р.); Древні землероби Європи: нові 

відкриття та гіпотези (Збараж, 2004 р.); Cucuteni. 120 de cercetari. Timpul bilantu-

lui (Пятра-Нямц, Румунія, 2004 р.); 12th Annual Meeting of the European Associa-

tion of Archaeologists (Краків, Польща, 2006 р.); Otázky neolitu a eneolitu našich 

krajín (Міхаляни, Словаччина, 2007 р.; Чехія, 2008 р.; Мельник, Чехія, 2009 р.); 

31st Theoretical Archaeology Group annual meeting (Дарем, Велика Британія, 

2009); Eurasian Neolithics: Perspectives from Culture, Population and Climate (Лю-

бляна, Словенія, 2010); Проблемы реконструкций по археологическим источ-

никам: жилище, костюм, оружие, ремесло (Комсомольськ Полтавської обл., 

2011 р.); Раннеземледельческая культура Кавказа (Баку, Азербайджан, 2011 р.); 

Прадавні землероби Південно-Східної Європи (Тальянки Черкаської обл., 2011 
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р.); Chronologies, Lithics and Metals. Late Neolithic and Copper Age in the eastern 

part of the Carpathian Basin and in the Balkans (Будапешт, Угорщина, 2012 р.); 

120 років відкриття трипільської культури (Трипілля, Київської обл., 2013); Сu-

cuteni Culture within the European Neo-Eneolithic context ( Пятра-Нямц, Румунія, 

2014 р.); 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (Стам-

бул, Туреччина, 2014); На східній межі Старої Європи (Кіровоград, 2015); From 

Symbols to Signs. Signs, Symbols, Rituals in sanctuaries (Сучава, Румунія, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 

монографії та 24 статтях у фахових виданнях України, зарубіжних фахових 

періодичних виданнях, внесених до наукометричних баз, а також у 18 

додаткових публікаціях апробаційного характеру. 

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою та завданнями, які 

поставлено перед дослідженням. Вона складається зі вступу, семи розділів, ви-

сновків, списку використаних джерел (924 найменування, 96 сторінок), 

двох додатків (18 сторінок). Загальний обсяг дисертації становить 462 сторінки 

тексту, з них основного тексту – 348 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ 

 

Перші узагальнення з давньої історії Європи, які ґрунтувалися на свід-

ченнях археологічних досліджень, з’явилися вже у другій половині ХІХ ст. Від 

того часу праця науковців просувалася в кількох напрямках: створення поглиб-

лених розробок, присвячених давній історії (праісторії) території окремих кра-

їн, регіонів (особливо популярними стали Середземномор’я, Балкани, Півден-

но-Східна, Центральна та Північна Європа) і, нарешті, створення загальноєвро-

пейських праісторичних та етнічних реконструкцій. Взаємно доповнюючи одна 

одну, вони стимулювали також дискусію між дослідниками, сприяли поглиб-

ленню та синтезу нових знань. 

Це був досить довгий та непростий шлях. Якщо у другій половині ХІХ ст. 

дослідники активно дискутували стосовно правомірності застосування археоло-

гічної періодизації з виділенням кам’яного, бронзового та залізного віків, у пе-

ршій половині – третій чверті ХХ ст. актуальними стали дискусії стосовно ви-

ділення археологічних культур, їх можливої ідентифікації з давніми етнічними 

спільнотами, то в останні десятиліття ХХ ст. на порядок денний постали питан-

ня побудови абсолютної хронології з застосуванням методів природничих наук, 

які перетворилися на справжню «радіовуглецеву революцію» (Renfrew, 2009, р. 

121-122). 

На початку ХХІ ст. актуальними стали розроблення з врахуванням ре-

зультатів дослідження ДНК давніх популяцій, ізотопних аналізів тощо 

(Skoglund et alii, 2012, p. 466-469; Shennan, 2009, p. 347 та ін.). Проте як і раніше 

основою досліджень залишалося здобування і систематизація, осмислення ар-

хеологічних матеріалів.  

У цьому розділі ми маємо намір зробити стислий огляд уявлень дослід-

ників про давню Європу, характеру узагальнювальних праць з праісторії, роз-
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роблення у галузі етносоціальних реконструкцій для V-IV тис. до н. е., а також 

викласти методику таких досліджень.  

При цьому більш детально буде висвітлено розроблення останніх трьох 

десятиліть. Це пов’язано з тими змінами, які спричинено стрімким зростанням 

фонду наявних археологічних джерел, інтенсивним міждисциплінарним дослі-

дженням із залученням широкого спектру природничих наук. Усі вони багато в 

чому докорінно змінили уявлення про давню Європу, які досить тривалий час 

лишалися практично незмінними з 20-30-х років ХХ ст.  

Особливо археологічні дослідження в Центральній та Південно-Східній 

Європі активізувалися зі входженням до ЄС країн колишнього соцтабору – 

Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Небачені за розма-

хом рятувальні дослідження в зонах новобудов (Maciszewski, 2005, s. 6-11; 

Wiśniewski, Kotlewski, 2013; Wollák, Raczky , 2008, p. 115-136; Kuna, Smrž , 

2008, p. 137-150 та ін.) дали величезний обсяг першокласних відомостей, які 

докорінним чином змінили уявлення про матеріальну культуру та історію сус-

пільств VI-IV тис. до н. е.  

Склалася ситуація, за якої дослідники з окремих країн не встигають не 

лише публікувати, а й усебічно аналізувати інформацію, отриману їхніми зако-

рдонними колегами й у своїх узагальненнях її не враховують. Таким чином 

утворюється замкнене коло – коли вони звертаються до узагальнювальних 

праць сусідів, то мають певні шанси отримати проблемні висновки. Вихід мож-

на вбачати у розширенні міжнародної співпраці, широкому обміні інформаці-

єю.  
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1.1. Реконструкції «праісторії»: напрямки, ідеї, результати 

 

Визначення терміна «праісторія» має певні особливості та може різнити-

ся залежно від місцевих традицій. Якщо на Заході так визначають період до по-

яви писемності, а в окремих випадках період, що передував появі цивілізації, то 

в радянській та пострадянській традиції йдеться про «історію первісного суспі-

льства», «первісність». Спроби прив’язати «первісність» та «праісторію» до ар-

хеологічної періодизації трьох віків виявилися малопродуктивними, коли було 

остаточно встановлено, що досить складні у соціальному та культурному роз-

витку суспільства можуть виникати (і починають виникати) на технологічному 

рівні неоліту або мідного віку. Особливо це стало помітно у другій половині 

ХХ ст., після археологічних відкриттів не лише у Європі, а й в осередках вини-

кнення найдавніших цивілізацій Єгипту, Месопотамії, Китаю, яким передували 

«перехідні періоди» тривалістю у тисячу і більше років (які відповідали «піз-

ньому неоліту» або «енеоліту»), до яких досить складно або і неможливо при-

класти наявні уявлення про «первісне суспільство» (Бромлей и др., 1988). 

Виявляється, що складно провести чітку межу між певними інституціями. 

Суспільство може перебувати у процесі трансформації, повсякчас пристосову-

ючись до нових реалій буття. Спроба вивчення цього процесу з використанням 

«усталеної» або відповідним чином модернізованої термінології призводить до 

тривалих дискусій. Прикладом цього можуть бути теми трипільських прото-

міст, «трипільської цивілізації» тощо. Археологічні відкриття порушують чіт-

кість усталених на відповідних свідченнях «критеріїв» та «ознак» міст, «первіс-

ного суспільства», державності тощо, виділені на археологічному матеріалі ще 

в першій половині – середині ХХ ст. (Бурдо, 2007, с. 66-89; Відейко, 2015, с. 16-

18). Давно стало зрозумілим, що їх характеристики, скажімо, початку V та по-

чатку IV тис. до н. е. істотно різняться. Узагальнення наявної інформації та 

отримання в останнє десятиліття нових відомостей дає змогу перейти до певної 

конкретизації оцінок у вказаних хронологічних межах.  
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Постає питання, наскільки актуально зараз вести мову про «первісні сус-

пільства» як знакову межу для визначення «праісторії»? Більш продуктивним 

видається перехід до відтворення давньої історії на загальних засадах, ясна річ, 

із урахуванням джерельної бази та необхідності комплексного підходу, міжди-

сциплінарних досліджень.  

Характер історичних реконструцій стосовно дописемної історії від поча-

тку був зумовлений специфікою археологічних джерел та можливостями їх до-

слідження. Вивчення та систематизація цих джерел давали змогу насамперед 

визначити територію поширення «археологічної культури» (яка, на думку до-

слідників, мала відповідати певній історичній або етнічній спільноті), періоди-

зацію, у деяких випадках – абсолютну хронологію (відповідно до поточного рі-

вня знань у цій галузі).  

Створення археологічних карт унаочнювало ситуацію у певні періоди в 

межах окреслених територій. Відповідно порівняння подібних даних відкрива-

ло можливості до міркувань стосовно міграцій, поширення носіїв тих чи інших 

археологічних культур тощо. Інформація про матеріальну культуру давала під-

стави для висновків про економіку, суспільний лад, технологічний рівень дав-

ніх ремесел, релігійні уявлення.  

Популярними на початку ХХ ст. також були пошуки «історичних коре-

нів» сучасних європейських народів через пошуки спадковості в археологічних 

матеріалах, які охоплювали тисячоліття історії. Для території України найвідо-

мішими прикладами подібних узагальнень є праці В.В. Хвойки (Хвойка, 1913) 

та М. С. Грушевського (Грушевський, 1991, с. 32-40). 

Паралельно, з нагромадженням результатів археологічних розкопок, ішли 

два процеси: глобальної систематизації археологічних знань та спроби історич-

них узагальнень, зокрема стосовно окремих територій. Прикладом розвитку 

першого напрямку досліджень для території Європи можна розглядати відому 

енциклопедичну працю, яка вийшла в Берліні у 20-ті роки ХХ ст. за редакцією 

М. Еберта та містила відому на той час інформацію про археологічні комплек-

си, зокрема в Центральній та Південно-Східній та Східній Європі (Ebert,1929). 
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Водночас з’являється низка регіональних узагальнюювальних праць з «праісто-

рії» або давньої історії, які охоплювали всі періоди, передусім від кам’яного ві-

ку до раннього залізного віку (Ebert, 1921; Antoniewicz, 1928.; Kozłowski, 1939 

та ін.).  

Тоді ж, у 20-ті роки вийшла низка праць британського археолога В.Г. 

Чайлда, які є прикладом історичного узагальнення європейського масштабу 

(Childe, 1925; Childe, 1929). Автор уважав за необхідне вже на початку праці 

дати визначення специфічним археологічним концепціям, зокрема поняттю ар-

хеологічної культури та її співвідношення з давніми «народами», про існування 

яких було відомо переважно на підставі відомостей з археологічних розкопок. 

Він також коротко пояснив основні методи, які використовувала археологічна 

наука в ті часи для впорядкування здобутих відомостей (Childe, 1925, р. vii-ix ). 

Слід зауважити, що в той час були опубліковані також і інші узагальнен-

ня з «праісторії», про які нині менше згадують, присвячені суспільній організа-

ції в давні часи (Rivers, 1914; Morgan, 1924).  

Наповнення «праісторії» Європи етнічним змістом було неможливим без 

звернення до теми походження та історії індоєвропейської мовної сім’ї. У зга-

даному випадку археологи – і це було надзвичайно важливо – отримували до-

даткову інформацію від лінгвістів, отримавши таким чином відомості про «реа-

лії» матеріальної культури, побуту та релігійних уявлень давніх суспільств. 

Власне, таким чином до етнологічних досліджень залучались археологічні дже-

рела.  

Важливою віхою у подібних дослідженнях стала праця В. Г. Чайлда, при-

свячена аріям (Childe,1926). Автор спробував свої сили в етноісторичному до-

слідженні, використавши при цьому археологічні джерела. Через певне полі-

тичне забарвлення назви, цю працю В. Г. Чайлда тривалий час більше не пере-

видавали (Чайлд, 2005), однак висловлені у ній ідеї та напрямок досліджень на-

був значної популярності, що подекуди не втрачена і досі. 

У цьому немає нічого дивного, адже як ключові події давньої історії три-

валий час розглядали міграції населення. Вони мали різні напрямки – скажімо, з 
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заходу на схід – як «походи індогерманців» Г. Коссіни (Kossinna, I902, s. 161-

222; Клейн , c. 88-140), або «індоєвропейців» зі сходу на захід (Брюсов,1952; 

Даниленко, 1974; Мерперт, 1968). Історія Балкан та Південно-Східної і частко-

во Центральної Європи за такого підходу зводилась або до поширення культур-

них навичок та світла цивілізації прагерманцями, або до руйнування блискучих 

цивілізацій Південно-Східної Європи хвилями «курганних народів».  

Значне число праць, у яких пам’ятки мідного віку V-IV тис.до н.е., особ-

ливо степові, розглядаються у контексті індоєвропейської проблеми, належить 

насамперед М. Гімбутас. Дослідниця розробила концепцію існування ранньо-

землеробської цивілізації в Центральній та Південно-Східній Європі, у якій до-

мінував матріархат і які, на її думку, впали внаслідок кількох хвиль вторгнення 

патріархальних скотарських суспільств «курганних культур». Етап європейської 

праісторії, пов’язаної з поширенням відтворювального господарства, за М. Гім-

бутас починається з 7000-6500 рр. до н. е., коли в південних районах – на ост-

ровах та узбережжі Егейського моря – виникають перші осередки давніх хлібо-

робів. Це сталося завдяки контактам з Анатолією. Наступне тисячоліття, на ду-

мку дослідниці, стало періодом поширенням археологічних культур із кераміч-

ним посудом та відтворювальним господарством у регіонах Егеїди, Централь-

них та Східних Балкан, Адріатиці. Упродовж іще 500 років, з 5500 по 5000 рр. 

до н. е. відбувається поширення хліборобства в Центральній Європі, зростають 

кількість та розміри поселень. У цей період починається розвиток місцевої ме-

талургії та металооброблення. Час між 5000 і 4300 рр. до н. е. дослідниця ви-

значила як «вершину культурного розвитку Центральної та Південно-Східної 

Європи», що, між іншим, знайшло вияв у розквіті виробництва кераміки, обро-

бленні міді та золота, появі монументальної архітектури. Цей розквіт перервано 

першою хвилею вторгнення «курганних народів» на Балкани та в Центральну 

Європу між 4300 і 3500 рр. до н. е., що привела до «індоєвропеїзації» насампе-

ред Балкан та згасання цивілізації «Старої Європи». Друга хвиля вторгнень між 

3500 і 3000 р. з Понтійських степів поклала край існуванню решти хліборобсь-

ких давньоєвропейських культур мідного віку включно з Кукутень-Трипіллям, 
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утворення змішаних культур в Центральній та Південно-Східній Європі за уча-

сті індоєвропейців (Гимбутас, 2006). 

У останньому аспекті вірогідну появу вершництва в середньостогівській 

культурі розглядали як «поворотний момент» у історії (Даниленко, Шмаг-

лій,1972, с. 3-20). Попри послідовну та тривалу критику цієї концепції (Титов, 

1982, с. 89–145; Збенович, 1987, с. 109-119; Rassamakin, 1999, р. 59-182; Ras-

samakin, 2003. – P. 49-73; Манзура, 2000, с. 237–295; Конча, 2001, с. 35–43 та 

ін.) вона була і лишається досі вельми популярною (Черных, 1987, с. 98–108; 

Меллори,1997, с. 61–82; Дергачев, 2000, с. 188–236; Anthony, 2007 та ін.). 

І якщо погляди стосовно домінування матріархату в Давній Європі мають 

нині скоріше історіографічне значення, то тема «степової інвазії» все ще ли-

шається актуальною. Наприклад, у сучасній українській історіографії концепція 

М. Гімбутас фактично є домінантною, особливо на прикладі ряду узагальнюва-

льних праць із давньої історії, починаючи з 90-х років ХХ ст. Однак чимало по-

ложень, навколо яких точилася (і точиться) дискусія стосовно «курганних на-

родів» та їхнього місця у давній історії, потребують критичного перегляду – 

елементарної відповідності наявним археологічним та іншим відомостям. 

Період, що нас цікавить, дістав певне висвітлення в капітальній праці 

«Етнічна історія України» (Отрощенко, 2000, с. 7-44), яка відобразила бачення 

вітчизняних дослідників, що склалося у період після виходу іншого, не менш 

важливого видання – «Давня історія України». Детально розглянуто етнічні ас-

пекти, пов’язані з «трипільсько-кукутенською культурно-історичною спільно-

тою» та «індоєвропейська проблема в контексті енеоліту України» (Там само, 

с. 24-25). Автор між іншим багато полемізує зі спробами прив’язати Трипілля 

до етногенезу українського народу, наголошуючи на тому, що переважним се-

ред дослідників є погляд на трипільську культуру, як «неіндоєвропейську взага-

лі» (Там само, с. 25). Крім посилань на характер культурного комплексу, задія-

но дані антропології, при цьому показано, що антропологічний склад трипіль-

ської людності мав змішаний характер (Отрощенко, 2000, с. 25).  
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З другого боку, даючи опис господарства та культури давніх індоєвро-

пейців, реконструйований за свідченнями лінгвістики, В. В. Отрощенко перелі-

чує господарські заняття та технології, більшість із яких, однак, була прита-

манна саме носіям трипільської культури. Тим не менш автор послідовно об-

стоює ідею степової прабатьківщини індоєвропейців та особливу роль серед-

ньостогівсько-хвалинської культурно-історичної області (Отрощенко, 2000, с. 

27-30).  

За останні десятиліття не менш популярними серед дослідників праісторії 

Європи стали праці та ідеї К. Ренфрю (Renfrew, 1990), який пов’язував поши-

рення носіїв індоєвропейських мов із розповсюдженням відтворювального гос-

подарства. Цей дослідник в останні два десятиліття організував масштабні між-

дисциплінарні дослідження в напрямку вивчення співвідношення між археоло-

гічними культурами та мовами.  

Іншим важливим пунктом, який постійно привертав увагу дослідників 

починаючи із 70-х років ХХ ст., було утворення комплексних суспільств на Ба-

лканах, представлених культурними комплексами Коджадермен-Каранове-

Гумельниця та Вінча. Особливе місце в цих працях посідали насамперед дослі-

дження місця Варненського некрополя (Chapman,1990, р. 49-98; Ellis,1984; Gro-

nenborn, 2009, р. 97-110; Kadrow, 2011, s. 11-54, та ін.), роль металургії 

(Renfrew,1978, р. 199-203; Chernykh, 1992; Ciugudean, 2002, р. 95-106; 

Matuschik,1998, s. 207-261; Antonović , 2009, р. 165 – 174; Рындина, 1998). В 

цьому напрямку було чимало дискусій та досягнень, які значною мірою зміни-

ли ставлення та підходи до відтворення давньої історії Європи, надто у сенсі 

вторинності стосовно Стародавнього Сходу, який тривалий час беззастережно 

розглядали як чи не єдине джерело всіх інновацій та культурних традицій. 

Історичні реконструкції, як правило, обмежувались окремими культурно-

історичними комплексами або їх частинами. Такі праці вирізняє ретельне під-

готування відомостей, значна кількість важливої та конкретної інформації (Гу-

сєв, 1995; Дергачев, 1980; Овчинников, 2014; Субботин, 198; Вognar – Kutzian, 

1972; Migdley, 1992; Szmyt,1996). Типовими є також регіональні праці з давньої 
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історії, які обмежуються територіями окремих країн або їх частинами (Заліз-

няк,1998; Sulimirski T., 1955; Sulimirski, 1970; Cofta-Broniewska, Kośko, 1982; 

Kruk, Milisauscas, 1999; Tasić N., 1995; Bailey, Panayotov, 1995). Не менш поши-

рені дослідження, присвячені географічно виділеним регіонам – Подунав’ю, 

Балканам тощо (Bailey, 2000). 

Періодично перевидавано праці з оглядом «праісторії» Європи від найда-

вніших часів до раннього залізного віку або середньовіччя (Gunlif, 1998, p. 136-

201). Їх вирізняє охоплення лише певного кола культурних явищ та територій, 

без усебічного охоплення питань економічного та суспільного життя.  

На цьому тлі вирізняються праці, у яких зроблено спроби дати всебічну 

реконструкцію давньої історії в межах континенту. Однак у деяких випадках 

автори відтворюють її, ідучи від певної ідеї до її ілюстрації археологічними ма-

теріалами. Одним із яскравих прикладів є праці М. Гімбутас, яка відтворює ма-

тріархальну «цивілізацію Богині» у «Старій Європі», протиставляючи її жорс-

токому патріархальному світу давніх скотарів із понтійських степів 

(Gimbutas,1991). Слід зауважити, що свого часу саме ця частина концепції М. 

Гімбутас викликала хвилю критичних статей (Chapman, 1998, p. 295-314), про-

те, як не дивно, сама ідея «степової інвазії» попри розлогі дискусії (про що вже 

йшлося раніше) так і не була остаточно відкинута. Останнім часом спостеріга-

ється цікавість низки дослідників до поняття «Цивілізації Старої Європи», у 

яке, однак, вкладають зміст, відмінний від початкового. Не згадуючи про матрі-

архальну складову, яка була стрижнем концепції, більше уваги приділяють сві-

ту давніх хліборобів Європи як унікальному соціокультурному явищу, порів-

нюючи його з процесами зародження давніх цивілізацій Єгипту та Месопотамії 

(Anthony, Chi, 2009; Бурдо, 2007, c. 66-89; Відейко, 2007, c. 90-114). 

У іншому ключі побудована праця А. Уїтлі (Whittle, 1996)., яка розглядає 

праісторію Європи переважно як процес створення «нових світів» у період по-

ширення та становлення відтворювальної економіки. Між іншим автор торка-

ється і процесів, що мали місце на території України – становлення кочового 

тваринництва, появу поселень-гігантів трипільської культури тощо. 
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На радянському просторі були майже відсутні праці, подібні описаним 

вище. Велике значення мав огляд археології Європи, виконаний свого часу О.Л. 

Монгайтом (Монгайт, 1973; Монгайт, 1974). Це не була праця з давньої історії 

регіону, хоча окремі екскурси все ж таки наявні. Однак у цьому двотомнику 

можна знайти чимало важливої інформації, одначе при цьому слід мати на увазі 

ту обставину, що на час видання датування неоліту, енеоліту та раннього брон-

зового віку різнилося від сучасного на 500-800 років у бік поглиблення.  

Історичні узагальнення на згадану тематику були наявні у багатотомних 

працях у формі невеличких розділів. Один із найкращих оглядів такого типу у 

виданні, присвяченому історії Європи, належить В.С. Титову (Титов, 1988, c. 

70-85). Слід відзначити, що цей розділ був написаний з використанням кален-

дарної хронології – каліброваних ізотопних дат, містить багатий фактичний ма-

теріал та низку узагальнень, які на той час ураховували найновіші досягнення 

археологічної науки.  

Важливою віхою стало створення наприкінці ХХ ст. провідними фахів-

цями з різних країн світу під егідою ЮНЕСКО синтетичної праці з історії люд-

ства від найдавніших часів, у якій у першому томі, у вигляді окремих розділів 

було подано відомості про історію кількох регіонів Європи у V-IV тис. до н. е. 

При цьому використано археологічну періодизацію – «неоліт», «халколіт» (тоб-

то енеоліт – мідний вік), а не абсолютні дати (Де Лаат, 2003, c. 520-530; Гара-

шанин, 2003, c. 558-570; Люнинг, 2003, c. 571-587; Мерперт, 2003, c. 588-599; 

Шеферд , 2003, c. 650-661). Як бачимо, археологи, працюючи над відтворенням 

історії, широко використовують звичні поняття та періодизацію. Слід зауважи-

ти, що загальне число розділів із праісторії Європи в цьому томі більше, ніж по 

будь-якому іншому регіону планети. Ця обставина відображає порівняно висо-

ку міру вивчення території. З другого боку помітно, що кільком авторам не під 

силу скласти систематичну історію з урахуванням наявних на момент написан-

ня праці джерел. У цьому немає нічого дивного, адже обсяги відомостей, отри-

маних як під час польових, так і внаслідок міждисциплінарних досліджень 

стрімко зростають. Як і на початку ХХ ст. дослідники вдаються до створення 
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системи довідників, атласів, баз даних тощо, як регіонального (М.Ю. Відейко, 

2004, Т. 1-2) так і загальноєвропейського характеру(Fowler et alii, 2015). 

В Україні за радянських часів традиційними стали дослідження, які об-

межувалися її територією. Узагальнення виходили з періодичністю у 15-20 ро-

ків. Написаний з «марксистських» позицій нарис історії населення території 

України в неоліті та ранньому бронзовому віці, який врахував також і дослі-

дження 20-30-х років, за авторства Є.Ю. Кричевського з’явився ще 1940 р. 

(Кричевский, 1940, с. 3 -13) 1957 р. С.М. Бібіков, В.М. Даниленко та О.Ф. Лаго-

довська видали перший в історіографії нарис історії мідного віку в Україні (Бі-

біков та ін., 1957). В.М. Даниленко 1974 р. видав монументальну працю «Энео-

лит Украины», в якій на базі археологічних та лінгвістичних джерел реконстру-

йовано етноісторичні процеси в мідному віці.  

Не слід забувати і ту обставину, що усі згадані вище дослідження на ар-

хеологічній ниві в Європі у ХІХ – першій половині ХХ ст. збіглися з епохою 

активного націєтворення, переформатування кордонів, отож із самого початку 

набули вкрай заполітизованого характеру (Кричевский Е.Ю., 1933, с. 158-200). 

У археологічних культурах доби неоліту вже тоді намагалися відшукати «куль-

турних предків» європейських народів початку ХХ ст., відтворюючи їх мандрі-

вки у пошуках «життєвого простору» та «історичної батьківщини». Зокрема, у 

центрі дискусій опинилися культури лінійно-стрічкової кераміки, трипільська, 

ямна, шнурової кераміки та інші (Там само, с. 159-160). З певних історичних 

причин Україна опинилась у подібному становищі вже наприкінці ХХ – на по-

чатку ХХ ст., що ми можемо спостерігати на прикладі написання як фундамен-

тальних узагальнювальних академічних праць (П.П. Толочко, 1997, с. 231-382; 

Толочко та ін., 2000, с. 19-44), так і незлічених аматорських, але дуже активних 

розшуків «праісторичних коренів» українців (Відейко, 2005, с. 89-104). Описане 

вище відбувалося також на тлі створення теорій, які мали стати в пригоді у 

процесі систематизації, синтезу та осмислення відомостей. Історія «теоретичної 

археології» вже перетворилася на окрему спеціалізовану галузь досліджень, про 

яку ми матимемо можливість згадати лише в тому обсязі та аспектах, які є кон-
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че необхідними для написання даної праці (Daniel, Renfrew,1988; Массон, 

1976). 

Підводячи підсумки, слід зауважити, що серед описаного вище різнома-

ніття складно знайти системний виклад історії окремих періодів, у якому були б 

більш-менш рівномірно висвітлені різні аспекти життя давніх суспільств – по-

чинаючи від економіки та закінчуючи їхньою структурою. У вітчизняній істо-

ріографії подібні дослідження, які б охоплювали період V-IV тис. до н. е. в 

Центральній та Південно-Східній Європі, практично відсутні.  
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1.2. Характеристика джерел 

 

Зважаючи на ту обставину, що достовірно прочитані дослідниками сис-

теми письма з’явилися у другій половині IV тис. до н. е. (у Єгипті та Месопо-

тамії), наше дослідження побудоване виключно на археологічних джерелах та 

відомості міждисциплінарних студій.  

Археологічні дослідження дають насамперед відомості про матеріальну 

культуру давнього населення поселення, відомості про поховальний обряд, 

економіку. Починаючи з кінця ХІХ ст. цей матеріал систематизовано як у ме-

жах концепції «трьох віків», так і по археологічних культурах. При цьому слід 

мати на увазі кілька обставин. По-перше, специфіку застосування понять «нео-

літ» та «енеоліт» («мідний вік») фахівцями з різних країн. Наприклад, для тери-

торії Польщі, Словаччини, Сербії, Німеччини «неолітичними» вважають архео-

логічні культури V-IV тис. до н. е., носії яких використовували мідь (Kruk, Mili-

sauscas, 1999; Hofmann, 2010, р. 189-213). Ті ж самі або сучасні їм культурні 

комплекси за номенклатурою дослідників з Болгарії, Румунії або України пози-

ціонуються як «енеолітичні» (Lazarovici, Nica,1991, р. 5-17; Luca, 2006, р. 341-

366. Тодорова, 1986). Надалі ми дотримуватимемося саме цієї точки зору, ужи-

ваючи поняття «енеоліт» в контексті характеристики певного хронологічного 

періоду, а не маючи на увазі якусь суспільно-економічну специфіку. Зауважи-

мо, що спроби «прив’язати» історичні зміни до археологічної періодизації, зок-

рема й у вітчизняній археології, були непоодинокими (Збенович,1985, с. 1-11). 

Однак зробити це виявилося досить складно, а зі зростанням фонду археологіч-

них джерел стало зрозуміло, що подібне суміщення виглядає вельми проблема-

тичним (Hansen, 2014, fig. 1; р. 243-259) і за великим рахунком не має значення 

для історичних реконструкцій. 

На нашу думку, надання завеликої історичної ваги самому факту застосу-

вання мідних знарядь, як це мало і, на жаль, усе ще має місце, надто спрощує 

інтерпретацію наслідків таких явищ, як поява металургії та металооброблення. 

Разом із тим усе ще можна зустріти міркування про те, що поява металевих 
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знарядь «нічого не змінила», бо їх «було дуже мало» – виходячи з обсягу архе-

ологічних знахідок. Проте висновок цей навряд чи можна вважати таким, що 

відповідає дійсності. Станом на 1997 рік, тобто вже два десятиліття тому, лише 

мідних виробів, виготовлених до 3500 р. до н. е., у Південно-Східній Європі ви-

явлено близько 4,7 т, а золотих – понад 6 кг (Pernicka et alii,1997, p. 41). При 

цьому більшу частину ваги мідних виробів становлять саме знаряддя праці та 

зброя, хоча при цьому чисельно (із цілком зрозумілих причин) переважають 

прикраси – намистини та кільця. Значно більшу вагу, на нашу думку, у згада-

ному випадку мають відомості не про кількість виробів, а про розвиток металу-

ргії і металооброблення (зокрема в галузі технологій), поширення готових ви-

робів (Chernykh, 1992; C, 2002, p. 95-106). 

По-друге, є певні проблеми з номенклатурою археологічних культур, ви-

робленою дослідниками різних країн. Непоодинокі випадки, коли фактично той 

самий культурний комплекс має різні назви по різні боки кордону. Те, що у По-

дунав’ї іменують культурою Вінча, у Трансильванії відоме, як «культура Тур-

даш».  

Третя, не менш важлива обставина, також пов’язана з самим поняттям 

«археологічна культура». Оминаючи теоретичне підґрунтя цієї проблеми, ука-

жемо лише, що у низці випадків дослідниками виділено «археологічні культу-

ри», які не вповні відповідають більш-менш усталеним критеріям цього понят-

тя. З часом виявилося, що археологічні культури (АК), які поширені на значних 

територіях удається розділити на локально-хронологічні варіанти (локальні 

групи, «типи пам’яток»), які цілком могли би претендувати на статус окремих 

АК. Приміром, для такої археологічної культури, як трипільська, уже виділено 

понад 60 подібних підрозділів. Виходом із цього становища стало поширення 

понять на зразок «культурна спільність», «історико-культурна спільність» («об-

ласть» тощо) (Захарук,1964, c. 12-19). При цьому зміни у статусі «старих» куль-

тур могли відбуватися упродовж десятиліть. Так, усатовська культура, виділена 

ще у 20-ті роки М. Болтенком (Болтенко, 1926, c. 8–30), пізніше була включена 

як окремий тип у трипільську в працях Т. Пассек (Passek, 1935), потім О. Лаго-
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довська повернула цьому культурному комплексу статус окремої культу-

ри(Лагодовська,1947, c. 47-57), однак не надовго – до кінця 80-х років Усатове 

розглядали в межах трипільської культури (Збенович, 1974), поки дослідники 

знову не повернулися до початкової ситуації (Патокова и др., 1989). Однак і до-

сі традиція розгляду усатовського комплексу як частини Трипілля продовжує 

зберігатися . 
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Висновки до розділу 1 

 

Спроби прив’язати «первісність» та «праісторію» до археологічної пері-

одизації трьох віків виявилися малопродуктивними, коли було остаточно вста-

новлено, що досить складні у соціальному та культурному розвитку суспільства 

можуть виникати (і починають виникати) на технологічному рівні неоліту або 

мідного віку. 

Нині неможливо провести чітку межу між певними інституціями, суспі-

льство може повсякчас пристосовуватися до нових реалій буття. Спроба ви-

вчення цього процесу з використанням «усталеної» або відповідним чином мо-

дернізованої термінології може призводити до гарячих дискусій, прикладом чо-

го може бути тема трипільських протоміст, трипільської цивілізації тощо. Ар-

хеологічні відкриття порушують чіткість усталених «критеріїв» та «ознак» міст, 

«первісного суспільства», державності тощо, виділені на археологічному мате-

ріалі ще в першій половині-середині ХХ ст. 

Більш продуктивним видається перехід до відтворення давньої історії на 

загальних засадах, а не прив’язування її до умовних конструктів «первісне сус-

пільство» та «цивілізація». Це слід робити з урахуванням джерельної бази та 

необхідності комплексного підходу, міждисциплінарних досліджень. 

З урахуванням цих міркувань пропонується наступна періодизація історії 

досліджень, три етапи якої відповідали поступу у нагромадженні археологічних 

джерел та запровадженні археометричних та міждисциплінарних досліджень: 

-перший – з кінця ХІХ ст. до початку 60-х (основа – археологія та лінгвіс-

тика) – праці Г. Коссіни, М. Еберта, В.Г. Чайлда, Г. Кларка, Ю. Костжевського, 

С.Бібікова та ін;  

-другий – з початку 60-х до початку 90- рр. ХХ ст (зростання джерельної 

бази та «революція» у датуванні методом С14) – праці В. Даниленка, М. Гімбу-

тас, М. Гарашаніна, Й. Люніга, М. Мерперта, К. Ренфрю, Г. Тодорової, І. Вай-

сова, В. Дергачова, Д. Ентоні, Дж. Меллорі, Д.Телегіна, Л. Залізняка, В. Отро-

щенка та ін.;  
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-третій – з кінця 90-х (якісне зростання джерельної бази, нові методи у 

міждисциплінарних дослідженнях) – праці Д. Бейлі, Д. Гронеборна, Б. Канліф-

фа, О. Коська, С. Мілісаускаса, Й. Мюллєра, Л. Ніколової, Дж. Чапмена, Р. Хо-

фмана, А. Уїтлі, І. Манзури, та ін. 

Історичні реконструкції, як правило, обмежувалися окремими культурно-

історичними комплексами або їх частинами. Такі праці вирізняє ретельна під-

готовка відомостей, значна кількість важливої та конкретної інформації. Типо-

вими є також регіональні праці з давньої історії, які обмежуються територіями 

окремих країн або їх частинами. Праці з «праісторії» Європи від найдавніших 

часів до раннього залізного віку або середньовіччя вирізняє охоплення лише 

певного кола культурних явищ та територій, без усебічного розгляду питань 

економічного та суспільного життя.  

Серед описаного вище різноманіття складно знайти системний виклад іс-

торії окремих періодів, у якому були б більш-менш рівномірно висвітлені різні 

аспекти життя давніх суспільств – починаючи від економіки та закінчуючи їх 

структурою. У вітчизняній історіографії подібні дослідження, які б охоплювали 

період V-IV тис. до н. е. в Центральній та Південно-Східній Європі, практично 

відсутні. 

В узагальнювальних працях з давньої історії Європи (або «праісторії» за 

наявною термінологією) період, що нас цікавить, часто поділяють на дві части-

ни: епоху поширення та упроважедення відтворювального господарства на те-

риторії Європи та наступну за нею – добу «трансформації» давніх хліборобсь-

ких суспільств (Cunlife, 1994, p. 136-200).  

На першому етапі цього процесу, який датовано між 7000 і 5000 рр. до н. 

е., важливою була роль найдавніших осередків давніх хліборобів у Південно-

Східній Європі, звідки риси нового способу життя поширювалися на північ, 

схід та захід, з’явилися паростки нових форм суспільної організації, пов’язані, 

зокрема, зі зростанням чисельності населення. Можливою є поява і розвиток не 

лише племінних структур, а й перших вождівств (Whittle, 1998, р.136-166).  
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Наступний етап пов’язують із наслідками попередніх подій, які спричи-

нили до зростання різноманіття культурних комплексів, поширення відтворю-

вального господарства на нових територіях після 5000 р. до н. е. Ці процеси 

тривали до кінця IV тис. до н. е. та супроводжувалися розвитком ремесел, зок-

рема металургії, ускладненням суспільного життя, що знайшло вияв у появі ба-

гатих поховань та великих поселень. Набувають динаміки інтеграційні процеси 

(Sherrat A, 1994, р. 176-177; 200-201).  

Цей період тривалістю у два тисячоліття – добу трансформації, на нашу 

думку, варто розділити на три етапи, початок та завершення кожного збігається 

з помітними змінами в культурних комплексах, їх появі та поширенні. Часові 

межі обумовлені датуванням кліматичних подій, які справили значний вплив на 

ситуацію. Перший етап – від 5000 до 4200 р. до н. е., другий – від 4200 до 3400 

р. до н.е. і третій – 3400-3000 рр. до н. е. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Реконструкція як давньої історії, так і етнічних процесів так чи інакше 

випливає з роботи з археологічними джерелами, структурованими певним чи-

ном. Найбільш поширеними є два аспекти систематизації – територіальний та 

«культурний», тобто за археологічними культурами в широкому розумінні цьо-

го терміна. Таким чином у реконструйованій давній історії традиційно дійови-

ми особами є «носії археологічних культур», хоча можна зустріти в цій ролі і 

«археологічні культури», і «типи пам’яток» тощо.  

Зрозуміло, що насправді має йтися про давнє населення, відповідні суспі-

льні, та, можливо, етнічні підрозділи, реконструйовані, наскільки це можливо, 

на підставі наявних відомостей. При цьому для позиціонування подій та явищ у 

часі має бути використана не археологічна періодизація – «неоліт», «енеоліт», 

фази розвитку археологічних культур, а абсолютна хронологія.  

У розділі розглянуто досягнення та проблеми етносоціальних реконстру-

кції у Центральній та Пввденно-Східній Європі для періоду V-IV тис. до н.е, а 

також ті методичні засади етносоціальних реконструкцій давніх суспільств за 

свідченнями археологічних досліджень, які використано у наступній роботі над 

темою дослідження.  
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2.1. Проблеми етносоціальних реконструкцій у Центральній та Пів-

денно-Східній Європі V-IV тис. до н. е. 

 

В останні десятиліття постала проблема співвіднесення відомих за архео-

логічними свідченнями суспільств із певними щаблями розвитку в межах пара-

дигми первісність – цивілізація. 

За цей час проведено ще більш масштабні дослідження в Центральній та 

Південно-Східній Європі, які так само змінили уявлення про параметри та ха-

рактеристики розвитку спільнот періоду раннього енеоліту (Hansen, 2010, s. 

VII-IX). Масштабне застосування магнітної зйомки для складання планів посе-

лень, на зразок запровадженого в українській археології ще у 70-ті роки ХХ ст. 

(а з цього власне і почалося вивчення поселень-гігантів), підкріплене масштаб-

ними розкопками, зокрема на ниві рятувальної археології, досить несподівано 

змінило сталу картину поглядів на поселенські структури доби неоліту-

раннього енеоліту в Європі.  

Виявилося зокрема, що знамениті балканські телі є лише центральною 

частиною поселенських структур, ядром укріплених, досить значних як на той 

час за розмірами – 10-15 і більше га, як це показали дослідження пам’яток 

культури Гумельниця на території Болгарії та Румунії (Hansen, 2010, s. VII-IX; 

Hansen, Toderas, 2010, p. 85-106). На території Угорщини досліджено поселен-

ня, що датовані першою половиною-серединою V тис. до н. е., розміри яких до-

сягали 20-30 га, а телі (дослідження яких велися давно) були лише центром, на-

вколо якого гуртувалася решта споруд (Kalicz, Raczky, 1987, p. 11-29; Raczky, 

Anders, 2006, p. 17-33; Raczky, Anders, 2010, p. 143-164). Аналогічні пам’ятки, 

площею від 10 до 40 га виявлено та частково досліджено на території Сербії, 

Боснії та Герцеговини (Hofmann et alii, 2010, p. 189-213). Виявлено подібні по-

селення і на території Трансильванії, в осередку розвитку давньої металургії.  

Дослідникам удалося вийти на вивчення початкової стадії утворення ве-

ликих за розмірами (і, відповідно, числом мешканців у 1000 і більше осіб) по-

селень як агломерацій менших за розмірами числа мешканців селищ. Вони мог-
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ли гуртуватися навколо спільного святилища, займаючи вигідні для забудови 

місця. Наступним кроком стало планування поселень безпосередньо навколо 

культового центру, оточення новоутворень укріпленнями у вигляді ровів та па-

лісадів. Саме в цей період виникає схема планування у вигляді кількох овалів 

забудови, типова пізніше для величезних поселень трипільської культури (Ви-

дейко, 2013). 

Вимальовуються культурні, просторові та часові межі цього процесу, 

який охопив досить широке коло давніх спільнот – від культури Гумельниця, 

планку суспільного розвитку якої встановлено відкриттям свого часу Варненсь-

кого некрополя, до культур Вінча, Полгар, від межі VI-V тис. до н. е. до при-

близно 4300/4200 рр. до н. е. Більше того, витоки цих процесів цілком помітні 

вже на пізній фазі культури лінійно-стрічкової кераміки. 

Нині відбувається як осмислення цього процесу, так і встановлення при-

чин призупинки розвитку давніх спільнот в Центральній та чистині Південно-

Східної Європи на вказаному часовому рубежі. Небезпідставно цю подію 

пов’язують зі змінами в навколишньому середовищі (Gronenborn, 2009, p. 110). 

В останнє десятиліття завдяки міжнародному співробітництву вдалося 

досягти принципово важливих зрушень у вивченні так званого «феномену три-

пільських поселень-гігантів». Отримані результати істотно змінили уявлення 

про них, які існували ще десятиліття тому (Hale et alii, 2010, p. 35-36; Chapman 

et alii, 2014, p. 369-406). Було встановлено, що щільність забудови деяких посе-

лень-гігантів була удвічі більшою, ніж вважали раніше, відтак більшою була і 

чисельність населення. Знайдено та досліджено сліди укріплень-палісадів, ма-

сштаби яких вражають (Відейко та ін., 2015, с. 71 – 78). Магнітною зйомкою 

виявлено і розпочато дослідження невідомого раніше типу публічних споруд. 

Вже виявлено рештки 8 багатоканальних горнів невідомої раніше конструкції. 

Аналогічні теплотехнічні споруди відомі у Пізньомінойський період у Серед-

земномор’ї, де їх традиційно розглядаються як свідчення високоспеціалізовано-

го, масового керамічного виробництва(Shaw et alii., 2001). 
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Як наслідок, «трипільський феномен» поселень-гігантів тепер виглядає 

не як ізольоване явище, типове для обмеженого регіону в межах Кукутень-

Трипілля, а як частина складної структури цієї спільноти в цілому. Окрім того, 

вимальовується його цілком конкретна позиція і зв’язок із процесами, які були 

започатковані на захід від Карпат у попередній період.  

Більше того, тема зв’язків Кукутень-Трипілля починаючи з етапів А-В та 

відповідно ВІ-ВІІ до СІІ включно із західними сусідами (Movsha, 2000, р. 133-

167; Tsvek, 2000, р. 111-132; Videiko, 2000, р. 13-68) набирає в цьому аспекті 

досить цікавого змісту та значення. Адже саме Трипілля етапу ВІ-ІІ започатку-

вало традицію спорудження величезних поселень на схід від Карпат, а на ета-

пах ВІІ та СІ вийшло на кількісно та якісно новий рівень поселенських і, відпо-

відно, суспільних структур типу вождівств і навіть складних вождівств (Відей-

ко, 1992. – С. 16-18). 

Визначення рівня розвитку давніх суспільств здійснюється у межах пев-

них теоретичних концепцій відповідності тих чи інших реалій, зокрема тих, що 

виявлені під час археологічних досліджень, певному рівню розвитку. Як прави-

ло, дослідники проводять досить чіткі межі, не допускаючи можливості виник-

нення або тривалості певних реалій поза окресленою стадією розвитку суспіль-

ства, хоча тема співіснування певних «пережитків» є досить популярною. 

Для прикладу спробуємо використати схему такої відповідності, запро-

поновану відомими британськими дослідниками К. Ренфрю та П. Баном, скла-

дену на підставі археологічних, історичних та етнографічних відомостей і 

спробуємо виділити в ній реалії, що стосуються певних етапів періодизації 

культурного комплексу Прекукутень – Кукутень –Трипілля (Відейко, 2015, 

табл. 1-2). Для більшої наочності ми подаємо дві таблиці, що відповідно охоп-

люють послідовні періоди: перший V, а другий – ІV тис. до н. е. У оригінал 

внесено такі корективи: введено графу, вказано відповідні етапи археологічної 

періодизації згаданого культурного комплексу, а також графу «археологічні 

зразки» доповнено періодом енеоліту (усі новації виділено курсивом). Сірою 
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заливкою позначено наявність відповідних свідчень про ті и інші реалії та яви-

ща.  

Як бачимо, окремі «реалії» не мають однозначної відповідності «археоло-

гічним» або «сучасним» (тобто етнографічним) прототипам. Це стосується як 

певних типів поселенських структур (адже тимчасові стоянки є складовою гос-

подарських систем починаючи з палеоліту до енеоліту у розгляданому випадку 

включно), а фортифікації та обрядові центри, як виявлено нині, причому з мо-

нументальною за всіма мірками архітектурою, виникають на межі мезоліту та 

докерамічного неоліту (приклад – Гьобеклі-Тепе) (Schmidt, 2006). Так само ве-

ликі будівлі та фортифіковані селища виникають у Європі (і не лише тут) іще в 

неоліті, на стадії «рангових суспільств», а не вождівств. Уже для етапу Преку-

кутень І виявлено культову споруду понад 200 м² на поселенні Байя на Букови-

ні (Ursu, Ţerna, 2015, с. 49-50), причому це селище є на додачу уфортифікова-

ним ровом та палісадом. Так само у цей період оформлюються початки реме-

сел, зокрема металургії та металооброблення міді та золота на Балканах і у 

Трансильванії. Аналогічну картину маємо для наступного періоду. За більшіс-

тю параметрів період Кукутень В-Трипілля ВІІ та СІ цілком відповідає вождів-

ствам за схемою Ренфрю-Бана, хоча зберігаються риси попередніх етапів. Вод-

ночас бачимо «забігання» вперед по таких показниках, як чисельність 

об’єднань понад 20000 осіб, появі храмів та публічних споруд. 

На нашу думку, зазначене знаходить пояснення в тому, що археологічні 

реалії фіксують як самі процеси, так і їхні наслідки. Суспільство трансформу-

ється, зберігаючи певні системи господарювання, розселення, оформлення 

місць проживання та комплектування їх необхідними для функціонування гро-

мад спорудами, водночас створюючи нові форми. Наявність нових рис, прита-

манних наступним ступеням розвитку може бути розглянуте як поява певних 

тенденцій у розвитку суспільства, причому цей розвиток може мати і зворотній 

напрямок. Останнє на прикладі розглянутих спільнот продемонстроване при-

наймні двічі – в останній чверті для регіону Центральної та Південно-Східної 
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Європи спостерігаємо колапс, до якого спільноти Кукутень-Трипілля приходять 

через тисячоліття.  

Виявляється, що неможливо провести чітку межу між певними інституці-

ями, суспільство може перебувати у процесі трансформації, повсякчас присто-

совуючись до нових реалій буття. Спроба вивчення цього процесу з викорис-

танням «усталеної» або відповідним чином модернізованої термінології може 

призводити до гарячих дискусій, прикладом чого може бути тема трипільських 

протоміст, трипільської цивілізації тощо. Археологічні відкриття порушують 

чіткість усталених «критеріїв» та «ознак» міст, «первісного суспільства», дер-

жавності тощо, виділені на археологічному матеріалі ще в першій половині-

середині ХХ ст. Чимало суспільних інститутів, які вперше оформилися в добу 

енеоліту, приміром вождівства, стали універсальною моделлю організації, що 

проіснувала в Європі до раннього середньовіччя включно. Те саме можна ска-

зати про появу певних археологічних реалій, що відповідають цьому рівню роз-

витку давніх суспільств, таким, як укріплені поселення протоміського типу з 

публічними спорудами, зокрема храмами, слідами розвиненого ремесла (мета-

лургії, гончарного) тощо. Також загальним правилом залишається наявність в 

один час, але на суміжних територіях спільнот із різними типами суспільної ор-

ганізації.  

Археологічні відкриття, про які йшлося на початку цього огляду, пору-

шують звичні багатьом дослідникам уявлення про технологічні можливості да-

вніх спільнот – у галузі будівництва (Небелівський храм), ремісничих техноло-

гій (багатоканальні горни з Небелівки, Майданецького і Тальянок на три тися-

чоліття давніші від критських аналогів, які використовували ремісники «пала-

цового» суспільства) (Kruts et alii., 2014, р. 117-121; Відейко та ін., 2015 с. 71-

78; Видейко и др., 2015, с. 147-170).  

Планування поселень і концентрація населення в Майданецькому, Талья-

нках теж не відповідає звичним шаблонам уявлень про «первісні» суспільства. 

Завдання дослідників – знайти зважені відповіді на ці виклики, а не заперечува-

ти очевидне. Указані спостереження можуть становити певний інтерес для ре-
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конструкції культурно-історичних та етносоціальних процесів доби енеоліту та 

оцінки тих чи інших явищ, відомих за свідченнями археологічних досліджень. 

З початку вивчення культурних комплексів доби неоліту та мідного віку 

вчені неоднарозово намагалися встановити етнічну належність їх носіїв. Яскра-

вим прикладом є спроби визначення етніної належності творців трипільської 

археологічної культури, які дають змогу уявити ситуацію в цілому. Упродовж 

ХХ століття чільними археологами були висловлені гіпотези про те, що носії 

трипільської та споріднених балкано-дунайських культур говорили такими ін-

доєвропейськими мовами, як грецька (В. Хвойка) (Хвойка, 1901), фракійська 

(Е.Р. фон Штерн, В. Георгієв, В. Даниленко, О. Брюсов, О. Трубачов, Д. Телегін 

та ін.), «південно-індоєвропейська» (Г. Коссина), частково індоіранська, част-

ково фрако-фригійська (Г. Вільке), індоіранська (Б. Рибаков) кельтська 

(К. Шухардт), хетто-лувійська (В. Петров) (Мосенкіс, 2002). Інші вважали, що 

мовою спілкування носіїв цих культур були неіндоєвропейські: північнокавказ-

бка (Ю. Павленко), хаттська і хурритська (Л. Залізняк, Ю. Павленко) (Залізняк, 

1998).  

В усіх випадках повною мірою не було враховано наявність локальних 

груп трипільців та джерела їх формування (Відейко, 2007, с. 27-32). За іншими 

гіпотезами мовна належність панівного прошарку та решти населення різнила-

ся: відповідно тохарська і неіндоєвропейська (О. Менгін), фракійська та кавка-

зька (В. Щербаківський) (Мосенкіс, 2002). Аналіз наявних археологічних дже-

рел вказує на існування еліти у суспільсьтвах «трипільців», але не підтверджує  

висновків про різну мовну належність представників різних суспільних груп.  
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2.2. Методичні засади етносоціальних реконструкцій давніх сус-

пільств за свідченнями археологічних досліджень 

 

З наведеного вище огляду історіографії та джерельної бази зрозуміло, що 

у своєму розпорядженні дослідники праісторії мають певні факти, які мають 

бути належним чином систематизовані для отримання певної картини. Розгля-

даючи давнє суспільство як певну систему, фактичний матеріал можна викори-

стати для реконструкції певних субсистем – життєзабезпечення, соціуму, духо-

вного життя тощо. При цьому фактичний матеріал можна розглядати не лише 

як сліди певних подій, а й відображення суспільних явищ.  

Ідучи цим шляхом, свого часу В. Г. Чайлд виділив низку археологічних 

ознак, які дають змогу стверджувати наявність міст та цивілізації, тобто слугу-

ють індикаторами рівня суспільного розвитку тощо (Childe, 1950, р. 3-17). По-

дібним шляхом пішли чимало дослідників – як на Заході, так і в СРСР. Прикла-

дом можуть слугувати праці К. Ренфрю, В.М. Массона, С. Ханзена та багатьох 

інших (Renfrew, 1972, р. 27-44; Массон, 1976; Hansen, 2014, р. 243; fig. 1).  

При цьому виявилося, що для певних цільових досліджень можна форму-

вати подібні «списки ознак» та їх відображення в археологічних джерелах для 

цілого кола явищ, подій тощо.  

Так, ознаками наявності ремісничого рівня виробництва можуть слугува-

ти риси, на які можна виявити, досліджуючи результати розкопок та самі арте-

факти. Це відомості про рівень розвитку технологій, наявність певного облад-

нання, майстерень, масовість виробництва, поширення виробів. Для характери-

стики давніх поселень важливими будуть розміри та число споруд, наявність 

укріплень, громадських споруд, ремісничого виробництва.  

В одній з останніх праць, присвячених подіям IV тис. до н. е., С. Ханзен 

визначив низку «ключових», на його думку, змін, які мали місце в цей час.. У 

економіці це були винайдення колеса, доместикація коня та віслюка (для Дав-

нього Сходу), розведення овець задля вовни. У суспільній сфері – це вдоскона-
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лення зброї та поява «нового соціального типу воїна». Найкращі представники 

цього типу стають лідерами в суспільстві (Hansen, 2014, р. 243-245).  

Разом із тим слід зазначити, що список «винаходів», які мали місце у VI-

IV тис. до н. е., включає значно більше позицій, причому з часом помітне їх на-

ростання: у VI тис. одна позиція – гончарний горн, у V тис. – металургія міді та 

золота (дві позиції), а в IV тис. – 11 (бронза, срібло, великі гробниці, віз, 

кам’яна скульптура, плуг, вівці на вовну, писемність, домашній кінь та віслюк) 

(Hansen, 2014, fig. 1). З подібним розподілом можна сперечатися – як у часі (по-

яву металургії у Європі нині відносять уже до 5200 р. до н. е., плуга – близько 

5000 р.) так і за набором, у якому відсутні як принципово нові знаряддя (втуль-

часті сокири, та ж зброя – сокири-молоти, кинджали), верстати (ткацький, свер-

длильний, для відтиску великих пластин), монументальні споруди крім гроб-

ниць, так і «суспільні винаходи» – приміром, укріплені та великі поселення, 

вождівства. 

У дослідженні В. Г. Чайлда, праці якого цитує С. Ханзен, подібний спи-

сок («ключових позицій для виникнення складних суспільств – міської революції 

у Єгипті та на Близькьому Сході») включав вози, але у ньому були відсутні 

доместикація коня, вівці, зброя та воїни. Натомість було включено човни для 

мореплавства та металургію (Hansen, 2014, р. 243). Якщо мати на увазі, що саме 

металургія забезпечила появу вдосконаленої зброї, а мореплавство – обмін на 

великі відстані, які у свою чергу стимулювали певні суспільні явища, то логіка 

такого підходу стає цілком зрозумілою.  

Попри його дискусійність та різні погляди дослідників стосовно наборів 

«ознак», подібна практика знайшла досить широке застосування. Її відчутна пе-

ревага полягає в тому, що виникає можливість використати фрагментарні відо-

мості, які можуть бути індикатором певних явищ (приклад подібного підходу 

продемонстровано в розділі 1.3 на матеріалах трипільських протоміст).  

Більш системним та послідовним виглядає підхід К. Ренфрю, застосова-

ний ним свого час для вивчення процесу появи цивілізації в Егеїді(Renfrew 
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1972, р. 27-44). Дослідником було визначено 5 субсистем, важливих для функ-

ціонування суспільства як цілісної системи, а саме:  

- субсистема життєзабезпечення, пов’язана з діяльністю зі здобування та 

розподілу їжі; 

- технологічна субсистема, у якій узаємодіють людські ресурси (праця, 

навички, знання) з сировиною та йде виробництво артефактів; 

- соціальна субсистема, яка включає взаємодію між суспільним та еконо-

мічним блоками; 

- символічна субсистема, яка включає культурні індикатори, спрямована 

на визначення місця людини у світі – через релігію, мову та мистецтво; 

- торгівельна та комунікаційна система, яка включає рух ідей, товарів 

(речей) від одних груп людей до інших. 

Кожна із зазначених субсистем тою чи іншою мірірою може бути реконс-

труйована з використанням археологічних джерел та комплексного підходу із 

залученням інших дисциплін. Важливим моментом є те, що К. Ренфрю назвав 

«мультиплікаційним ефектом» у взаємодії виділених ним субсистем, коли зру-

шення в одній з них можуть стимулювати та навіть посилювати зміни в інших 

(Renfrew, 1972, р. 440-475).  

Слід зауважити, що положення концепції В.Г. Чайлда стосовно «міської 

революції» залишаються актуальними і сьогодні (Smith, 2009, р. 3-29), саме на-

вколо них іде нині полеміка стосовно трипільських протоміст. 

Для розгляданого дослідження, яке має на меті охарактеризувати суспі-

льний розвиток та етнокультурні процеси в Центральній та Південно-Східній 

Європі у 5000-3000 рр. було обрано такі ключові напрямки, які дозволяють ре-

конструювати у разі потреби зазначені вище субсистеми. 

1. Відомості про палеодемографію (реконструкції на підставі археологіч-

них досліджень). 

2. Економіка (включно з відтворювальним господарством, ремеслами та 

обміном). 

3. Систему розселення (із наголосом на наявність ієрархії поселень).  
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4. Розвиток військової справи.  

5. Будівництво громадських, насамперед культових споруд.  

6. Знакові системи. 

7. Контакти та взаємодія давніх спільнот.  

Усі перелічені вище речі цілком можуть бути схарактеризовані на підста-

ві свідчень археології та природничих наук. У процесі дослідження також ви-

никає можливість об’єднати розрізнені відомості з кожного як окремого питан-

ня, так і виявити залежності між окремими складовими.  

Для того, щоб простежити зміни, які відбуваються в різних галузях еко-

номіки, суспільного життя тощо, слід розглядати період не в цілому, а у вигляді 

певних хронологічних зрізів. Для кожного явища при цьому можна обирати 

свій масштаб: один для культурного комплексу, інший – для регіону (регіонів) 

у цілому. У першому випадку масштаб буде визначений періодизацією та абсо-

лютною хронологією, у другому – переламними моментами, з якими пов’язані 

найпомітніші зміни у культурних комплексах, їх поява або занепад (детально ці 

питання розглянуто в розділі 3). 

Вивчення та систематизація відомостей по визначених напрямках, у свою 

чергу, відкриває можливість вийти на реконструкцію суспільного ладу, етноку-

льтурних процесів.  

Раніше неодноразово було згадано про феномен «Старої Європи» давніх 

хліборобів, яку об’єднувала низка спільних рис:  

- певна система господарювання (яка урізноманітнювалася в міру поши-

рення відтворювального господарства на нові території); 

- пов’язаний з нею спосіб життя та побут; 

- релігійні уявлення. 

Прояви цих сторін життя доступні нам за відомостями з розкопок – сліди 

поселень, залишки будинків певної конструкції, набори знарядь праці та посу-

ду, сліди ритуалів та культові речі (насамперед – антропоморфна та зооморфна 

пластика), певний набір символіки. 
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Корені цих рис сягають кількох джерел. Найбільш очевидні – спадщина 

близькосхідного «родючого півмісяця», де зароджувалося хліборобство, а та-

кож власне європейські традиції попереднього часу, доби мезоліту (Де Лаат, 

2003, с. 520-530). Останнім часом з’являються археологічні свідоцтва про відо-

браження/участь у європейській праісторії традицій/мешканців досить віддале-

них східних регіонів (Відейко, 2010). Наявність конкретних місцевих проявів 

перелічених складових ускладнює та урізноманітнює наявну картину і відкри-

ває можливість пояснити ці особливості багатокомпонентним складом давніх 

спільнот. У цьому відношенні унікальний матеріал для роздумів надають ре-

зультати генетичних та ізотопних досліджень. Вони поставили під питання по-

пулярні в середовищі археологів та праісториків пояснення змін виключно че-

рез міграційні процеси і змушують замислитися над іншими механізмами по-

ширення традицій, технологій тощо. У багатьох випадках відомості палеогене-

тичних дослідженнь можуть бути підказкою для вирішення питань, які постав-

лені на археологічному матеріалі.  

Однак до спроб реконструкцій давньої історії виключно шляхом зістав-

лення археологічних карт та свідчень генетичних досліджень слід ставитися із 

застереженням з кількох причин. У цілому з палеогенетичними дослідженнями 

нині складається ситуація, багато в чому подібна до тієї, що мала місце на по-

чатку ХХ ст., коли як ознаки етнічної належності культур розглядали кераміку. 

Так само існує небезпека трансформації встановленої генетичної спорідненості 

у спорідненість етнічну або соціальну, що стає предметом нових дискусій та 

мотивацією чергових закликів «розвивати археологічну теорію» (Müller, 2013b, 

p. 35-37). Серед багатьох проблем, які стоять нині перед палеогенетичними до-

слідженнями – кількісна та територіальна обмеженість відомостей про генетику 

давніх популяцій, пов’язана із наявними знахідками поховань, проблема спів-

віднесення поховань із певними культурними комплексами, датування зразків 

тощо. Усе більше стає зрозумілим, що окремі популяції є результатом збігу та 

взаємодії багатьох факторів, які слід ураховувати при реконструкціях їх похо-

дження та історії упродовж тисячоліть. 
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Висновки до розділу 2 

 

Методологічною основою дисертації є системний регіональний та хроно-

логічний підхід, теорії соціального розвитку та етнічних процесів у суспільст-

вах з відтворювальною економікою, сукупність загальнонаукових та спеціаль-

них методів досліджень, принципи історизму. Для досягнення поставлених за-

вдань використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, а також методи 

історичного дослідження: проблемно-хронологічний, типологічний, моделю-

вання культурних та суспільних явищ, порівняльно-історичний.  

Поєднання зазначених методів дає змогу виділити етапи суспільних та 

етнокультурних трансформацій, схарактеризувати динаміку розвитку спільнот 

на теренах Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е., рекон-

струювати соціальні структури для розгляданого періоду та динаміку їх розви-

тку, установити вірогідне співвідношення соціальних та етнічних структур на 

окремих етапах, реконструювати можливі етнокультурні процеси на окремих 

етапах за наявними свідченнями, з’ясувати зв’язки між спільнотами на окремих 

етапах, їх причини та характер. 

Розглядаючи давнє суспільство як певну систему, фактичний матеріал 

можна використати для реконструкції певних субсистем – життєзабезпечення, 

соціуму, духовного життя тощо. При цьому фактичний матеріал можна розгля-

дати не лише як сліди певних подій, а й відображення суспільних явищ. Для пе-

вних цільових досліджень можна формувати подібні «списки ознак» та їх відо-

браження в археологічних джерелах для цілого кола явищ, подій тощо. 

Для нашого дослідження, яке має на меті схарактеризувати суспільний 

розвиток та етнокультурні процеси в Центральній та Південно-Східній Європі у 

5000-3000 рр. до н. е. було обрано сім ключових напрямків, які дозволяють ре-

конструювати в разі потреби субсистеми життєзабезпечення, технологічну, со-

ціальну, символічну та комунікаційну. Це відомості про палеодемографію (ре-

конструкції на підставі археологічних досліджень), економіку (включно з від-

творювальним господарством, ремеслами та обміном), систему розселення (із 
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наголосом на наявність ієрархії поселень), розвиток військової справи, будів-

ництво громадських, насамперед культових споруд, знакові системи, контакти 

та взаємодію давніх спільнот. 

Розгляд субсистем пропонується здійснювати в межах трьох хронологіч-

них зрізів, які охоплюють досліджуваний період, з наступним порівнянням 

змін, які мали місце. Для отримання точки відліку за аналогічною схемою буде 

розглянуто період VI тис. до н.е. 
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РОЗДІЛ 3. 

 

ВІДНОСНА ТА АБСОЛЮТНА ХРОНОЛОГІЯ 

 

Для реконструкції етносоціальних трансформацій з використанням відо-

мостей археології важливим є не лише встановлення хронологічних меж, а й 

певної внутрішньої періодизації, синхронізації культурних комплексів. Для до-

писемного періоду історії (або праісторії) з метою вирішення цього завдання 

традиційно використовують такі методи, як стратиграфічний, типологічний та 

дані археометричних досліджень. З останніх найвагоміше значення нині має да-

тування ізотопним (радіовуглецевим) методом, яке дає змогу створити досить 

детальну, з огляду на давнину подій, що вимірюється тисячоліттями, шкалу. Бе-

зумовно, усі свідчення вимагають кореляції та взаємної перевірки. 

Для вирішення дослідницьких завдань, поставлених перед цією працею 

мають бути враховані різні аспекти систематизації матеріалів. На перший по-

гляд, археологічні періодизації мають обмежене застосування – насамперед для 

впорядкування матеріалів, здобутих під час розкопок. Однак уже досить давно 

було помічено, що етапи, які виділені для окремих культур та відображають пе-

вні зміни у матеріальній культурі, можуть відповідати певним етапам «культу-

рогенезу» тощо (Петренко, 1992, с. 23-25). Синхронізація періодизаційних схем 

різних археологічних комплексів дозволяє встановити певні збіги у ритміці 

змін, які можна розглядати в аспекті відображення певних етносоціальних 

трансформацій. 

У випадку з нашим дослідженням важливе значення матиме загальна 

синхронізація віддалених культурних комплексів. Цієї мети можна досягнути, 

беручи до уваги синхронізацію суміжних комплексів на підставі взаємних ім-

портів, що відкриває можливість установлювати досить довгі ланцюжки, які 

слугуватимуть прикінцевій меті встановлення (з певною точністю) синхроніза-

ції. 
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3.1. Відносна хронологія за свідченнями стратиграфії 

 

Звернення до класичних археологічних методів датування та періодизації, 

до яких віднесено і метод стратиграфічний, обумовлене кількома обставинами. 

По-перше, вони дають чітке і недвозначне уявлення стосовно відносної хроно-

логії археологічних комплексів, по-друге, можливі версії їх синхронізації у ви-

падку, коли між ними не засвідчено прямих контактів. Не менш важливим є ас-

пект зіставлення з комплексами, які мають вихід на історичне датування за 

письмовими джерелами. Це дає змогу знайти відправні точки для побудови аб-

солютної хронології вже починаючи з рубежу IV-III тис. до н.е. 

Підсумковою для вирішення проблем хронології доби неоліту – ранньоб-

ронзового віку є фундаментальна двотомна праця Г. Парцінгера, що охоплює 

кількасот стратифікованих пам’яток між півднем Європи та Малої Азії (Parzin-

ger,1993). Усі пам’ятки доби неоліту, енеоліту та ранньобронзового віку і їх 

відповідні шари за їх положенням включено до певних горизонтів, число яких 

сягає 15-и. Періоду, який нас цікавить, а саме V-IV тис. до н.е., відповідають 

такі горизонти: 6, 7a, 7b, 7a/b:, 8a, 8b, 8c, 8a/c; 9a, 9b,9a/b; 10 з відповідними їм 

комплексами пам’яток (Parzinger, 1993, s. 137-141). 

У цій системі враховано, зокрема, пам’ятки культури Кукутень на тери-

торії Румунії, що дає змогу синхронізувати ці горизонти з ситуацією на схід від 

Карпат. Це такі відомі багатошарові поселення, як Тирпешть, Траян Дялул – 

Финтинілор, Ізвоар, Кукутень, Хебешешть, Фолтешть.  

Фаза Трипілля СІ, яка репрезентована шаром В1-2 поселення Кукутень, 

віднесена Г. Парцінгером до другої половини 9 горизонту-9b, датованого в ці-

лому між 3700-3600 та 3500-3400 рр. до н.е. Однак до 9 горизонту віднесено і 

пам’ятки фази Кукутень А-В. Можливо, з точки зору стратиграфії це і правиль-

но, проте не зовсім узгоджується з абсолютним датуванням фази в цілому. На 

нашу думку, межу датування 9 горизонту слід було б посунути вглиб на 400-

500 років, про що свідчать археомагнітні та ізотопні дати.  
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У наступному горизонті (10) перебуває культуртний комплекс Кукутень-

Трипілля (етап Трипілля СІІ), представлена шаром І поселення Фолтешть, Його 

віднесено до 10 горизонту. У ньому виявлено матеріали, можливо датувати за 

аналогіями у Єгипті та Месопотамії періодом між 3400-3300 та 3200-3100 рр. до 

н.е. (Parzinger, 1993, s. 290).  

Поза межами Європи, через пам’ятки Анатолії встановлено таку синхро-

нізацію з Месопотамією: горизонт 9: – відповідає Уруку IV (пізній Урук), а го-

ризонт 10: – період Джемдет-Наср, початок Ранньодинастичного періоду (Par-

zinger, 1993, s. 282). У абсолютних датах ідеться про другу половину четвертого 

– початок третього тисячоліття до н.е. Ця синхронізація важлива з огляду на 

порівняння динаміки соціальних процесів у віддалених регіонах. Важливим є 

те, що вказана синхронізація на підставі стратиграфії відповідає календарній 

(каліброваній) абсолютній хронології за радіовуглецевими (ізотопними дата-

ми). 
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3.2. Археологічні періодизації культурних комплексів 

 

Важливим етапом у роботі з археологічними джерелами є визначення 

положення в часі тих чи інших пам’яток, їх відносної та абсолютної хронології.  

Періодизація археологічних пам’яток дає змогу впорядковувати отримані 

матеріали, зіставляти окремі комплекси – поселення, поховальні пам'ятки, а 

також різні археологічні культури. Існує кілька систем археологічної 

періодизації, які пов’язані між собою. Для загальної періодизації розгляданого 

нами періоду використовують такі підрозділи, як неоліт, енеоліт (мідний вік), 

бронзовий вік. У нашому випадку певна проблема полягає в різних підходах до 

застосування цієї систематики. Історично склалося так, що дослідники з різних 

країн відносять ті самі археологічні культури до різних періодів, визначають 

для періодів різні часові межі. Для нашого дослідження ця система періодизації 

не відіграє вирішальної ролі, оскільки перевагу надано абсолютній хронології. 

Там, де це необхідно, ми будемо дотримуватися археологічної періодизації, яка 

є прийнятою для територій на схід від Карпат та Балканського півострова. 

Однією з основ для розроблення періодизації та відносної хронології 

вважають стратиграфічний метод, який базується на спостереженні порядку 

залягання культурних шарів на поселеннях або поховань у курганах та 

ґрунтових могильниках. З урахуванням свідчень стратиграфії може бути 

залучено також типологічний метод, насамперед для вивчення та 

систематизації керамічних комплексів.  

Для кожної з археологічних культур, про які йтиметься в дослідженні, 

археологами було розроблено певну внутрішню періодизацію. Її використання 

у цій праці зумовлене тією обставиною, що подібна систематика відображає 

помітні зміни в матеріальній культурі певних спільнот, які відбувалися з 

певною періодичністю. Оскільки саме ці зміни можна розглядати як маркери 

суспільних, етнічних та інших процесів, наявні періодизації опосередковано 

стануть одним із важливих джерел для подальшого дослідження. 
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Певна проблема полягає в наявності кількох схем періодизації для 

культурних комплексів, поширених на території кількох країн. Яскравим 

прикладом може бути культурний комплекс Прекукутень-Кукутень-Трипілля, 

поширений на територіях Румунії, Молдови та України. 

Щодо трипільської культури в Україні дослідники застосовують 

періодизацію, розроблену Т.С. Пассек ще у 30-ті роки ХХ ст., удосконалену 

1941 р., а потім 1949 р. (Passek, 1935; Пассек,1949, c. 6) Відповідно до неї 

виділено три періоди існування трипільської культури: ранній (А), середній (В) 

та пізній (С). Усередині періодів виокремлено етапи. Період В розділено на 

етапи ВI, ВII. Перiод С – на етапи СI та СII. Пізніше іншими дослідниками було 

внесено деякі зміни та доповнення. Не всі з них були прийняті більшістю 

науковців, лише окремі зміни почали використовувати досить широко. Так, 

було визнано виділений Н.М. Виноградовою етап ВІ-ІІ, перехідний між 

етапами ВІ і ВІІ середнього періоду трипільської культури (Виноградова, 1983). 

Крім того, до пізнього періоду починаючи з 80-х років ХХ ст. почали 

зараховувати лише етап СІІ, майже вийшло з ужитку застосування для 

південної зони поширення трипільської культури позначення відповідних 

етапів літерою ‘γ’. Тому етапи γІ, γІІ у багатьох сучасних працях позначені 

відповідно як СІ, СІІ. 

 Для території Румунії періодизація культури Кукутень) була розроблена 

Г. Шмідтом, а вдосконалена В. Думітреску та іншими дослідниками Виділено 

періоди Кукутень А (з фазами А1, А2, А3, А4), Кукутень А-В (фази А-В1 та А-

В2), Кукутень В (фази В1, В2, В3). В основу цієї періодизації покладена 

стратиграфія поселень, насамперед Ізвоара, та типологія мальованого посуду, 

насамперед стилістична. Пам’ятки, що становлять основу культури Кукутень і 

відповідають Трипіллю А, виділено в культуру Прекукутень (Докукутень), 

розділену в свою чергу та три фази – І, ІІ, ІІІ. В окрему культуру Городіштя-

Фолтешть-Ербічень виділено найпізніші пам’ятки, які відповідають 

пізньотрипільським (етап СІІ) (Mantu, 1998, s. 35-44). Останнім часом 

археологи виділяють також окремі типи пам’яток, фази розвитку всередині 
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етапів, що дозволяє більш точно визначити послідовність певних комплексів у 

межах окремого регіону поширення культури Трипілля – Кукутень. Наприклад, 

К.К. Черниш запропонувала розмежувати Трипілля на 24 горизонти (шість для 

раннього, сім для середнього та одинадцять – для пізнього періодів періодизації 

Т.С. Пассек (Черныш, 1982, c. 172-173, табл. 9). 

На підставі стратиграфічних свыдчень виділено ряд етапів для культури 

Гумельниця: А1, А2, В1, В2. Для типу Стойкань-Алдень виділено ряд фаз - 

Петру Рареш, Дрегенешть-Текуч та Стойкань. Пам’ятки Болградського варіанту 

(або, як вважають румунські дослідники, культурного комплексу Стойкань - 

Алдень), поширені на півдні України та в Молдові, відповідають фазам 

Дрегенешть-Текуч та Стойкань, або Гумельниці А2 та частково - Гумельниці 

ВІ. Кількісні та якісні показники, отримані при систематизації кераміки та 

пластики з поселень, дозволили свого часу Л.В. Субботіну визначити певну 

хронологічну послідовність пам’яток Болградського варіанту: Кокора І – 

Озерне – Болград - Нагорне ІІ - Вулканешти ІІ - Лопацика. Отже, тут виділено 6 

типів пам'яток (Субботин, 1983, c. 130, табл. II). 

Для культури Лендель також існує кілька періодизаційних схем, 

розроблених дослідниками країн, де вона була поширена. Для територыъ 

Угорщини виділено три ступені: ранній, середній, пізній (Hungarian 

Archaeology, 2003, tabl. 2). Для пам’яток території Словаччини Ю. Павук та С. 

Шишка виокремили дві початкові стадії, а саме Пралендель та Протолендель, 

чотири основних: Лендель І-IV із заключною групою Байч-Ретц (останню вже 

не включають до культури Лендель) (Pavuk, Šiška, 1980, s. 139).  

Питання про належність пам’яток на інших територіях саме до культури 

Лендель іноді є дискусійним. Частина дослідників вважає їх лендельськими, 

інші – спорідненими, але не відкидають належності до т.зв. «лендельського 

кола культур». Польські дослідники (для комплексів лендельского кола на 

північ від Карпат) виділили два хронологічних горизонти.  

До раннього віднесено три локальні групи пам’яток, до пізнього – шість. 

У межах локальних груп іде поділ на послідовні хронологічні фази (Kadrow, 
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Zakoscielna, 2000, p. 187-255). Свого часу «лендельськими» було названо 

пам’ятки культур Малиця та люблінсько-волинської мальованої кераміки на 

території Волинської та Рівненської областей (Конопля, 1990, с. 4-17). Хоча ще 

2000 року польські дослідники С. Кадров та А. Закосцєльна дали їх правильну 

атрибутацію (Kadrow, Zakoscielna, 2000, p.187-189), у деяких сучасних 

узагальнювальних працях ми ще можемо зустріти «культуру Лендель в 

Україні».  

Для культури лійчастого посуду на території Польщі періодизація 

включає 5 фаз (I-V), розділені на підфази (Czerniak, 1994, s. 34). Поширені в 

Україні пам’ятки культури лійчастого посуду належать до ІІІ фази і є частиною 

південно-східної групи культури лійчастого посуду (фаза з елементами 

культури Болераз у керамічному комплексі) (Гавінський, 2014).  

Для пам’яток «степового» енеоліту найбільш розробленою є періодизація 

середньостогівської культурної спільності, розроблена Д.Я. Телегіним. Ним 

виділено періоди: І – волоський (або дошнуровий) та ІІ - дереївський 

(шнуровий). В межах періодів виділено по два етапи (а, б) : тобто маємо чотири 

етапи - Іа, Іб, ІІа, ІІб, яким відповідають конкретні пам’ятки. Періодизація 

базується на стратиграфічних спостереженнях (Стрільча Скеля, Середній Стіг), 

наявності імпортів з ареалу трипільської культури, а також типологічному 

зіставленні керамічних комплексів (Телегін, 1974, c. 87-92).  

Останнім часом середньостогівську культуру розглядають, як велику 

культурно- історичну спільність, в межах якої виділяють окремі культури та 

типи пам’яток. В основу періодизації тут покладено стратиграфію поселень та 

поховальних пам’яток, включаючи курганні старожитності, імпорти. 

насамперед трипільського посуду (Котова, 2013, c. 5-11).  

Власне археологічна періодизація віддзеркалює перш за все зміни в 

матеріальній культурі. Однак ці зміни, безперечно, були викликані певними 

історичними подіями. Синтез археологічної та історичної періодизації з 

урахуванням абсолютної хронології дає змогу створювати схеми історико-

археологічної періодизації для відтворення давньої історії (праісторії).  
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3.3. Абсолютна хронологія за свідченнями 

 природничих наук 

 

Абсолютна хронологія пам’яток V-IV тис. до н.е. розробляється на 

підставі датування методами природничих наук. Це насамперед ізотопне 

(радіовуглецеве, воно ж С14) та археомагнітне (АМ) датування. Останній метод 

широко використовували лише в Україні, де у 70-80-ті роки ХХ ст. було 

створено археомагнітну шкалу насамперед для трипільської культури. Однак 

вона так і лишилася відносною, фактично – «плаваючою», оскільки для 

бронзового та раннього залізного віків такі розроблення не проводили. Таким 

чином, її використання нині можливо лише для потреб відносної хронології 

(Видейко, 2013, c. 115-117). 

Отже, єдиним реальним методом датування лишається ізотопний. Історія 

його застосування налічує вже кілька десятиліть, упродовж яких методика 

датування, обладнання та інтерпретація результатів зазнавали неодноразових 

змін. Ці зміни слід ураховувати, в тому числі і при ознайомленні з публікаціями 

певного періоду. До початку 80-х років, приміром, використовували 

некалібровані, так звані консвенціональні дати, різниця яких для 

розглядуваного періоду з реальною хронологією сягає кількох сотень років.  

Найбільш помітною та істотною є проблема калібрування ізотопних дат, 

або ж отримання т.зв. «календарного віку» датованих зразків. Причина полягає 

не в отриманні нових пакетів дат, а саме в їх переведенні в календарні, 

«історичні». Для переводу С14 визначень в календарні дати необхідно провести 

певні розрахунки, щоб отримати відповідні історичні дати. Така операція 

називається калібруванням дат. Для проведення її було створено спеціальні 

таблиці та численні комп’ютерні програми (Weninger ,1986, p. 11-53). Останнім 

часом у через зростання числа дат, було вдосконалено арсенал статистичних 

методів для їх обробки, застосування якого спрямоване зокрема й на 

визначення найбільш вірогідних дат (Wenninger et alii, 2011, p. 1-20). 
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На прикладі узагальнювальних видань з давньої історії України, які ви-

йшли після 2000 року, бачимо, що абсолютна хронологія періодів неоліту, ене-

оліту, бронзового віку та відповідних культурних комплексів може різнитися на 

700-1000 років, часом навіть у межах нарису, написаного одним автором (От-

рощенко, 2000, с. 20, 28). Ця тема є надзвичайно важливою для історичних ре-

конструкцій, отож маємо зупинитися на ній докладніше. Щоб зрозуміти ситуа-

цію, яка склалася, в розгляданому випадку звернімося до історії розроблення 

хронології для культури Трипілля – Кукутень. 

Підставою для абсолютного датування на початковому етапі досліджень 

були порівняння з культурами мальованого посуду Середземномор’я, вік яких 

визначали у зв’язку зі старожитностями, які мали історичне датування (Єгипет, 

Месопотамія тощо). 

Так, В.О. Городцов відніс трипільську культуру до початку IV тис. до н. 

е., вважаючи її одночасною з ямною (Городцов,1900, c. 345-352). Е.Р. Штерн 

зараховував Трипілля до середини ІІІ тис. до н. е., до мідно-кам’яного віку 

(Штерн, 1906, c. 78.). У 30 – 40-ві роки Т.С. Пассек частину трипільських 

пам’яток віднесла до енеоліту, датувавши між 3000 – 1700 рр. до н. е., а найпіз-

ніші – до епохи бронзи, датувавши між 1700 – 1400 рр. до н. е. Дослідниця вва-

жала, що датування трипільських пам’яток має припадати на І – ІІ – ІІІ періоди 

давньомінойської культури (Пассек, 1941, c. 18 – 19, табл. 1). Пізніше вона уто-

чнила хронологічні межі Трипілля, визначивши їх відповідно до критської хро-

нології в двох варіантах: максимальному – з ІІІ тис. до 1750 р. до н. е. та міні-

мальному – з 2500 – 1750 рр. до н. е. (Пассек, 1949, с. 26). Т.С. Пассек порівню-

вала так звані керамічні «пінтадери» з нижніх шарів поселення Аріушд, син-

хронного, на її думку, з комплексом Кукутень А, з відповідними печатками-

пінтадерами, поширеними у Давньому Єгипті у період між 2540 – 2160 рр. до н. 

е. (Пассек, 1949, с. 24-25). Далі в цій же праці ранній етап трипільської культу-

ри на основі зіставлення з чорною канельованою керамікою з Македонії та 

Фессалії було датовано початком ІІІ тис. до н.е. (Пассек, 1949, с. 41). В іншому 

місці була запропонована така хронологія Трипілля в абсолютних датах (Пас-
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сек, 1949, с. 108): ранній період, А – 3000 – 2700 рр. до н. е; середній період, ВІ, 

ВІІ – 2700 – 2100 рр. до н. е; пізній період СІ, СІІ – 2100 – 1700 рр. до н.е. 

Розроблення методу радіовуглецевого датування вже на початку 60-х ро-

ків дало змогу передатувати Трипілля – Кукутень. У 1962 р. Т.С. Пассек на VI 

міжнародному конгресі доісторичних та протоісторичних наук віднесла ранній 

період Трипілля до першої половини IV тис. до н. е., середній – до другої поло-

вини IV – початку III тис., а пізній – до середини III тис. до н. е. (Passek, 1964, p. 

15). 

Уже на початку 70-х років ХХ ст. стало зрозуміло: використання радіову-

глецевих дат приведе до поглиблення абсолютного віку Трипілля- Кукутень. 

Використання ж дендрохронологічних коректив подавнює дати ще більше – на 

500 – 800 років (Долуханов, Тимофеев, 1972, c. 28-75; Колчин, Шер,1972, с. 3-

10). 

Подібна проблема виникла і у дослідників центральноєвропейського нео-

літу та бронзового віку. Наприклад, Є. Неуступни ще 1968 року досить переко-

нливо показав хронологічні позиції європейських старожитностей ранньоброн-

зового віку, які давали змогу вийти на історичні дати. Комплекси культури Ба-

ден фаз D та E було синхронізовано з шарами Трої І, пам’ятками РМ І (ранньо-

мінойського) та РЕ-І (ранньоелладського) періодів, що, на думку дослідника, 

відповідає часу близько 3000 р. до н. е. Стратиграфія Єзеро вказує на те, що 

культури Гумельниця та Вінча С передують РБВ (ранньобронзовому віку) Егеї-

ди.  

Датування ранньобронзового віку Егеїди, на його думку, могло бути 

встановлене на підставі знахідок під час розкопок у Кноссі єгипетських камін-

них ваз та їх наслідувань, що дає час близько 3000 р. до н. е. Такому стану ре-

чей найбільше відповідають саме калібровані (календарні) дати. Енеоліт, який 

передує РБВ, відповідно, мав би бути віднесений до V – IV тис. до н. е., а не IV 

– ІІІ тис. до н. е., як вважали до того часу. Слід зауважити, що у синхронізацій-

ній таблиці Є. Неуступни відвів Трипіллю час між 4400 і 3400 рр. до н. е. – тоб-

то з середини V до середини IV тис. до н.е. (Neustupnu,1968, р. 25-28, 31). Слід 
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мати на увазі, що кількість визначень для найбільш ранніх і найпізніших три-

пільських старожитностей тоді була незначною, і з часом діапазон датування 

культури було розширено за рахунок нових дат.  

У 70 – 80-ті рр. вважали, що трипільська культура існувала упродовж 

майже всього IV – III тис. до н. е. При цьому абсолютна дата для раннього Три-

пілля була визначена С.М. Бібіковим (із урахуванням єдиної на той час С14 да-

ти з Нових Русешт) кінцем першої половини – серединою IV тис. до н. е. (Бібі-

ков,1971, с. 163). Т.Г. Мовша датувала середній період Трипілля другою поло-

виною IV тис. до н. е., що, на її думку, підтверджувалося датою для поселення 

Хебешешть (Мовша, 1971, с. 177). Датуючи пізньотрипільські (усатівські) ста-

рожитності між 2400 і 2200 рр. до н. е., В.Г. Збенович посилався на С14 дату 

для Маяків (Збенович, 1971, с. 192). Можливості калібрування дат практично 

ніхто із дослідників Трипілля у той період до уваги не брав. 

В.О. Дергачов, характеризуючи у своєму монографічному дослідженні 

(1980) пізній період Трипілля (СІІ), відзначав, що датування його ґрунтується 

на типологічних зіставленнях металевих виробів і кераміки та синхронізації 

трипільських комплексів із матеріалами майкопської культури (яка датована за 

малоазійсько-месопотамськими паралелями) та культурами Чернавода і Коцо-

фень, культурними шарами раннього бронзового віку в Єзеро та іншими, дато-

ваними за егейсько-анатолійськими паралелями. Обидві лінії датування в ціло-

му, на його думку, збігаються і вказують на період між 2600 – 2500 та 2100 – 

2000 рр. до н. е (Дергачев, 1980, с. 18).  

Радіовуглецеві визначення (некалібровані), а їх наведено шість (для Мая-

ків, Усатового та Данку-2), як вважає В.О. Дергачов, підтверджують дати, 

отримані традиційними археологічними методами. Разом із тим він відзначає, 

що хоча абсолютне датування пізнього Трипілля і виглядає досить переконли-

во, його не можна вважати остаточним, оскільки не всі намічені раніше парале-

лі та синхронізми є достатньо аргументованими, а типологічні зіставлення іноді 

досить поверхові. У той же час автора непокоїла, за його словами, тенденція до 

поглиблення датування раннього бронзового віку Болгарії, пов’язана, зокрема, з 
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калібруванням ізотопних дат місцевими дослідниками (Дергачев, 1980, с. 18). 

Як показали подальші дослідження, ці побоювання виявилися марними. 

Д.Я. Телегін 1985 р. запропонував абсолютну хронологію трипільської 

культури, яка спиралася на ізотопні та археомагнітні дати (Телегiн ,1985, с.10-

22). Використано понад 70 дат, із них близько 40 радіовуглецевих та понад 30 – 

археомагнітних. Виділено п’ять «хронологічних зрізів», або фаз, із зауважен-

ням, що чіткі межі між ними відсутні. Крім того, Д.Я. Телегін відзначив розбі-

жність між датуванням за типологічними ознаками та методами природничих 

наук. Перша фаза починалася близько 3800/3700 рр. до н. е., п'ята – закінчува-

лася близько 2400 р. до н. е. Усі дати – некалібровані. 

У 1989 р. було опубліковано працю В.Г. Петренка, присвячену усатівсь-

ким пам’яткам у Північно-Західному Причорномор’ї. У вступній частині до ко-

лективної монографії він запропонував хронологічну таблицю для трипільської 

культури з абсолютними датами. В основу її було покладено схему Т.Г. Мовші. 

Верхня хронологічна межа пропонованої системи відповідає розробкам Д.Я. 

Телегіна та датам, зібраним В.Г. Петренком (Патокова и др.,1989, с. 3-4). Автор 

дав хронологію як калібровану, так і некалібровану. У таблиці 2.1. ми подаємо 

калібровані дати.  

1994 р. опубліковано працю К-П. фон Вехлера, присвячену стану ізотоп-

ного датування культури Трипілля-Кукутень. Використано 51 ізотопну дату та 

низку археомагнітних. Понад дві третини з них було виконано Берлінською та 

Київською лабораторіями. Аналізуючи величину похибки ± р. видно, що вона 

майже в половині випадків досягає понад 100 років, сягаючи для проби UCLA- 

1642F майже 600 років. Користуючись калібраційною кривою Стьюєра, фон 

Вехлер перевів наявні дати в календарні. (Wechler,1994, s.12-17) З урахуванням 

50% достовірної поправки етапи датовані: Трипілля А-Прекукутень – 4500-4350 

р. до н.е.; Трипілля В-Кукутень А-АВ – 4440-3810 р. до н.е.; Трипілля СІ 3890-

3620, а СІІ – 3150-2880 р. до н.е. (cal. BC). Уся культура, таким чином, мала бу-

ти датована між 4500 і 2900 рр. до н.е.  
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1998 р. вийшла праця К.М. Манту, присвячена абсолютній та відносній 

хронології культури Кукутень, у якій було враховано всі відомі на той час ізо-

топні та археомагнітні дати, зокрема і для трипільської культури. У монографії 

наведено повний перелік цих дат, зокрема 125 ізотопних. Опрацювання велико-

го масиву визначень дало підстави запропонувати досить докладну хронологію 

для кожного з етапів (табл. 2.2.) 

Як бачимо, не вдалося чітко розрізнити хронологічні діапазони існування 

пам'яток Кукутень А1-А4, АВ та В, які частково накладаються. Важко погоди-

тися, однак, із пізнім датуванням (щодо кукутенських) пам'яток відповідних 

етапів трипільської культури, особливо ВІ, ВІ-ІІ та ВІІ. Ізотопні дати по пам'ят-

ках перелічених вище етапів, отримані в останній час, суттєво підкріплюють 

такі сумніви. З урахуванням отриманих за останні 20 років нових дат, число 

яких, урахувуючи культуру Кукутень складає понад 300, датування періодів та 

етапів Трипільської культури нині виглядає наспупним чином (див. табл. 

Ми бачимо певну різницю в датуванні комплексів Прекукутень-Кукутень 

та Трипілля. Насамперед помітно це для найдавніших та найпізніших дат. По-

яснити це можна для перших відсутністю датованих зразків з одношарових по-

селень фаз Прекукутень І-ІІ, а для пізнього етапу – тривалішим існуванням 

комплексів усатовського типу, які заходять у ІІІ тис. до н.е. Отож є надія в май-

бутньому розв’язати ці питання. Складніша проблема з датуванням комплексів 

Кукутень А I A-B, але знов-таки йдеться переважно про багатошарові поселен-

ня або такі, стосовно яких належність до певної фази лишається дискусійною. 

Отримання великих пакетів дат для поселень Трипілля ВІІ ставить під питання 

можливість датування комплексів Кукутень А-В початком IV тис. до н.е., як це 

робилять нині румунські дослідники. 

Нині нагромаджено понад 9700 ізотопних дат для періоду VI-IV тис. до 

н.е. на території Центральної та Південо-Східної Європи. В останні роки ця 

цифра поповнюється кількома сотнями дат щороку, існують різноманітні бази 

даних, у яких вони систематизовані переважно за археологічними культурами. 

Кількість дат для кожної археологічної культури складає від кількох десятків до 



 

 

60
тисячі і більше. Наприклад, число дат для культури лінійно-стрічкової кераміки 

станом на 2014 р. становило 535, Лендель – 147, найбільше – по культурі куляс-

тих амфор – 1030 (Manning et alii, 2014, table 1).  

Використання ізотопного датування має певну специфіку, оскільки дати 

вказують на ймовірний інтервал існування зразка, що може різнитися від пері-

оду існування археологічного комплекса – окремого житла, поховання, посе-

лення, могильника. До того ж, існує проблема відбору зразків із багатошарових 

поселень, де кістки та вугілля можуть бути переміщені між шарами. Крім того 

пакет дат із окремого комплексу має бути достатнім з точки зору статистики. 

Як показує досвід роботи з ізотопними датами різних дослідників, слід широко 

використовувати статистичні методи (Тимофеев и др., 2004).  

Удалим можна визнати підхід до розроблення абсолютної хронології 

культур VI-III тис. до н.е. у Центральній та Північній Європі, запропонований 

нещодавно групою дослідників із Лондонського University College. Вони вико-

ристали відомості по 22 археологічним культурам (залучивши для цього 5594 

дат з 1784 пам’яток), визначили вірогідний період існування кожної з них за 

даними ізотопного датування, порівнявши по тому результати з результатами 

інших досліджень, і що особливо важливо – у чотирьох випадках – ще й з ден-

дрохронологією (Manning et alii, 2014, table 1, fig.4).  

Останнє показало відносно високу точність визначення тривалості існу-

вання археологічних комплексів пакетним калібруванням наявних дат – від 18-

35 до 50-100 років (Manning et alii, 2014, table 1), лише в окремих випадках є бі-

льші розбіжності, що можна пояснити проблемами з наявністю датованих зраз-

ків із відповідних комплексів. З огляду на стандарт 6 дат/пам’ятка бачимо, що у 

середньому з кожного поселення в згаданому випадку наявна лише половина – 

близько трьох дат. Таким чином методика датування культур у цілому, задіяна 

дослідниками, виглядає цілком слушною. 

Аналогічний підхід – пакетне датування – свого часу був застосований до 

датування культурних комплексів із території Болгарії Г. Тодоровою (Тодорова, 

Вайсов, 1994, c. 86-91). Певні підсумки датування центральноєвропейських ар-
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хеологічних культур станом на 2009 р. було підведено на інтернет-ресурсі М. 

Балді, де основну увагу приділено регіону Центральної Європи (Baldia, 2009). 

Базуючись на зазначених працях, маємо можливість зафіксувати найбільші ві-

рогідні періоди існування більшості культурних комплексів на території 

Центральної та Південно-Східної Європи. Хронологія праісторії територій між 

Віслою та Дніпром, яка охоплює період починаючи з межі V-IV тис. до н.е., бу-

ла запропонована польськими та українськими дослідниками, які спільно роз-

робляли цю тему. У дослідженні використано велику кількість ізотопних дат 

(Klochko et alii, 2000, p. 400-401). 

Оскільки за нинішнього стану досліджень неможливо зупинитися лише 

на одній версії хронології, для низки культур було зазначено наявні позиції до-

слідників, із якими ми будемо працювати надалі (таблиця 2.4). 

Важливим є питання про місце окремих пам’яток або комплексів у сис-

темі абсолютної хронології. Маючи справу з ізотопними датами слід урахову-

вати, що в найкращому випадку інтервал вірогідності становитиме ±70 років, а 

у більшості випадків може бути набагато більшим. У такому разі важливу роль 

відіграватиме також і типологічне датування, зокрема для оцінки вибору того 

чи іншого інтервалу вірогідності існування даного зразка. При цьому слід та-

кож звертати увагу на матеріал зразка, особливо «довготривалі» – з вугілля де-

рев, які можуть мати значний вік.  

Крім того, слід мати на увазі, що вугілля може бути пов’язане з подіями, 

які мали місце на території, приміром, поселення ще до його заснування (на-

приклад, періодичного випалювання рослинності під посіви). Так, при датуван-

ні поселення трипільської культури біля с. Тальянки нещодавно було викорис-

тано вуглинки, отримані після промивання ґрунту з-під руїн спаленої будівлі 

(Rassamakin, Menotti, 2011, p. 654-655, fig. 4). Вважали, що ці знахідки пов’язані 

з пожежею. Однак зразки OxA-19840 та OxA-22348 дали дати близько 4000 р. 

до н.е., у той час як більшість дат із цього поселення виявилася пізнішою на 

400-500 років. При цьому керамічні матеріали з будівель були типологічно од-

норідними, що суперечило отриманим датам – у датованому близько 4000 р. до 
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н.е. культурному шарі мали бути наявні фрагменти кераміки етапу ВІІ, тоді час 

як на поселенні виявлено лише кераміку етапу СІ (томашівська група). «Корот-

коживучими» є зразки з кісток тварин, але найкращими для визначення точних 

дат вважають зернини культурних злаків. У будь-якому випадку вирішальну 

роль відіграє саме археологічний контекст зразка, що будемо брати до уваги у 

подальшому дослідженні. 
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3.4. Питання синхронізації культурних комплексів 

 

Для дослідження соціокультурних та етнічних процесів на макро- та мік-

рорівнях важливою є синхронізація відомих нам культурних комплексів, яка 

здійснюється насамперед на підставі свідчень стратиграфії та взаємних імпор-

тів керамічних та металевих виробів. Як показали приклади, наведені вище в 

розділі стосовно абсолютного датування, метод аналогій за певними категорія-

ми знахідок може призвести до хибних висновків. У випадку з металевими ви-

робами, як показали дослідження технології їх виготовлення, установити імпо-

рти можна лише після проведення комплексних досліджень. Існує можливість 

появи артефактів типологічно схожих, але виготовлених не за автентичними 

технологіями (Рындина, 1998, c. 127-150).  

Верифікація результатів можлива також з огляду на ізотопне датування. 

Дослідниками створено чимало схем синхронізації культур V-IV тис. до н.е. з 

регіону Центральної та Південно-Східної Європи, вони представлені практично 

в усіх узагальнювальних монографічних дослідженнях. У їх практичному вико-

ристанні є такі проблеми: пошук актуальних схем, виконаних в останнє десяти-

ліття, стикування та деталізація схем по різних країнах та територіях. Напри-

клад, у новітньому довіднику з неоліту Європи, виданому в Оксфорді, до схе-

матичної презентації розподілу археологічних культур «за ключовими терито-

ріями» включено обмежену кількість комплексів. Для території України це 

культури Буго-Дністровська, КЛСК, чомусь поставлена культура Прекукутень, 

поширена на території Румунії, далі йде комплекс Кукутень-Трипілля, за яким 

іде безпосередньо ямна культура (Fowler et alii, , 2015, fig. 1.1). І це при тому, 

що лише культур доби неоліту тут налічують понад 12, не менше в мідному ві-

ці. Аналогічні спрощення зроблено і для інших територій, де вказано в кращо-

му випадку 60-70% із числа культурних комплексів. Усе це демонструє склад-

ність створення достатньо детальних синхронізаційних таблиць. 

Для південно-східного регіону нами використано розроблення Г. Тодоро-

вої, К.-М. Манту, I. Паула, Б. Брюкнера(Тодорова, Bайсов, 1993, c. 55, 64, 68; 
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Mantu, 1998a, s. 269-270; Mantu,1998b, p. 159-174; Paul, 1995, s. 68; 

Brukner, 1974, tabl. 1). Для Центральної Європи – схеми з праць Ю. Павука 

та С. Шишки, М. Шміт (Pavuk, Šiška, 1980, s. 139; Szmyt,1996, s. 74-79; 

Cismaret alii, 2004, tab. 1). По території Молдови та України в основу 

покладено розробки В.А. Дергачова(Дергачов, 2004, c. 109-114) з 

урахуванням поглядів на виділення та синхронізацію культурних 

комплексів Н.Б. Бурдо, С.М. Рижова, Т.М. Ткачука, Н.С. Котової й Ю.Я. 

Рассамакіна(Бурдо, 2007, s. 270-288; Рижов, 2007, c. 437 – 477; Ткачук, 

2007, c. 140-152; Kotova, Videiko, 2004, tab. 7; Рассамакін, 2004, c. 3-26) та 

автора. 
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Висновки до розділу 3 

 

Археологічні періодизації відіграють важливу допоміжну роль при 

використанні свідчень стосовно праісторичного періоду, оскільки 

відображають певні зміни у господарстві, суспільному житті та 

матеріальній культурі. Важливим аспектом є зіставлення періодизаційних 

схем з відомостями про абсолютну хронологію. Саме це відкриває 

можливість повноцінного використання археологічних джерел для 

історичних реконструкцій. Розгляд фактичних відомостей засвідчив, що 

нема підстав пов’язувати напряму історичні зрушення безпосередньо з 

настанням «мідного» або ж «бронзового» віків у археологічній 

періодизації. У її межах співіснують культурні комплекси, які мали значні 

здобутки у використанні металу і такі, що обмежено використовували 

металеві вироби. Перехід на систему календарної хронології для пам’яток 

доби неоліту та мідного віку як для Європи, так і для Давнього Сходу 

відкрив відкрило нові можливості у зіставленні історичних процесів, які 

мали місце у цих регіонах упродовж VI-IV тис. до н.е. З нагромадженням 

значних масивів ізотопних дат з’явилася можливість визначення 

хронологічних меж існування археологічних комплексів із точністю від 

кількох десятків до ста-двохсот років. Зростання числа дат із окремих 

поселень та могильників дало змогу поставити питання про їх внутрішню 

хронологію, що уможливило вивчення деяких суспільних процесів у їх 

динаміці. Маючи справу з ізотопними датами слід ураховувати, що в 

найкращому випадку інтервал вірогідності становитиме ±70 років, а у 

більшості випадків може бути набагато більшим. У такому разі важливу 

роль відіграватиме також і типологічне датування, зокрема для оцінки 

вибору того чи іншого інтервалу вірогідності існування даного зразка. Усі 

перелічені досягнення дозволяють поставити моделювання та дослідження 

етнокультурних і суспільних процесів на якісно новий рівень. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНА ТА ПІВДЕННО-СХІДНА ЄВРОПА НАПЕРЕДОДНІ 

V ТИС. ДО Н.Е: ПЕРШІ НАСЛІДКИ «НЕОЛІТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» 

 

Для правильного розуміння подій, які мали місце у Центральній та Пів-

денно-Східній Європі впродовж двох тисячоліть, що є темою нашого дослі-

дження, слід урахувати попередній період, який археологи називають добою 

«неолітизації». Вони мають на увазі поширення як нових видів господарської 

діяльності, так і технологій (появу керамічного посуду, шліфованих знарядь із 

каменю тощо), способу життя, світогляду, пов’язаного з аграрним виробницт-

вом. 

За минуле століття створено чимало моделей, які пояснюють поширення 

відтворювального господарства, причому більшість – починаючи з кінця 60-х 

років ХХ ст. Дослідники класифікували їх, виходячи зі змісту та спрямування 

таким чином: 

-соціальні та культурні моделі; 

-моделі походження та переміщення; 

-популяційний стрес; 

-соціоекономічні та географічні моделі (Malone, 2015,р. 187, fig. 9. 2). 

Деякі із запропонованих моделей перебувають на стику перелічених на-

прямків. Ми бачимо намагання не лише висловити різноманітні ідеї, але й ура-

хувати широке коло чинників, визначити, які з них були вирішальними.  

З історичної точки зору можна припустити, що в кожному конкретному 

випадку (а процес поширення хліборобства і тваринництва був досить трива-

лим і проходив у різних ландшафтно-кліматичних зонах) мали місце особливо-

сті, зумовлені різноманітними чинниками, набір яких у кожному конкретному 

випадку міг бути унікальним. Важливим у розгляданому випадку є те, що серед 
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цих напрямків принаймні три так чи інакше надавали вирішальне значення сус-

пільним та навіть етнічним чинникам, або ж їх поєднанню. 

Стосовно рушійних сил неолітизації існують різні погляди. Поширена 

думка про масову міграцію хліборобів із відносно перенаселеного півдня, тобто 

з Анатолії та Близького Сходу, які хвиля за хвилею перебиралися в пошуках 

нових угідь все далі й далі на північ. Ще у 20-ті роки її виголосив Г. Чайлд 

(Childe, 1929, р. 26-35). 

З другого боку, існувала та існує не менш обґрунтована концепція поши-

рення відповідних навичок, знань, технологій шляхом дифузії (Crnobrnja, 2012, 

р. 155-165). 

Останнім часом усе більшого поширення набуває та точка зору, що «нео-

літизація» Європи, а саме поширення відтворювального господарства, могла 

відбуватися шляхом інтеграції якоїсь частини прийшлого населення з абориге-

нами – мисливцями доби мезоліту (Banffy, 1991, р. 23-32). 

На користь інтеграціоністів нібито свідчить і вивчення ДНК давніх хлі-

боробів Центральної та Південно-Східної Європи. Уже у VI тис. до н.е. практи-

чно неможливо виділити популяції, які б складалися виключно з представників 

давніх хліборобів Близького Сходу, доля нащадків місцевого, європейського 

населення у різних популяціях посідає більш ніж вагоме місце (Bickle , Whittle, 

2013). 

Усе більше уваги дослідники стали приділяти вивченню цілком конкрет-

них ситуацій співіснування давніх громад різного походження та із різними си-

стемами життєзабезпечення. Ситуація подібного співіснування, як виявилося, 

була типовою з самого початку поширенню відтворювального господарства і 

зберігалася впродовж наступних тисячоліть. 

Міждисциплінарні дослідження з використанням ізотопого аналізу люд-

ських решток та вивчення ДНК показують, що в кожному конкретному випадку 

процеси поширення та взаємодії давнього населення могли відбуватися за ори-

гінальним сценарієм: для кожного регіону в майбутньому може бути створена 

не одна, а кілька моделей цих процесів (Shennan, 2015, р. 139-154). 
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Оцінка демографічних процесів, зроблена з урахуванням зростання чисе-

льності поселень указує, що саме в цей період з’явилися передумови для фор-

мування більш компактних і водночас масштабних спільнот. Одним із наслідків 

цих процесів стала поява укріплених поселень, часом значних за розмірами із 

числом мешканців від тисячі й більше осіб. Аналогічні явища мали місце в 

Анатолії в період, що передував поширенню хліборобства у Європі. Найбільш 

відомим прикладом є поселення Чатал-Гуюк, яке за різними підрахунками мог-

ло налічувати до 5000 жителів (Mellaart, 1967, р. 48). 

 Таким чином ми бачимо, що процеси та логіка розвитку хліборобських 

суспільств у Європі виявилися аналогічними. 

Розглядуваний період мав своїм наслідком формування культурних ком-

плексів, ідентифікація яких здійснюється на підставі вивчення досить показово-

го матеріалу – керамічних виробів. Технологія, форми, декор стають не лише 

чіткими індикаторами певних спільностей, а й маркерами їх зв’язків, а й урахо-

вуються при розгляді питань стосовно генези нових культурних комплексів. 

Останній момент є дуже важливим для відтворення давніх суспільних та 

етнічних процесів. Досить типовою є ситуація, коли в кераміці нового утворен-

ня дослідники виділяють риси від двох до п’яти або семи інших культурних 

комплексів. Оцінка таких явищ з точки зору етногенезу не виглядає досить про-

стою. 
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4.1. Проблема «Чорноморського потопу» 

 

В останні два десятиліття активно дискутована проблема «чорноморсько-

го потопу» – утворення сучасного Чорного моря та впливу цієї події на давню 

історію як прилеглих регіонів, так і становлення низки цивілізацій Старого Сві-

ту. 

Останнім часом у працях В.О. Дергачова була порушена проблема неолі-

тизації північно-понтійської зони і Балкан у контексті розливів морів. Мова йде 

про зміни рівня Чорного і Азовського морів у період 7-3 тис. до н.е. Зі змісту 

останньої праці можна встановити, що найбільш детально розглянуто період 

починаючи приблизно з 6000 ВС (Дергачев, 2005, табл. 5). Це, мабуть, перше 

фундаментальне дослідження такого роду, особливо щодо території Північного 

Причорномор'я. Поява згаданої праці особливо важливо в ситуації, коли вже 

близько 20 років іде досить жвава дискусія щодо так званого «чорноморського 

потопу», який, можливо, мав місце у VII або VI тис. до н.е., і його ймовірних 

наслідків (Ryan, Pitman, 1998, р. 61-152; 165-217). Наліт сенсаційності, що су-

проводжував публікації результатів досліджень У. Руяна і У. Пітмана, викликав 

дискусію. Адже основний пафос книги, а також критики висновків авторів, був 

спрямований на зіставлення чорноморського потопу з біблійним, «Ноєвим» по-

топом. Подібна ревізія біблійної історії, природно, викликала досить бурхливу 

реакцію (Ryan, Pitman, 1998, р. 61-152; 165-217). 

Тим часом ідеться про досить серйозні природничо-наукові дослідження 

в галузі геології, гідрології Чорного моря, результати яких не можуть не врахо-

вувати археологи, які вивчають стародавні культури навколо нього. 

На підставі згаданих вище досліджень були зроблені цілком конкретні 

реконструкції ймовірного рівня, берегової лінії Чорного та Азовського морів 

9000-7000 років тому, тобто в епоху мезоліту та неоліту. Такі реконструкції вже 

увійшли в наукові видання, атласи з археології (The Atlas …, p. 55). Чим важли-

ва картина, відображена на цих картах?  



 

 

70
Вона відрізняється від опублікованих у вітчизняних академічних видан-

нях, насамперед з археології та стародавньої історії України, тим, що на ній Чо-

рне море показано у вигляді глибоководного озера (у науковій літературі набув 

поширення термін «Евксинське озеро», який буде використано надалі), що не 

сполучалося із Середземним морем; його рівень нижчий нинішнього майже на 

150 метрів. Цілком відсутнє Азовське море, а в північній частині берегова лінія 

йде майже по прямій від Криму до сучасного узбережжя Болгарії  

Це означає, що сучасний шельф Чорного моря в північній його частині 

щонайменше 9000 років тому міг являти собою величезну ділянку суходолу 

(яка разом із Азовським морем за площею втричі перевершувала кримський 

півострів у його сучасних обрисах), рівнину, зрошувану водами кількох найбі-

льших річок: Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Дніпра та Дону. Уздовж узбе-

режжя Анатолії, Кавказу та Криму місцями також існувала, однак набагато 

більш вузька, смуга суходолу. 

У першій частині своєї книги У. Руян і У.Пітман доводять, що сучасний 

рівень Чорного моря був досягнутий у результаті затоплення басейну водами 

Середземного моря, коли було зруйновано після катастрофічного землетрусу 

перешийок на Босфорі близько 7150 ± 150 BP. Перевищення рівня Середземно-

го моря пов'язують із інтенсивним таненням льодовиків після дати 12500 років 

тому. Саму ж катастрофу автори датували близько 5600 до н.е. Одним із її нас-

лідків, на їхню думку, стали підняття рівня моря на 155 м і затоплення території 

площею близько 100000 км², іншим – результат маси населення, які заселяли 

цей родючий край навколо Евксинського прісноводного озера. Наслідком стало 

поширення освоєного «евксиінцями» землеробства на Близький Схід, у Єгипет 

та Європу (Ryan, Pitman, 1998, p. 156, 158). 

У одному із розділів («Хто був тут, і куди вони пішли?») свого дослі-

дження дослідники запропонували відтворену ними картину розвитку старода-

внього населення тієї частини Старого Світу, яка була, на їхню думку, тією чи 

іншою мірою порушена Потопом або його наслідками. З тексту можна дізнати-

ся, що серед консультантів з питань археології Європи були такі фахівці, як Ян 
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Ходдер, А. Шерратт, які намалювали їм картину розселення в Європі населення 

епохи пізнього мезоліту. 

На думку У. Руяна та У. Пітмана, затоплене узбережжя Евксинського 

озера населяли люди, які займалися землеробством і розведенням свійських 

тварин. Вони експериментували зі зрошенням полів. Серед них були ремісники 

– зокрема гончарі, теслі, ювеліри. Відбувався жвавий обмін товарами з Леванте 

і Східною Європою. Соціальна структура, на думку дослідників, була досить 

розвиненою, з адміністративним прошарком, жерцями, простими працівника-

ми. Автори дають схему розселення із затоплених територій людей, уцілілих 

після катастрофи 5600 р. до н.е. На карті білими стрілами позначено напрямки і 

написані назви народів, переважно утворені від найменувань відповідних архе-

ологічних культур, які мігрували за вказаними шляхах.  

Через територію України проходять три стріли. Найзахідніша починаєть-

ся з дельти Дунаю й іде вгору по цій річці до Центральної Європи та ілюструє 

поширення культури Вінча. На захід, тобто на територію сучасних Болгарії та 

Румунії, проведена стрілка з підписом «хаманджійцї», тобто мається на увазі 

неолітична культура Хаманджія. На схід від Карпат по Дністру прокладена 

стрілка з написом «хлібороби лінійної кераміки» (КЛСК), яка круто повертає на 

захід на північ від Карпат та закінчується приблизно в районі Парижа. Таким 

чином неолітична колонізація не лише Центральної або Південно-Східної, але й 

Західної Європи пов'язується з вихідцями з дна нинішнього Чорного моря. На-

решті найсхідніша стріла піднімається на північ, повторюючи вигини Дніпра, і 

губиться в його верхів'ях, на ній вказано – «прото-індоєвропейці» (Ryan, 

Pitman, 1998, p. 165-187, 189). 

На іншій карті показано поширення населення зі східної частини озерно-

го краю. Ще одна стрілка з написом «прото-індоєвропейці» піднімається на 

північ, перетинаючи Азовське море і роздвоюється у середній течії Дону на дві 

гілки – західну і східну, від якої вглиб Азії йде стрілка з написом «тохари». Ще 

чотири маршрути переселень направлені на південь. Перша веде до Хаджилара 

і Чатал-Гуюка, і далі вздовж узбережжя прямісінько у дельту Нілу. Друга та 
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третя стрілки об’єднуються в горах Тавра в одну (напис «семіти»), а за горами 

знову розпадаються на дві – в Північній Месопотамії. Четверта від узбережжя 

Кавказу (напис «убейдці» –мається на увазі культура Убейд) виходить у пониз-

зя Тигру та Євфрату (Ryan, Pitman, 1998, p. 194). Таким чином намічена гранді-

озна за масштабами і не менш грандіозна за наслідками картина міграцій у VI 

тис. до н.е., які ніби то мали покласти початок відомим найдавнішим цивіліза-

ціям цілого регіону Старого Світу: єгипетської, месопотамської та Старої Єв-

ропи. Дискусії, які розгорнулися після виходу книги, показали, що в ній міс-

титься чимало невідповідностей.  

Приміром, серед аргументів на користь «пост-потопного» походження 

культур Вінча і КЛСК У. Руян і У. Пітман наводять той, що носії цих культур 

начебто більше ніколи не селилися на морському узбережжі – ані на Балтійсь-

кому, ні на Чорноморському, побоюючись підступу морської стихії, що колись 

погубила предків. Відзначимо, що чорноморське узбережжя з боку Балкан у ча-

си культури Вінча було досить щільно зайняте іншими культурними комплек-

сами (серед них Хаманджія, Варна, Гумельниця, нарешті Болград-Алдень у Пі-

внічно-Західному Причорномор'ї), а балтійське узбережжя навряд чи цікавило 

хліборобів КЛСК. 

Гіпотеза про розселення КЛСК в Європу по Дністру не має підтверджен-

ня в археологічних матеріалах. Якби це справді мало місце, то тут були б вияв-

лено найдавніші пам'ятки (вони відомі на разі на територіях Австрії та Угор-

щини у Центральній Європі (Stadler, 2010, p. 307-330), а не відносно пізні ком-

плекси, т.зв «нотної» фази. Отримані останнім часом ізотопні дати для посе-

лення Більшівці на Верхньому Дністрі вказують на період близько 5400-5000 

ВС (Котова, 2004, с. 105, табл. 10), той час як найдавніші поселення КЛСК на 

території Австрії датовано від 5700 р. до н.е. (Stadler, Kotova, р. 328-329). При 

цьому українські дослідники цілком аргументовано фіксують проникнення но-

сіїв культурного комплексу КЛСК. Це означає, що вони розселились у Європі 

задовго до чорноморського потопу і зовсім іншими шляхами, ніж вважали У. 

Руян і У. Пітман. 



 

 

73
Хто ж стоїть за позначенням «прото-інддоєвропейці», яка археологічна 

культура? У книзі це не пояснено. До речі, нагадаємо, що лише дві стрілки з во-

сьми були підписані назвами не культур, а мовних сімей. Археологічних екві-

валентів автори не наводять за винятком «курганного народу», за термінологі-

єю М. Гімбутас, але дослідниця, згадуючи «курганні культури» мала на увазі 

більш пізній час, а саме V- IV тис. до н.е.  

Дослідження, проведені біля турецького узбережжя в районі Синопа в кі-

нці ХХ ст. під керівництвом відомого шукача затонулих кораблів Р.Д. Балларда 

дали нові матеріали, що мають важливе значення для вивчення теми і хроноло-

гії чорноморського потопу (Ballard, Coleman, 2000, р. 253-261). Були датовані 

мушлі прісноводних молюсків, витягнуті з сучасного дна Чорного моря. Части-

на цих дат наведена в таблиці. При цьому найдавніший з морських молюсків, 

витягнутих з дна в цьому ж місці, отримав дату 6820 ± 55 ВР. На думку дослід-

ників, це свідчить про заповнення водойми морською водою між 7480 ± 55 і 

6820 ± 55 ВР (Ballard, Coleman, 2000, р. 259). Таким чином дата потопу була 

перенесена з середини VI тис. до н.е до середини – першої половині VII тис. до 

н.е., майже на тисячу років. Відтак подавнення дати початку трансформації Ев-

ксинського озера ставить на порядок денний перегляд археологічної карти на 

момент цієї події. Зрозуміло, що в першій половині VII тис. до н.е. не може бу-

ти мови про такі археологічні культури, як Вінча, Хаманджія або КЛСК. 

Якщо звернутися до згаданого раніше дослідження В.А. Дергачова, то 

нижче 6000 до н.е. в таблицях фігурують «докерамічний неоліт» та «мезоліт» 

(Дергачев, 2005, табл.1, табл. 5). Чи є на території України якись археологічні 

пам'ятки, датовані першою - другою половиною VII тис. до н.е., що могли б ма-

ти якесь відношення до історії населення узбережжі Евксинського озера? Огляд 

радіовуглецевих дат, які містяться в каталозі, опублікованому свого часу Н.С. 

Котовою і М.М. Ковалюхом (Котова, Ковалюх, 2004, с. 85-105), дає можливість 

назвати кілька ймовірних пам'яток «допотопної» епохи, розташованих поблизу 

зони вірогідної катастрофи.  
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Маємо список мінімум із п'яти археологічних культур, що існували у «бі-

ляпотопний» час (у VII тис. до н.е.) на периферії, часом досить віддаленій, на 

північ від Евксинського озера: ракушечноярська культура; ніжньодонська куль-

тура; сурська культура; азово-дніпровська культура; буго-дністровська культу-

ра. Саме серед них, мабуть, слід було спробувати розшукати сліди контактів із 

мешканцями давнього Евксинського узбережжя. Датування слідів землеробства 

і скотарства в Приазов'ї у носіїв сурської і азово-дніпровської культур уже VII 

тис. до н.е може бути розцінене як сліди контактів або колонізації цього регіону 

населенням із узбережжя Евксинського озера, а швидше за все території нині 

затопленої Азовським морем (між палео-Доном і нинішнім узбережжям Кри-

му). З матеріальною культурою цього населення можна пов'язати комплекси 

азово-дніпровської АК. Особливо екзотично виглядають на навколишньому 

фоні могильники і кераміка цієї культури. Привертають до себе увагу найдав-

ніші пам'ятники буго-дністровської культури, в керамічному комплексі яких є 

незначна кількість кераміки, яку свого часу В.М. Даниленко пов'язував із куль-

турою Кріш і писав про «культурну консолідацію зі старчевського-крішським 

ареалом» населення, яке залишило бугодністровську культуру (Даниленко, 

1969, с. 151-153), ізотопне датування початку якої сягає «біляпотопного» пері-

оду.  

Це фрагменти посудини із гладкою поверхнею і защипним орнаментом 

(«барбатином»). Решта буго-дністровської кераміки прикрашена досить оригі-

нальним лінійним прокресленим орнаментом. Це могло статися через сусідство 

культур Кріш і буго-дністровської, або спільні генетичні корені, і те й інше мо-

жна в такому разі пов'язувати з узбережжям Евксинського озера. 

У VII-VI тис. до н.е. роль морського узбережжя в поширенні населення з 

навичками відтворювального господарства була досить вагомою, і в цьому від-

ношенні узбережжя Евксинського озера, а потім – Чорного моря не були винят-

ком. Дослідження Д. Л. Гаскевича стосовно матеріалів буго-дністровської куль-

тури показали наявність компонентів, пов’язаних із так званою культурою ім-

пресо, яка типова для саме приморських районів і поширювалась у другій по-
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ловині VII тис. до н.е. Так, на поселенні Саврань виявлено фрагмент посудини з 

відбитками морської черепашки. Місцем постійного проживання носіїв «карді-

умного імпресо» якраз і могли бути приморські райони, які пізніше опинилися 

під водою через зростання рівня моря на 10 м. Їх впливи Д. Л. Гаскевич також 

знаходить у дніпро-донецьких, сурських, азово-дніпровських культурних ком-

плексах. На думку дослідника, поширення населення вздовж узбережжя Чорно-

го моря стало можливим саме внаслідок «потопу», коли відкрилася для море-

плавства босфорська протока (Гаскевич, 2010, с. 213-248).  

Подальші дослідження М.Т. Товкайла показали наявність «кардіумної» 

кераміки серед знахідок із поселень буго-дністровської культури «гардівської 

групи», розташованої в районі порогів на Південному Бузі – Гард 3 та Гард 4, 

Пугач 1 та Пугач 2, причому це не поодинокі фрагменти, а від 4,4 до 11,5% за-

гального числа знахідок. По одному з фрагментів отримано дату 5400-5300 рр. 

до н.е., що відповідає савранській фазі буго-дністровської культури. Дослідник 

пов’язує появу цього посуду з контактами з мешканцями узбережжя Чорного 

моря (Товкайло, 2014, с. 215-216).  

Таким чином, зміна рівня Чорного моря і справді могла мати вплив на 

поширення носіїв культурних комплексів із керамікою та навичками відтворю-

вального господарства вглиб континенту, а також і на їх наступну долю, хоча 

дещо в іншому вигляді і в інший час, ніж це собі уявляли деякі дослідники з 

США та їхні європейські консультанти. 
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4.2. Особливості початкового етапу поширення відтворювальної еко-

номіки у Центральній та Південно-Східній Європі 

 

Початок «неолітизації» Європи в цілому припадає, на думку деяких до-

слідників, на період між 7500 – 6500 рр. до н.е. У ті часи комплекс відтворюва-

льного господарства з’являється в материкової Греції (Theocharis, 1974, р. 17-

110), на узбережжі Італії, на Криті. Усі культури отримали імпульс з Близького 

Сходу.  

 

4.2.1. Процеси поширення культурних 

комплексів із відтворювальним господарством 

 

Стосовно шляхів, якими відповідні технології та їх носії могли потрапити 

до Європи, є різні думки. Значну роль у реконструкції цих процесів надають ос-

тровам Егейського моря та Фесалії як початковій точці маршруту дальшого 

поширення. Певну роль відводять просуванню носіїв неолітичних культур уз-

довж узбережжя, причому цю можливість слід ураховувати і для чорноморсь-

кого регіону (Гаскевич, 2010, с. 241-243). Дослідження кліматичних змін на-

прикінці VII тис. до н.е. показали, що переселення хліборобів із Анатолії до Єв-

ропи могли стимулювати кліматичні зміни – «подія 8200 р. тому», глобальне 

похолодання близько 6200 р. до н.е. Одним із наслідків останнього стали нега-

тивні довкілля в густонаселених районах Анатолії (Weninger et alii., 2006, p. 

401-420). 

У Центральній Європі особлива роль відведена Дунаю, як основній вод-

ній артерії регіону, по якій давнє населення мало змогу пересуватися, установ-

лювати певні контакти. Однак поширення хліборобства в Європі не було таким 

простим процесом, як це уявляли ще на початку ХХ ст. Хоча слід віддати 

нaлежне, приміром, В.Г. Чайлду, який цілком логічно звернув увагу на те, що 

деякі анатолійські культурні рослини не могли поширюватися в Європі без об-

межень (Childe, 1929, р. 66-67).  
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На початок VI тис. до н.е. відтворювальне господарство було відоме в ба-

гатьох регіонах Європи, населення, яке практикувало вирощування злаків та 

розведення домашніх тварин, просунулося досить далеко вглиб континенту з 

півдня на північ. Щоправда, після 6200 межа просування не змінювалася впро-

довж кількох сотень років.  

В останні десятиліття набула поширення теорія кліматично-

го та біогеографічного «центральноєвропейсько-балканського агроекономічно-

го бар’єру», який проходив у Центральній Європі Угорською рівниною та 

стримував поширення хліборобства та тваринництва на північ, оскільки злаки 

та тварини з південних регіонів мали бути адаптовані до відмінних природних 

умов. Саме там спостерігається межа між поширенням культурного комплексу 

Кріш-Кьореш-Старчево та лінійно-стрічкової кераміки (Banffy, 1991, р. 23-32).  

Конкретні відомості про давні поселення з цього порубіжжя було всебіч-

но розглянуто дослідницею з Угорщини Е. Банфі. Вона досить наочно показала 

археологічну мапу регіону, на якій зафіксовані не лише поселення згаданих 

вище культур, але й місцевого мезолітичного населення. Відповідно, утворення 

та подальше поширення культурного комплексу культури лінійно-стрічкової 

кераміки (КЛСК ) розглянуто як наслідок процесів культурогенезу в контактній 

зоні на підставі інтеграційних процесів між носіями культури Кьореш та Стар-

чево і місцевого мезоліту. З півдня в цей район вийшли носії культури Старчево 

між 6000-5800 р. до н.е., а найдавніші комплекси КЛСК навколо озера Балатон 

датовані близько 5600-5500 рр. до н.е. (Bailey et alii., 1998, р. 75-396). Таким 

чином процес культурогенезу мав тривати близько 100 років – упродовж життя 

кількох поколінь. 

У той же час дослідники, які вивчають поселення КЛСК на території Ав-

стрії, отримали більш давнє датування комплексів із найдавнішою керамікою 

КЛСК, а саме для поселення Брюнн, – близько 5700 р. до н.е. Тут так само мала 

місце інтеграція традицій Старчево та місцевого мезоліту, але на 100 років ра-

ніше, ніж зафіксовано для території навколо озера Балатон (Stadler, Kotova, 
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2010, р. 307-330). Таким чином є вірогідність поширення КЛСК саме з цього 

регіону. 

У першій половні VI тис. до н.е. на північ від «агробар’єру» починає по-

ширюватися культурний комплекс лінійно-стрічкової кераміки – спочатку в за-

хідному, північному напрямках, а згодом – східному та південному, частково в 

ареали, початково зайняті носіями культури Кріш.  

Можна припустити, що деякі напрямки поширення найдавніших неоліти-

чних культур у Центральній та Південно-Східній Європі були пов’язані з мезо-

літичним компонентом цього культурного комплексу, оскільки повторювали 

ареали мезолітичних культур та напрямки просування мисливського населення 

в попередні часи. Так, розповсюдження КЛСК на схід від Карпат, принаймні 

частково, збігається з поширенням носіїв яніславіцької культури (за Л. Л. Заліз-

няком). Поширення культури Кріш на схід від Карпат і дальший її вихід на Пів-

денний Буг може бути пов’язане з участю в цьому процесі нащадків гребени-

ківської культури. Її Л. Л. Залізняк пов’язує з міграцією населення з Балкан та 

Подунав’я (Залізняк, 2005, с. 22-25). 

У VI тис. до н.е. існували два основних хліборобських культурних маси-

ви: Кріш-Кьореш-Старчево-Караново на півдні та КЛСК – на півночі. Причому 

лише гірські райони з їх долинами нагадували за умовами господарювання те-

риторію, де в попередні тисячоліття виникло відтворювальне господарство. З 

огляду на різниці у природному середовищі сформувалися різні, часом небачені 

раніше культурно-господарські типи давніх хліборобів і скотарів із комплекс-

ним господарством, яке використовувало доступні місцеві ресурси.  

 

 

4.2.2. Різноманіття систем життєзабезпечення 

 

У VI тис. до н.е. було подолано «центральноєвропейсько-балканський аг-

роекономічний бар’єр». Відтворювальне господарство поширилося далі на пів-

ніч. Різноманіття природних умов привело до формування оригінальних систем 
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життєзабезпечення, які максимально використовували місцеві ресурси. Відмін-

ності між ними простежено як на макро-, так і на мікрорівні – до окремих посе-

лень включно.  

Порівняння економічних систем двох основних культурних комплексів 

Центральної та Південно-Східної Європи показало наявність глобальних від-

мінностей у господарюванні в ареалі поширення КЛСК та на Балканах (напри-

клад: Kreuz1 et alii., 2005, р. 237-258). Зупинимося на цьому питанні докладні-

ше. 

Носіям культури лінійно-стрічкової кераміки випало господарювати при 

середньорічних температурах +7-9, а Караново І на півдні – до +10-14°С. Від-

мінною була і кількість опадів – 550-650 мм на півночі та 500-700 мм на півдні. 

Поширення лісів характерна для обох регіонів, однак на півночі їх було більше. 

Крім того, північні регіони місцями мали більше плодючих ґрунтів поза межа-

ми гірських районів та передгір’їв (Kreuz1 et alii., 2005, р. 239). Зазначена різ-

ниця не могла не вплинути, як ми побачимо далі, на асортимент культурних ро-

слин, розведення тварин – а відтак і на системи господарювання, які виникли та 

розвинулися в цих регіонах.  

Археоботанічні дослідження надали змогу встановити відмінності у на-

борі культурних рослин, який мав певні відмінності: на півдні він виявився 

більш різноманітним та включав від 7 до 10 видів (з 11 зазначених у переліку), 

тоді як на півночі вирощували від 5 до 6. При цьому спільними для всіх регіонів 

були пшениця однозернянка та двозернянка, сочевиця, льон, горох. Звернуто 

увагу на те, що із 9 видів, які культивували на території Болгарії та Німеччини 

досягли лише 5 перелічених вище Kreuz1 et alii., 2005, table 6, p. 248-249). Слід 

зазначити, що більший набір культур давав більше можливостей для сівозмін, а 

відтак і інтенсифікації хліборобства без потреби частої зміни полів. 

При цьому статистичні підрахунки показали, що носії культури лінійно-

стрічкової кераміки віддавали перевагу вирощуванню пшениці - однозернянки, 

що пов’язують із її більшою зимостійкістю і придатністю для озимих посівів, а 

також більшою врожайністю у випадку, коли випадає більша кількість опадів 
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(Kreuz1 et alii., 2005, fig.4, p. 250). Це і зрозуміло – проблема морозостійкості та 

можливість більш актуальна для півночі, аніж для півдня. Разом із тим прове-

дений аналіз поширення видів бур’янів показав, що для Караново І характер-

ним було вирощування озимих культур, тоді як носії КЛСК практикували посі-

ви під зиму, вірогідно, лише в обмежених масштабах (Kreuz1 et alii., 2005, р. 

250-253).  

Звертають увагу також на ту обставину, що заняття хліборобством на 

півдні вимагало більших витрат праці, з чим може бути пов’язаний різний ха-

рактер поселенських і, відповідно, суспільних структур на півночі та на півдні 

(Kreuz1 et alii., 2005, р. 254). При цьому позірна різниця між багатошаровими 

поселеннями-телями на півдні та їх відсутністю на півночі насправді нівелю-

ється тим фактом, що більшість агломерацій КЛСК могла існувати на одному 

місці впродовж 300-600 і більше років. Як, приміром, одне з найдавніших посе-

лень КЛСК на території Австрії – Брюнн. Тут виявлено 6 фаз заселення між 

5700-5200 рр. до н.е., кожна тривалістю від 30 до 215 років ( Stadler, Kotova, 

2009). При цьому через особливості місцевої архітектури нашарування, типові 

для Балкан, не утворювалися взагалі. 

Упродовж VI тис. до н.е. в Центральній та Південно-Східній Європі, в 

ареалі культурних комплексів КЛСК та Караново І-ІІІ, сформувалися різні за 

характером (і, відповідно, потенційними результатами господарювання) зони – 

північна та південна. Південна мала у своєму розпорядженні менше земельних 

ресурсів, на півночі існувало більше можливостей для освоєння нових терито-

рій, що, власне, і демонструють носії КЛСК. Проміжне положення займають 

культурні комплекси у Трансiльванії та Подунав’ї – так само внаслідок місце-

вих особливостей природних умов та ресурсів. Таким чином від початку поши-

рення хліборобства у Європі економічний потенціал регіонів різнився, що з ча-

сом мало призвести до різниці у темпах суспільного розвитку, формування но-

вих спільнот, тощо. 

Важливі результати було отримано при вивченні різноманіття господар-

ських систем власне КЛСК, яким присвячено чимало статей та ряд узагальню-
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вальних праць (Наприклад Lüning еt alіі., 2000, p. 29 – 49). Завдяки обробленню 

матеріалів масштабних археологічних та міждисциплінарних досліджень ви-

явилося, що в межах одного регіону або навіть окремого селища господарчі за-

няття мешканців могли різнитися. У хліборобстві зафіксовано використання рі-

зноманітних земельних угідь та способів оброблення ґрунту. 

Уже досить давно висловлено думку про оброблення полів під посіви за 

допомогою сохи, з використанням тяглової сили тварин. При цьому посилають-

ся на патології кісток великої рогатої худоби. За деякими свідченнями для ора-

нки примітивною дерев’яною сохою могли використовувати навіть корів. Ін-

тервал між борознами міг досягати 30 см, при цьому розміри угідь на одне до-

могосподарство сягали 2-3,7 га. Зрозуміло, що оброблення площ подібних роз-

мірів під посіви не могло бути здійснено вручну (Bogaard, 2004, p. 29-32). Ви-

користовували також заплави річок після весняних повеней, де ділянки могли 

обробляти вручну. Таку думку висловив свого часу Я. Крук, потім вона була 

підтримана та розвинена також іншими дослідниками (Bogaard, 2004, p. 35). На 

територіях у зоні лісів помірного поясу (там, де було найбільше поселень 

КЛСК) практикували підсічно-вогневе хліборобство з вирубуванням ділянок 

лісу (Kaplan, Krumhardt, 2009, p. 27–28). 

Усередині території поширення КЛСК виявлено різницю у складі виро-

щуваних культур. Таким чином було виділено 4 території. У найзахіднішому 

регіоні на першому місці була пшениця однозернянка, на другому – двозернян-

ка, в наступному на першому місці була пшениця-двозернянка, за нею йшла 

однозернянка, третьою культурою був ячмінь. У третьому перші дві культури ті 

самі, але третя – горох. Найрізноманітніший набір вирощуваних культур був у 

східному, найбільшому за розмірами регіоні: тут до набору другого регіону до-

дано жито, овес та просо (Lüning, 2000, p. 59; The First Farmers…, 2013, fig. 1. 

4). 

Ще більш різноманітним був склад стада по окремим регіонам поширен-

ня КЛСК. У дослідженні К. Люннінга свого часу було враховано інформацію з 

10 територій, і всі вони помітно різняться. До уваги було взято велику рогату 
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худобу (ВРХ), свиней та овець/кіз. Варіації в кількості ВРХ від 37% для регіону 

Нижньої Австрії до 88,7-79,8% на території Польщі. Те саме бачимо з вирощу-

ванням свиней: від 39,8 у землі Баден-Вюртемберг до 3,5-4,8% на території 

Польщі. Найвищий відсоток вівці/кози виявився у Нижній Австрії (43,6%) та 

Нижній Саксонії (33,7%) – більше, ніж на Угорській рівнині (25,6%), тоді як на 

більшості територій – у межах 6-16% (The First Farmers…, 2013, fig. 1. 5).  

Ми бачимо чітке пристосування складу стада до природних ресурсів та 

кліматичних особливостей регіонів. Чим далі на північ, тим менше утримували 

свиней, яких натомість розводили у лісовій смузі помірного поясу. Овець та кіз 

розводили там, де було більше пасовищ, зокрема в альпійській зоні. 

З утриманням стада пов’язані як загони біля будівель, так і особливі від-

сіки у «довгих будівлях» КЛСК, що, як правило, розташовувалися з північного 

боку споруди (Lüning, 1982, s., 9-33). 

Як показало моделювання господарчої діяльності, найбільш трудоміст-

кою була заготівля кормів для худоби для утримання в зимовий період. Витрати 

можна було дещо скоротити, використовуючи для годівлі зерно, що давало по-

двійний ефект: зростало виробництво молока та м’яса, яким можна було замі-

нити споживання хліба та каші, рослинної їжі. Таким чином можна було вибу-

довувати збалансовану дієту та оптимальні схеми використання природних ре-

сурсів у кожному подібному випадку (Shukurov еt alіі, 2015). Описана вище ва-

ріабельність у господарстві КЛСК – як у хліборобстві, так і тваринництві – є 

наочним підтвердженням актуальності розробки подібних моделей для відтво-

рення можливих напрямків господарювання давнього населення. 

Відзначимо також, що у будь-якому разі утримання робочої худоби, яку 

використовували для оброблення полів та, можливо, транспортування врожаю, 

у окремому господарстві виглядає нерентабельним. Більш доцільним варіантом 

виглядає кооперування кількох – від 3-5 до 7-8 домогосподарств, оскільки тем-

пи оранки дозволяли оброблення землі саме у таких масштабах. Відзначимо, 

що для поселень КЛСК типовими є «кластери»-«wards», які включали від 3 до 8 

будівель. Вони могли становити також частину більшого поселення, поділеного 
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на подібні одиниці, які дослідники пов’язують із певними суспільними 

об’єднаннями, про які йтиметься трохи згодом.  

Разом із тим існування поселень КЛСК, які складалися з однієї будівлі 

може свідчити про інший характер оброблення землі або й напрямок господа-

рювання в подібному випадку. Для КЛСК полювання перестало відігравати ос-

новну роль у забезпеченні м’ясною їжею. На більшості територій частина дикої 

фауни, виявленої на поселеннях, була від 3 до 15%, сягаючи більших показни-

ків лише у двох випадках з 10: 36,8% у Баден-Вюртемберзі та 43,7 у Баварії 

(Lüning, 1982, p., 115; The First Farmers..., fig.1, 6). Останні два випадки явно 

пов’язані з багатством дикої фауни в лісовій зоні, причому ліси у Баден-

Вюртемберзі забезпечили також аномально високе для КЛСК поголів'я свиней 

(39,8%), про що вже йшлося раніше. 

Зафіксовано також певне різноманіття в системах життєзабезпечення в 

межах окремих поселень – як на рівні «кластерів», так і окремих домогоспо-

дарств. За інформацією І. Павлу, яка, між іншим, базується на матеріалах най-

більшого з відомих поселень КЛСК – Білани, виявлено такі різновиди спеціалі-

зації господарств, які також знайшли відображення і у архітектурі будівель 

(Pavlu, 2013, p. 31-37): 

1) полювання при обмеженій можливості хліборобства (одночастинні бу-

дівлі лише з житловим відсіком та обмеженими можливостями зберігання вро-

жаю); 

2) тваринництво при обмежених заняттях хліборобством (у будівлі відсу-

тня південна частина, є лише північний відсік для утримання тварин); 

3) хліборобство та тваринництво (споруди з трьома відсіками – стійлом 

для худоби, зберігання запасів та житловим посередині). 

Таким чином, на одному поселенні були сім’ї, які спеціалізувалися на 

окремих видах діяльності – полюванні, тваринництві, маючи доступ до продук-

тів хліборобства, а також сім’ї, які вели комплексне господарство. Разом із тим 

постає питання, з чим пов’язана ця диференціація – суспільним, майновим ста-

тусом чи іншим, приміром, особливостями поводження з тотемними тварина-
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ми, походженням (для родин мисливців, наприклад) тощо (Pavlu, 2013, p. 36). 

Таким чином ми бачимо, що описані вище результати детальних досліджень 

господарських систем КЛСК мають бути враховані при наступних реконструк-

ціях суспільного ладу, етнокультурних висновках. 

Важливим зрушенням для VI тис. до н.е. стало поширення відтворюваль-

ного господарства, одним із наслідків чого стала поява надлишкового продукту. 

Цей висновок цілком підтверджено палеоекономічним моделюванням на під-

ставі інформації про хліборобство та тваринництво неолітичної доби. Виникла 

ситуація, коли навіть із застосуванням найпростіших (за термінологією деяких 

дослідників – «примітивних») аграрних технологій 30 осіб, задіяних у виробни-

цтві, могли задіяти 70 інших членів колективу (Shukurov еt alіі, 2015). Ще од-

ним наслідком стала можливість не лише тривалого проживання на одному мі-

сці, а й концентрації населення в окремих населених пунктах. Моделювання 

цих можливостей показало, що для деяких європейських регіонів цей показник 

теоретично міг сягати 16000 осіб (Davison, еt alіі, 2015). Таким чином було від-

крито шлях до утворення великих поселень – центрів влади, істотних змін у су-

спільній організації. 
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4.3. Ресурси, війна, інформація: особливості співіснування та взаємо-

дії біля витоків «Старої Європи» 

 

Існування давніх спільнот в епоху поширення відтворювального госпо-

дарства стикалося з низкою проблем, частина з яких мала певні традиції вирі-

шення, решта вимагала швидкої реакції та адаптації. Особливої ваги в цей пері-

од набрали питання отримання життєво необхідної сировини та продуктів – со-

лі, мінеральних ресурсів (камінь, кремінь, метал). Стрімке зростання чисельно-

сті населення, зокрема на території, яка вже була раніше освоєна у ролі мислив-

ських угідь місцевими жителями, розподіл та перерозподіл земельних та міне-

ральних ресурсів ставивили на порядок денний питання силового вирішення 

конфліктних ситуацій. Нарешті, актуальною залишалася проблема комунікації, 

збереження та передачі суспільно значущої інформації – удосконалення наяв-

них знакових систем. Нижче ми зупинимося на кожному із зазначених питань. 

 

4.3.1. Спеціалізація та обмін 

 

Нерівномірність поширення насамперед мінеральних ресурсів традиційно 

вирішували шляхом спеціалізації та обміну, зокрема і на далекі дистанції. З ци-

ми проблемами давнє населення Європи мало справу ще в палеоліті. Давні хлі-

бороби Близького Сходу теж створили досить складні системи забезпечення 

кам’яною сировиною, обсидіаном, металом тощо вже у VIII-VII тис. до н.е. 

Дослідження неолітичних культур у Центральній та Південно-Східній 

Європі показало, що обмінні зв’язки, які мали на меті постачання сировини для 

виготовлення знарядь праці та зброї (насамперед із кременю та обсидіану), час-

то виникали насамперед у відносно невеликих за територією регіонів (Kac-

zanowska, Kozłowski, 1996, s. 221-233; Claßen, Zimmermann, 2004, p. 467-471). 

Одним із найбільш вивчених питань наразі є обмін сировиною для виго-

товлення знарядь та зброї – кременем та різними видами каменю. Зафіксовано 

як переміщення кременю на значні відстані між носіями різних культурних 
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комплексів, так і перерозподіл сировини в межах відносно невеликих терито-

рій.  

Особливою популярністю користувався т.зв. балканський кремінь – жов-

тувато-коричневого кольору. Його поширення зафіксовано в часи культурного 

комплексу Кріш-Старчево-Кьореш, зокрема на територію Трансильванії та на 

угорській рівнині, причому, як правило, у вигляді готових виробів, переважно – 

пластин, хоча є факти знахідки відщепів, що утворилися при обробленні заго-

товок (Biagi, 2013, p. 47-57; Kaczanowska, Kozłowskі, 2008, p. 12). 

Не менш поширеним у окремих регіонах був обмін обсидіаном. Найбільш 

популярною ця сировина була на віддалі 40-50 км від родовищ, наприклад, на 

території Східної Словаччини. Однак обсидіан часом знаходять також на відда-

лі до 400 км від місця видобутку, проте встановити залежність між кількістю 

імпортованої сировини та відстанню, на яку її було переміщено наразі не вда-

лося (Kaczanowska, Kozłowsk, 2008, p. 9-37).  

Локальний обмін високоякісним жовтим, т.зв. добруджським кременем 

реконструйовано для Болгарії, де були поширені поселення культурного ком-

плексу Караново І-ІІ. Простежено її поширення з північного регіону на південь 

та захід в період між 6300-/6200-55500/5450 рр. та пізніше – до часу Караново 

ІІІ включно (5500-5280 рр. до н.е.). М. Гурова вважає, що цей високоякісний 

сам по собі матеріал для виготовлення знарядь мав ще й престижне значення та 

поширювався у вигляді пластин (Gurova, 2008, p. 111-129). Останні могли бути 

як заготовкою для виробів, так і нагромаджуватися самі по собі як престижні 

цінності. Престижність використання великих пластин та виробів з добруджсь-

кого кременю простежено на підставі аналізу знахідок із поховальних пам’яток 

(Gurova, 2006, p. 1-14). За межі культурного комплексу Караново І-ІІІ цей кре-

мінь постачали на території, заселені представниками культурних комплексів 

прото-Сескло та Старчево-Кріш-Кьореш. При цьому сітка поширення добру-

джанського кременю передувала появі неолітичних культур і сформувалася ще 

у попередній, мезолітичний період (Gurova, 2008, p. 111-129). 
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Таким чином для кремінної сировини та обсидіану характерним є обмін 

напівфабрикатами на значні відстані (понад 100 км), на менші віддалі можли-

вим було постачання сировини для перероблення безпосередньо на поселення.  

Останнім часом увагу дослідників привернув видобуток та обмін солі, 

початок якого пов’язують із VII-VI тис. до н.е. Дослідники виходять із того 

простого факту, що споживання солі є життєво необхідним як для людей, так і 

для домашніх тварин. Для Південно-Східної та Центральної Європи доступни-

ми були два джерела солі: видобування з лиманів та гірських соляних джерел.  

Початок використання соляних джерел у Східних Карпатах сягає 6000 р. 

до н.е. (Weller, Dumitroaia, 2005). Картографування соляних джерел у регіоні 

Східних Карпат показало, що вони досить часто трапляються у передгір’ях, збі-

гаючись із ареалом поширення Кріш та КЛСК на території Румунії (Gheorghe еt 

alіі., 2012). Е. Банффі звертає увагу на той факт, що особливості та конкретні 

напрямки поширення культурних іновацій у Центральній та Південно-Східній 

Європі, пов’язані з відтворювальним господарством, могли бути прив’язані до 

певних джерел солі. На її думку, пошуки джерел солі могли стати певним «дви-

гуном» неолітизації на території Угорщини. При цьому, вірогідно, була задіяна 

потужна мережа контактів, налагоджених іще носіями мезолітичних традицій 

(Банффи, 2014, с. 171 – 175; рис. 76). 

Ще одним важливим обмінним ресурсом стала мідна руда та вироби з мі-

ді. Хоча вважають, що мідний вік у Південно-Східній Європі розпочинається 

після 5000 р. до н.е., установлено, що початок видобутку мідної руди припадає 

на кінець VII тис. до н.е. в ареалі поширення культурного комплексу Старчево-

Кріш-Кьореш та тривав упродовж VI тис. до н.е., зокрема з появою культурного 

комплексу Вінчі. Ці поклади міді розробляли до кінця IV тис. до н.е., однак пік 

видобутку припадає на VI – середину IV тис. до н.е. Про це свідчить датування 

знарядь праці з рогу оленя, виявлених під час досліджень давнього рудника Ру-

дна Глава на території Сербії (Borić, 2009, p. 195-197). Шахти подекуди сягали 

20 м, причому на цій глибині рудокопи працювали зі штучним освітленням, ви-

даючи на-гора руду у мішках з тканини (Borić, 2009, p.197).  
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Уважають, що у цей період мідь використовували виключно для виготов-

лення прикрас, оскільки знахідки представлені намистинами, кільцями, тощо. 

Цей висновок певною мірою може бути підтверджений фактами транспорту-

вання руди на віддаль сто і більше кілометрів. Приміром, руда виявлена на по-

селенні Вінча, розташованому досить далеко від копалень Рудної Глави (Borić, 

2009, р. 238; fig. 1). У VI тис. до н.е. відбувався також обмін екзотичними пред-

метами, які напряму не використовувалися в господарстві, однак уважалися 

престижними та життєво необхідними. Це насамперед вироби зі стулок морсь-

ких черепашок Spondylus, які відомі з поховальних дарів та ритуальних скарбів 

(Séfériadés еt alіі, 2000, p. 423-437; Séfériadès, 2010, p. 178-190, fig. 8. 1-8. 2; fig. 

8. 4-8. 12). Місцем видобутку черепашок було Адріатичне море.  

Знахідки виробів із них зафіксовані далеко на півночі, куди найдавніші 

зразки потрапили разом або через носіїв культурного комплексу КЛСК, у якому 

їх використовували для виготовлення статусних прикрас (намист, браслетів, 

підвісок-амулетів, для нашивання на ритуальний одяг), які супроводжували не-

біжчиків (як чоловіків, так і жінок, дітей), у похованнях, відіграючи важливу 

роль у символіці та ритуалах. Особливості географії поширення виробів зі 

Spondylus привели дослідників також і до висновку, що для цього могли вико-

ристовувати шляхи обміну, які з’явилися ще до появи КЛСК (John, 2011, p. 39-

44). Крім КЛСК, вироби зі Spondylus відомі у багатьох культурних комплексах 

VI тис. до н.е. – Кріш, Боян, Хаманджія, Вінча тощо (Séfériadès, 2010, р. 178-

190, fig. 8. 3). Спостереження за поширенням та концентрацією знахідок приво-

дить до висновку, що найбільше їх потрапляло до регіонів, які самі мали що за-

пропонувати на обмін: кремінь і деякі породи каменю, метал, сіль. 

Мешканці пересічного селища КЛСК, аби задовольнити свої потреби у 

виробах із каменю, прикрасах, мусили використовувати як доступні ресурси в 

радіусі 20-50 км, так і систему далекого обміну, довжина шляхів у якій могла 

вимірюватися сотнями кілометрів.  

Наприклад, мешканці поселення Клейнхадерсдорф (територія Австрії) 

мали у своєму розпорядженні клиноподібну сокиру з каменю, сировина для ви-
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готовлення якої доступна на віддалі 360 км, кварцит, доправлений за 230 км, 

кремінь із території Польщі (280-290 км), радіоларит (190 км). Найвіддалені-

шим виявилося джерело Spondylus – 500-600 км ( рис. 3.7). Використано також 

було і відносно близькі джерела сировини: сланець (40-50 км) (Neugebauer-

Maresch, Lenneis, 2013, p. 305-310, fig. 7).  

Створення локальних та глобальних систем обміну мало важливі наслід-

ки для розвитку суспільств Центральної та Південно-Східної Європи у VII тис. 

до н.е. Слід звернути увагу на те, що у багатьох випадках шляхи та сітка обміну 

були створені ще в часи попередників – носіїв мезолітичних культур, що може 

свідчити про інтеграцію останніх у нові культурні комплекси разом зі своєю 

системою зв’язків.  

Система обміну була достатньо ефективною, аби забезпечити окремі ко-

лективи матеріалами на віддалі в сотні кілометрів. Громади, які займалися ви-

добутком рідкісних та необхідних іншим матеріалів і сировини, мали можли-

вість отримувати необхідні їм речі, а також підвищувати свій добробут та ста-

тус, про що свідчить нагромадження престижних предметів, наприклад, у регі-

онах видобутку солі.  

 

4.3.2. Озброєння та військова справа 

 

Тривалий час суспільства доби неоліту дослідники розглядали переважно 

як миролюбні і неконфліктні, що мало відповідати матріархальному устрою су-

спільства. Найбільш послідовним в цьому відношенні є праці Марії Гімбутас та 

її прибічників. Вони досить докладно описали комплекси озброєння «патріар-

хальних індоєвропейців», практично залишаючи поза увагою фактичний мате-

ріал, який стосується суспільств Старої Європи, або трактуючи його на догоду 

власній концепції (Гимбутас, 2006, 388-418; Marler, 2015).  

Так, приміром, виявлені навколо поселень доби неоліту на території Єв-

ропи сліди ровів, палісадів трактують як символічні огорожі, які мали виокре-

мити поселення з навколишнього світу, або підкреслюючи насамперед ритуа-
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льне призначення подібних споруд, якщо йдеться про період, який передував 

«індоєвропейським інвазіям». Розглядають також варіант будівництва огорож 

для утримання тварин. Допускають існування ранніх укріплень у КЛСК, але на-

голошують на тому, що їх споруджували виключно на західній периферії, де іс-

нувала загроза зіткнення з войовничим місцевим населенням – мисливцями до-

би мезоліту. Натомість фортифікації середини V тис. до н.е. вже розглядають 

під кутом створення захисту проти вторгнень войовничих племен із Понтійсь-

ких степів (Marler, 2015).  

З другого боку, існують дослідження, у яких частково зібрано та система-

тизовано матеріали, які дають змогу сформувати інше бачення військової спра-

ви у давнього населення Старої Європи, не таке мирне (Клочко, 2006, p. 12-20). 

Одна з проблем полягає в тому, що насправді існували і ритуальні спору-

ди з використанням ровів та палісадів, і огорожі для утримання тварин. Питан-

ня в тому, як виокремити справжні фортифікації, якщо вони насправді існували. 

З другого боку, ураховуючи особливості походження культурного комплексу 

КЛСК (див. підрозділи 3.3.1 та 3.4.1), немає жодних підстав протиставляти їх 

«миролюбність» войовничим мезолітичним мисливцям. Про окресленість меж 

територій свідчать особливості розміщення поселень, які належать до різних 

культурних комплексів, тоді як у зоні концентрації поселень, належних до од-

ного культурного одного комплексу практично відсутні як окремі поселення, 

так і анклави представників іншого. Розгляд фактів свідчить, що підтримання 

цього статусу в багатьох випадках здійснювали силою зброї. 

Носії найдавніших культурних комплексів з відтворювальним господарс-

твом у Центральній та Південно-Східній Європі від початку мали у своєму роз-

порядженні мисливський комплекс озброєння, який включав лук та стріли, мо-

жливо дротики та списи. Стріли та дротики озброювали вістрями з мікролітів, 

які різними способами закріплювали на древках, зроблених з дерева. Мікроліти 

у вигляді трапецій, сегментів тощо типові для кременевого інвентаря практично 

усіх відомих культурних комплексів доби неоліту – від КЛСК та Старчево-

Кріш-Кьореш до буго-дністровської культури. Це була грізна і смертельна 
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зброя, причому не лише на полюванні, а й у зіткненнях між людьми, які зафік-

совано знахідками наконечників або їх фрагментів у людських рештках (Нуж-

ний, 2008, с. 104-122). Крім того, відомі трикутні вістря стріл, зокрема у КЛСК, 

які будуть популярні в наступні періоди (Robinson еt alіі, 2010, p. 30, fig. 2). 

Лук та стріли були ефективною зброєю на полюванні, а також їх застосо-

вували під час з’ясування стосунків між окремими групами населення вже в 

добу мезоліту, що досить детально висвітлено в дослідженні Д. Нужного (Нуж-

ний, 2008, p. 140-150). Лук та стріли, дротики найбільш ефективні на дистанції 

30-50 м, це зброя дистанційна. Однак у випадку сутички між людьми немину-

чими є ситуації ближнього бою, коли виникає потреба в інших видах зброї – 

ріжучо-колючої та ударної дії. Ведення подібного бою вимагає як навичок у во-

лодінні подібною зброєю, так і певної психологічної підготовки воїна – і в наші 

дні подібне зіткнення «обличчям до обличчя» не випадково фахівці вважають 

найскладнішими видом військового протистояння, для якого повноцінно тре-

нують лише обмежене коло військових – так званий «спецназ» (Ferrill, 2013).  

Серед знарядь праці, які застосовували носії культурних комплексів із 

відтворювальним господарством у Центральній та Південно-Східній Європі, 

досить поширена категорія засобів так званого «подвійного призначення», які в 

разі потреби можуть бути використані в рукопашній сутичці. Це насамперед 

сокири та мотики. Робочі частини цих знарядь виготовляли переважно з твер-

дих порід каменю, який іноді доправляли на значні відстані (рис. 3, – 5). Кріпи-

ли їх у дерев’яному руків’ї або у роговій муфті.  

Найбільш придатними для використання у ближньому бою були сокири з 

клиноподібними робочими частинами, вставлені у пази в дерев’яному руків’ї 

довжиною 50-60 см. Як могли виглядати ці знаряддя, докладніше можна озна-

йомитися (Elburg еt alіі, 2015, fig. 5). Відзначимо, що робочі частини подібних 

сокир є типовим інвентарем частини чоловічих поховань культурного комплек-

су КЛСК, які вважаються належними особам із особливим статусом у суспільс-

тві. У розглянутому випадку, на нашу думку, це міг бути статус воїна. 
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Застосування пласких сокир як зброї підтверджено вивченням решток 34 

осіб, виявлених у спільному похованні на поселенні КЛСК Талхейм (південно-

західна Німеччина). Уважають, що люди загинули під час нападу на невеличке 

поселення. Крім сокир, застосовували не ідентифіковану біоархеологами зброю 

ударної дії з лезом. Дослідження травм на людських рештках указує на те, що їх 

у більшості випадків було завдано переліченою вище зброєю ударно-

дробильної дії (Wahl, Trautmann, 2012, p.77-100). 

Ще один різновид зброї ближнього бою, особливо популярний переважно 

у частині Центральної Європи, – булави з навершями з каменю. Вони відомі як 

на мезолітичних поселеннях, так і в культурному комплексі КЛСК, який із цим 

середовищем тісно пов’язаний (Biermann, 2011, s. 9-27). Кількість знахідок сві-

дчить, що ця зброя могла бути достатньо масовою і ще не набула положення 

статусної, символу влади. На 2011 р. лише у північно-західному ареалі поши-

рення КЛСК ,ekfd налічувалося 143 (Biermann, 2011, tab. 5). Навершя сплощеної 

форми (пізніше на їх основі виникнуть дископодібні булави) та округлі (Bier-

mann, 2011, abb. 2), вага у межах 400-800 г, чого достатньо для завдання важких 

травм супротивникам. Можна припустити, що поява сокир-молотів була спро-

бою поєднати в одному виробі вдалі тактико-технічні характеристики клинопо-

дібних сокир та булав. 

Використання описаної вище зброї під час конфліктів та інших подій у 

Старій Європі впродовж VI тис. до н.е. підтверджують знахідки людських реш-

ток зі слідами прижиттєвих травм. Це переважно свідчення з ареалу КЛСК. 

Знахідки подібних людських решток пов’язані з братськими похованнями, зок-

рема і у ровах (Wahl, Trautmann, 2012, р. 97-98). 

Дослідниками зібрано вражаючу за обсягом інформацію про бойові трав-

ми, завдані під час бойових дій носіями різних неолітичних культур на теренах 

Європи, зокрема у VI тис. до н.е. (Schulting, Fibiger, 2012). Свідчення біоархео-

логічних досліджень є прямими доказами насильства в добу неоліту. 

Іншим відображенням військових протистоянь, на нашу думку, є поши-

рення укріплень у вигляді ровів та палісадів в усьому ареалі давніх хліборобів 
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Старої Європи. Привертає увагу той факт, що на поселеннях їхніх сусідів поді-

бні споруди наразі невідомі, незважаючи на пошуки з використанням аерофото-

зйомки, супутникових знімків та магнітної зйомки – переліченими засобами на-

томість виявлено сліди укріплень на багатьох десятках поселень VI тис. до н.е. 

При цьому укріплення досить продуктивно можуть бути виділені як на підставі 

вивчення профілів, так і складності входів, причому налічують кілька варіантів 

їх додаткового захисту (Golitko, Keeley, 2014).  

Рови оточують територію поселень повністю, у багатьох випадках їх су-

проводжують палісади. Рів шириною понад 2 м та глибиною понад 1,5 м є до-

статньо ефективним засобом для сповільнення руху супротивника на дистанції 

5-3 м, що перетворює його на мішень для стріл. Ураховуючи ефективність ме-

тальної зброї на подібній відстані, штучні укріплення у вигляді ровів та паліса-

дів слід уважати, на нашу думку, достатньо серйозним захистом. Вони потре-

бували досить серйозних колективних зусиль при спорудженні, особливо при 

заготівлі деревини та певної логістики при будівництві та постачанні матеріа-

лів. 

На згаданому раніше поселенні Околіште лінія ровів була потрійною. На 

плані, виконаному на підставі магнітної зйомки (Hofmann, 2013, abb. 11, 23), 

вони розташовані з інтервалом 4-6 м, при ширині близько 3 м та глибині до 1,5 

м, що перетворювало периметр поселення на смугу перешкод довжиною до 15-

18 м, подолання якої в разі обстрілу з лука було смертельно небезпечним.  

Ураховуючи ту обставину, що поселення (від 1500 до 2500 мешканців на 

піку заселення) могло виставити кілька сотень воїнів, напад на нього мав стано-

вити значну проблему для потенційного супротивника. Рови в Околіште, на 

думку дослідників, підтримували у стані готовності, періодично очищаючи від 

намулу, який утворювався через дію опадів (Hofmann, 2012, p. 189-191).  

На тлі укріплень Центральної Європи монументальними виглядають 

складені з каменю стіни поселень на території Греції, зокрема – Сескло, найда-

вніший горизонт якого датують кінцем VI тис. до н.е. Тут було споруджено не 

одну, а кілька ліній укріплень, кожна наступна була вища за попередню, що 
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створювало додаткові зручності для оборони. Ворота мали додаткові укріплен-

ня, причому на ранньому етапі вони були більш складної конструкції, ніж потім 

(Runnels еt alіі, 2009, fig. 4).  

Однак у Фессалії більш поширеними у неолітичний період були рови, ча-

сто – подвійні, які оточували поселення на рівнині. Те, що частина з них мали 

захисні функції, свідчать знахідки людських решток у ровах – наприклад, на-

вколо поселення Макріалос. Тут виявлено кістки від 50 до 60 осіб (Runnels еt 

alіі, 2009, fig. 3). Дослідники також звертають увагу на те, що попри незначну 

роль полювання (кількість кісток диких тварин не перевищує 8% ), кількість та 

різноманіття вістрів до стріл не відповідає подібній ситуації. Крім того, досить 

поширені спеціальні снаряди для пращі, вагою 20-45г. На деяких поселення ви-

явлено солідні запаси цих снарядів, виготовлених із глини, а потім обпалених, 

або з каменю – від 110 до 158 (Runnels еt alіі, 2009, fig. 7-8). Поширення мета-

льної зброї цілком співвідноситься з популярністю укріплень у згаданому регі-

оні. 

Крім метальної зброї на території Греції виявлено зразки знарядь ударно-

дробильної дії – від пласких сокир до круглих наверш булав, виготовлених з 

твердих порід каменю (Runnels еt alіі, 2009, fig. 9-10). 

Є деяка інформація стосовно вірогідних причин військових конфліктів. 

Так, наявність укріплень у прикордонних регіонах трактують як відображення 

можливих конфліктів із населенням, належним до інших культурних комплек-

сів (Marler, 2015). Наявність укріплень усередині ареалу поширення окремого 

культурного комплексу, наприклад КЛСК, пояснюється наявністю внутрішніх 

конфліктів між окремими групами населення. Підтвердженням цього є братська 

могила у Тальхеймі, про яку йшлося вище. Характер використаної там зброї, 

яку вдалося встановити на підставі вивчення смертельних травм по рештках за-

гиблих, указує на те, що атакуючою стороною були носії культурного комплек-

су КЛСК. Аналіз статевих та вікових характеристик жертв нападу, як вважають 

дослідники, може вказувати на те, що його метою могло бути захоплення жінок 

(Wahl, Trautmann, 2012, р.183-187, fig. 12 -14). Для території Фессалії на підста-
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ві аналізу специфіки розміщення поселень виділено кілька їх груп, причому на 

початковому етапі віддаль між територіями, де вони сконцентровані, лишалася 

незаселеною. З часом ситуація змінилася, обсяги незаселених земель скорочу-

ються. На думку дослідників, саме конкуренція за земельні угіддя могла стати 

причиною конфліктів (Runnels еt alіі, 2009). 

 

 

4.3.3. Знакові системи. Тертерійські таблички і проблема виникнення 

«дунайського письма» 

 

Діяльність давніх хліборобських суспільств вимагала розвитку наявних 

та створення нових засобів комунікації – як між людьми, так і з «вищими сила-

ми». Відображенням знакової діяльності є «орнаментика» керамічних виробів, а 

також інші артефакти. Для VII-VI тис. до н.е. у Південно-Східній та частково – 

Центральній Європі можна говорити принаймні про два типи знакових систем – 

об’ємну та зображальну. 

Об’ємна знакова система у вигляді мініатюрних виробів із глини відома 

для ареалу «плодючого півмісяця» на Близькому Сході починаючи з VIII тис. 

до н.е. Звідти, вірогідно, вона і потрапляє до Європи, де поширюється разом із 

навичками відтворювального господарства та відповідним ідеологічним ком-

плексом. Мініатюрні вироби у вигляді кульок, конусів, дисків тощо, а також зо-

бражень тварин, за відомостями М. Буді відомі у декількох культурних компле-

ксах VI тис. до н.е., таких, як Сескло, Усоє, Старчево-Кріш-Кьореш, Караново 

та інші, уважаючи, що подібні вироби застосовували для потреб обліку в госпо-

дарстві та ритуалах (Budja, 1998, p. 219-235). Дослідник порівнює ці знахідки з 

матеріалами Анатолії та Месопотамії відповідного періоду, де їх пов’язують із 

виникненням найдавніших форм писемності в Сузах та Шумері в IV тис. до 

н.е., де використання «жетонів» для облікових операцій вважають доведеним 

(Schmandt-Besserat, 1997, p. 151-156).  
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Значно більші можливості для фіксації та передання інформації давали 

зображення на керамічних виробах. Їх могли використовувати, на думку дослі-

дників, між іншим і для позначення належності виробників посуду до певного 

родового підрозділу. На цій підставі встановлюються зв’язки як усередині по-

селень, так і між поселеннями окремих регіонів поширення культурного ком-

плексу КЛСК (Claßen, 2009, p. 100-101, fig. 2, 3).  

Інший напрямок знакової діяльності можна спостерігати на прикладі 

культури Вінча, де вже у другій половині VI тис. до н.е. на керамічних виробах 

– посуді, статуетках – можна побачити досить складні знаки, які застосовують-

ся зокрема поза межами орнаментальних композицій. Докладний каталог цих 

знаків свого часу було складено М.М. Шан Вінном, який також запропонував 

вірогідні трактування знаків, які вважав піктографічними, на підставі контексту 

їх застосування та аналогій (Winn Shan, 1981).  

Найвідомішою знахідкою для цього періоду, яку чимало дослідників 

вважають пам’яткою писемності, є так звані Тертерійські таблички, знайдені 

ще у 1943 р. на поселенні культури Вінча у Трансильванії. Ця знахідка викли-

кала появу значної кількості публікацій, як наукових, так і білянаукових, різно-

манітні численні дешифрування «написів». При цьому автори дешифрувань ко-

ристувалися, як правило, не фотографіями знахідок, а рисунками, які могли різ-

нитися між собою. Oднак лише через 70 років після відкриття цей комплекс, 

який складався з таблички, керамічних виробів, кісток людини та тварин, було 

науково оброблено та видано повністю, крім того, кістки датовано ізотопним 

методом.  

Також дослідниками було проведено зіставлення знаків на тертерійських 

табличках зі знаками «дунайського письма» та інших систем піктографічної пи-

семності (Lazarovici et alii, 2011). Дослідники дійшли висновку, що таблички 

мали ритуальне значення і використовувалися під час обрядів, відтворені на 

них знаки мали значення лише для втаємничених, хоча могли являти собою пе-

вну систему піктографічної писемності. За підрахунками, число знаків «дунай-

ського письма» у V тис. до н.е. досягало 295, тоді як протописемності Шумеру 
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– близько 940. Вони також виключають будь-який зв’язок між знаками на таб-

личках зі знаками шумерської протописемності, особливо з огляду на датуван-

ня табличок останньою чвертю VI тис. до н.е., тоді як протописемність Шумеру 

з’являється на дві тисячі років пізніше (Lazarovici еt alіі, 2011, p. 331 -332). 
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4.4. Суспільства перших хліборобів Європи 

 

Нижче ми розглянемо відомості стосовно давніх суспільств, репрезенто-

ваних низкою культурних комплексів на території Центральної та Південно-

Східної Європи. Тривалий час основними для таких реконструкцій були мате-

ріали з розкопок будівель, поселень та могильників. В останні 10 років до цього 

додано матеріали міждисциплінарних досліджень, особливо вивчення ізотопно-

го складу останків із поховань та ДНК. Ізотопний аналіз надав можливість 

встановити місце народження індивідів, особливості дієти, ДНК – походження 

та зв’язки між окремими популяціями (The First Farmers…, 2013). Ця інформа-

ція важлива для з’ясування широкого кола питань, пов’язаних із сімейними 

відносинами, місцем чоловіків та жінок у суспільстві, правом власності на зе-

мельні угіддя тощо. 

Відзначимо, що впродовж тривалого часу досить поширеними були уяв-

лення про матріархальний характер суспільств доби неоліту на території Євро-

пи. Найбільш чітко ця концепція окреслена у працях Марії Гімбутас, яка описа-

ла «матріархальні цивілізації Великої Богині», що базувалися на материнських 

кланах та пов’язаних із ними «принципами колективізму» (Гимбутас, 2006). Ще 

раніше подібні погляди домінували у радянській історіографії, однак уже у 50-

ті роки були піддані критиці, зокрема дослідником трипільської культури С. М. 

Бібіковим, який доводив наявність патріархальних відносин у трипільців (Би-

биков, 1953, c. 285-287). Нові дослідження підтверджують слушність його тве-

рджень. 

У VI тис. до н.е. на території Центральної та Південно-Східної Європи 

існували та виникли численні культурні комплекси, однак досліджені вони не-

рівномірно, і, відповідно, існують різні можливості стосовно реконструкції сус-

пільного ладу їх носіїв. Найбільш дослідженими є пам’ятки з ареалу поширення 

культури КЛСК, Кріш-Кьореш-Старчево та Караново І-ІІІ, тому ми зупинимося 

на них більш докладно. Лише в загальних рисах можна говорити про організа-

цію суспільства на периферії регіону, який нас цікавить.  
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Окремо слід розглянути питання стосовно війни та військової справи у 

давнього населення, оскільки характеристика цього боку життя давніх сус-

пільств важлива для історичних реконструкцій. Зупинимося також на розвитку 

обміну сировиною та виробами, який сприяв розвитку відносин як усередині 

окремих спільнот, так і між віддаленими регіонами, відкриваючи певні перспе-

ктиви майбутнього розвитку. Важливим засобом комунікації були давні знакові 

системи, які дійшли до нас переважно в орнаментації на керамічних виробах 

(посуді та статуетках). Їх розвиток знаменував собою створення певних перед-

умов до виникнення писемності – для початку піктографічної, чому теж маємо 

приділити певну увагу. 

Найбільш докладно й усебічно нині вивчене суспільство носіїв КЛСК, 

причому є можливість простежити особливості певних регіонів. Разом із тим 

відносна одноманітність типів домогосподарств та поселенських структур дає 

підставу поширювати зроблені висновки на інші території поширення цього 

культурного комплексу. На перший погляд археологічні свідчення досить од-

номанітні – на всіх територіях поширено «довгі будівлі», поселення, які скла-

даються з однієї або кількох будівель. Однак ця картина була змінена внаслідок 

широкомасштабних, насамперед рятувальних розкопок, а також застосування 

при вивченні поселень аерофотозйомки та магнітної зйомки. 

Раніше, у контексті економіки, вже було згадано будівлі КЛСК – так звані 

«довгі будинки», які могли належати окремим сім’ям. На поселеннях будинки 

розташовувалися групами. З цими групами споруд дослідники пов’язують існу-

вання лініджів (Van de Velde, 1990, p. 38). 

Порівняльний аналіз розмірів та планування споруд у групах привів до 

висновку про існування певних відмінностей між ними (Van de Velde, 1990, p. 

19-38). У багатьох випадках одна з будівель була найбільшою в низки, а якщо 

поселення складалося з одного низки будівель – то і на поселенні.  

З приводу призначення та суспільного значення цих великих споруд іс-

нують різні думки. Одна з них – використання подібних споруд у ролі місця для 

зібрань та зберігання спільних припасів усім колективом, що цілком вкладаєть-
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ся в уявлення про егалітарний характер суспільства носіїв КЛСК. Однак цьому 

висновку дещо суперечить характер інвентарю та знахідок, де відсутні, примі-

ром, виразні сліди колективних трапез. 

Інша інтерпретація – належність великих будівель визначним особам, 

«великим людям», які мали у своєму розпорядженні більше ресурсів та відігра-

вали особливу роль у житті колективів. Саме вони або їхнє зібрання могли 

управляти справами (Pechtl, 2009, p. 193-195; Van de Velde, 1979, p. 171). Є та-

кож думка стосовно належності цих споруд вождям різного рівня (Van de Velde, 

1979, p. 171). 

Картографування наявності споруд подібного типу на поселеннях у регі-

оні південна Баварія показало, що вони є лише в північній частині. У південно-

східному ареалі великі будівлі відсутні. Натомість там виявлено сліди «ронд-

лів», круглих споруд у вигляді ровів. «Рондлі» розглядають, як правило, у ролі 

культових, іноді – оборонних споруд. Однак у двох випадках усередині просто-

ру оточеного кільцевим ровом, в північному ареалі містилися якраз великі бу-

динки. Причому таке сполучення виявлено лише на двох поселеннях, тоді як 

великі будівлі без ровів – лише на двох.  

Постає питання про особливе значення подібного сполучення великих 

споруд та культових/оборонних ровів (Pechtl, 2009, p. 188-191; fig. 5). Дослі-

дження показало, що подібні будинки трапляються на значній території поши-

рення КЛСК, починаючи з розвиненого етапу, отже подібні суспільні інститути 

були звичайним явищем (Pechtl, 2009, p. 191-193; fig. 6). 

Співвіднесення структури поселення та некрополя Елсоо, проведене П. 

ван де Вельде, показало відповідність між виділенням рядів будівель на посе-

ленні та поділом на частини некрополя. Аналіз інвентарю дав змогу встановити 

не лише наявність статевого та вікового поділу, але, вірогідно, і наявність сус-

пільної нерівності. При цьому найбагатші поховання виявлено лише у двох сек-

торах некрополя, що дозволяє поставити питання про спадковість статусу (Van 

de Velde, 1979, р. 84-96). Ці висновки цілком корелюються із наведеним вище 

аналізом розподілу «великих будинків» на поселеннях КЛСК у землі Баварія. 
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Тривалий час у оцінці суспільства КЛСК превалювала гіпотеза про його 

матріархальний характер, або, принаймні, матрилінійність та матрилокальність. 

Підставою для цього були переважно певні етнографічні паралелі і такий аргу-

мент, як знахідки переважно жіночих керамічних статуеток. Однак проведені 

для території Словаччини та Чехії дослідження зразків із жіночих та чоловічих 

поховань, які дали змогу встановити за допомогою ізотопного аналізу стронцію 

в кістках небіжчиків місце народження індивідів, поставили ці твердження під 

сумнів. Виявилося, що чоловіки поховані, як правило, у тому самому регіоні, де 

вони були народжені, а жінки – в інших місцях (Bickle et alii, 2013). Причому 

подібні результати отримано для різних регіонів поширення культурного ком-

плексу КЛСК (Bickle еt alіі, 2011, p. 1243-1258). Це дало змогу говорити про па-

трилокальний характер шлюбів, а також успадкування права власності на земе-

льні угіддя довкола поселень саме по чоловічій лінії (Bickle еt alіі, 2013, p. 36). 

Питання про наявність певної ієрархії між поселеннями КЛСК було по-

ставлене І. Павлу досить давно, коли було запропоновано таку градацію: ферма 

(поселення/будинок) – мале поселення – велике поселення (Pavlů, 1977, p. 5-55). 

Під «великими» поселеннями малися на увазі агломерації типу Білани (загальна 

площа понад 40 га, з якої постійно заселеною була лише частина). Останнім ча-

сом з’явилася інформація про укріплені поселення площею до 10 га, що може 

свідчити про одночасність заселення (Batora, 2012, fig. 7).  

Суспільні структури не залишалися незмінними упродовж усього часу іс-

нування культурного комплексу КЛСК. Найбільш складними вони виглядають 

у 5400-5200 рр. до н.е., коли, якщо рахувати за кількістю досліджених будівель, 

чисельність населення була найвищою (Shennan, 2009, p. 347). 

На пізньому етапі констатують зменшення розмірів поселень, і, відповід-

но, колективів, які там мешкали. Водночас зростає число поселень, укріплених 

ровами. Зменшується число контактів між поселеннями, що фіксують через ви-

вчення особливостей орнаментування кераміки (Claßen, 2009, p. 95-106). Указа-

ні процеси могли стати поштовхом до виникнення нових культурних комплек-
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сів у великому ареалі поширення КЛСК, що ми маємо можливість спостерігати 

наприкінці VI тис. до н.е.  

На заході – це комплекс культури з накольчастим орнаментом, який ви-

разно наслідує більшість рис КЛСК. На заході за участю КЛСК, як вважають, 

сформувався культурний комплекс Прекукутень-Трипілля А, однак у цьому ви-

падку мало місце використання традицій багатьох комплексів – Боян, Вінча 

тощо. 

Реконструкції суспільного устрою людності культурного комплексу 

Кріш-Кьореш-Старчево базуються на матеріалах досліджень жител та поселень, 

а також територіальному поширенні перелічених культурних комплексів. На 

відміну від КЛСК, житла менших розмірів, додаткові приміщення господарсь-

кого призначення відсутні. Частково виробнича діяльність здійснювали за ме-

жами жител. У більшості будівель наявне одне вогнище або піч (Банффи, 2014, 

c. 124-145) , що дає підставу пов’язувати споруду з окремою сім’єю.  

Виявлено невеликі поселення, які складалися з невеликої кількості буді-

вель. Одне з них – Сакарівка на території Республіки Молдова –досліджене, 

крім зруйнованої кар’єром частини, повністю. Виявлено 15 заглиблень, які до-

слідники інтерпретували як житла. Крім того на поверхні поруч із заглиблен-

нями виявлено вогнища та культурний шар із фрагментами керамічного посуду 

та обпаленою обмазкою (Банффи, 2014, c. 135-138). Аналіз планів та розрізів 

«жител» із Сакарівки схиляє до думки, що насправді слідами жител є знахідки 

поруч із заглибленнями, які є котлованами для видобування глини. Подібна си-

туація типова для поселень культур Кріш, Кьореш, Старчево і описана, напри-

клад, Е. Банффі (Банффи, 2014, 137-140). На нашу думку, на поселенні могло 

налічуватися від 10 до 14-16 будівель (якщо рахувати по котлованам), розташо-

ваних на віддалі від 3-4 по 10-15 м. 

На деяких поселеннях налічувалося до кількох десятків споруд, які роз-

ташовувалися групами (Банффи, 2014, 137-140). Порівняння чисельності жител 

на малих та великих поселеннях, може свідчити про наявність об’єднань з кіль-



 

 

103
кох сімей, аналогічних «лініджам» по матеріалам поселень КЛСК. При цьому 

на малих селищах подібних структур могло бути 1-2, на великих – 5-6 і більше. 

Зберігається архаїчна традиція поховань на території поселень, зокрема 

біля вогнищ або печей. Частина поховань здійснена у спорудах - так званих 

«печах». Поховання належать особам різного віку. За відсутністю інвентарю (у 

окремих випадках трапляються посудини) неможливо висловити припущення 

стосовно місця похованих у суспільній ієрархії.  

Суспільство раннього етапу культурного комплексу Вінча. Для початко-

вих фаз культури Вінча маємо матеріали з розкопок поселень, а також кілька 

планів поселень за даними магнітної зйомки. Каркасно-стовпові житла з обма-

заними глиною стінами на поселеннях мають від 5 до 10-12 м у довжину при 

ширині 3-5 м. Виявлено перекриття, частина з яких є горищними, частина – ві-

рогідно міжповерховими. У приміщеннях виявлено склепінчасті печі, як прави-

ло – одну на будівлю. Таким чином цілком вірогідно, що подібні будівлі нале-

жали окремим сім'ям.  

Плани поселень, зроблені на підставі магнітної зйомки та підтверджені 

розкопками, свідчать, що житла могли бути розташовані паралельними рядами 

або в овальних структурах, іноді ці принципи поєднували. У окремому ряді бу-

дівель, як показали дослідження на укріпленому ровами поселенні Околіште 

(заснованому між 5200-5150 рр. до н.е.) у Центральній Боснії, могло бути до 7-8 

споруд, розташованих на віддалі 3-5 м одна від одної (Hofmann, 2012, p. 185; 

fig. 4; Hofmann, 2013, p. 42; abb.10). Вінчанське поселення Околіште займало 

площу до 7 га і там, за підрахунками Р. Хофманна, на початковій стадії могло 

налічуватися від 500 до 650 будівель площею до 16 кв. м, при цьому не менш як 

500 споруд мали, на його думку, існувати одночасно (Hofmann, 2012, p. 190, fig. 

8). Це означає, що при чисельності сімей 3-5 осіб число мешканців могло дохо-

дити до 1500-2500. 

Ураховуючи, що загальна площа селищ у мікрорегіоні на цей момент 

становила 12,5 га (Hofmann, 2012, p. 191), на Околіште припадало близько 56% 

з цього числа. При цьому щільність забудови на цьому поселенні, яке було ото-
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чене системою ровів, могла бути вищою, ніж на звичайних селищах. Якщо вона 

була однаковою, то на решті могло налічуватися до 400 споруд, або 1200-2000 

населення. Таким чином загальна чисельність мешканців цього регіону в 

Центральній Боснії могла складати (за умови, що дослідниками виявлено всі 

поселення цього часу) 2700-4500 осіб. Це може бути свідченням існування в 

цьому регіоні племінної структури з укріпленим центром, де з метою безпеки 

було сконцентровано понад половину населення. Разом із тим його масштаби 

давали змогу організувати господарство у радіусі не більше як 5-7 км, що не 

потребувало отримання додаткових ресурсів з інших поселень.  

Важливою є та обставина, що це селище було засноване носіями місцевих 

неолітичних комплексів, зокрема, пов'язаних з культурою Бутмир. Наступні фа-

зи існування поселення, причому у тих самих межах та системі планування 

пов’язані вже з культурою Вінча (Hofmann, 2013, p. 675-676). Об’єднання носіїв 

різноманітних культурних комплексів в межах одного селища могло носити, 

таким чином, суто політичний характер, але мало також цікаві наслідки для 

процесу культурогенезу, який прослідковано на археологічному матеріалі. 

У випадку з поселенням Околіште ми маємо можливість спостерігати по-

чаток процесу утворення племінних центрів у Південно-Східній Європі, зокре-

ма в культурному комплексі Вінча, вже наприкінці VI тис. до н.е. З самого по-

чатку їх вирізняла концентрація населення (понад 50% чисельності племені), 

наявність укріплень. Однак подібні центри не були довготривалими, час їх іс-

нування обмежувався періодами від 150 до 200-300 років. 

Ураховуючи той факт, що Центральна Боснія складає лише периферійну 

частину ареалу поширення ранньої фази культури Вінча, можна припустити іс-

нування кількох племінних об’єднань у межах згаданого культурного комплек-

су. Певним підтвердженням цього висновку може бути наявність подібних 

центрів у Трансильванії – східній периферії вінчанського комплексу – у першій 

чверті V тис. до н.е. (Mischka, 2010, p. 71-84). 

Для культурного комплексу Каранове І – ІІІ реконструкції здійснено пе-

реважно за матеріалами дослідження поселень, деякі з них розкопано практич-
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но повністю, що дало змогу встановити планування, кількість, розміри та інші 

параметри будівель. На поселенні Овчарово-гора у найдавнішому горизонті до-

сліджено понад 26 житлових будівель (це лише частина поселення), найбільші з 

яких вишикувані у два ряди вздовж центральної «вулиці» поселення. Усі спо-

руди мають по одній печі – навіть найбільші. Поза центром будівлі групуються 

в ряди будинків, розташованих один навпроти іншого менших, ніж у центрі, 

розмірів (Тодорова, 1986, p.152). На думку Г. Тодорової, житла могли належати 

окремим сім’ям, чисельністю від 3 до 5 осіб. Вони були об'єднані у громаду, 

чисельність якої не перевищувала 100 осіб, а в більшості випадків була у межах 

75-80. Поселенська громада могла включати дві родові групи по 25-59 душ у 

кожній, з якими пов'язують окремі групи будівель на поселеннях (Тодорова, 

1986, p. 236-240).  

Ураховуючи матеріали розкопок поселення Овчарово, про які йшлося 

вище, розміри та, відповідно, чисельність мешканців могла бути й більшою, 

адже лише у 26 спорудах, які становили від половини до чверті території сели-

ща, могло мешкати до 100 і більше осіб. Привертає також увагу наявність на 

центральній частині великої будівлі, яка могла бути місцем зібрань принаймні 

частини громади (Тодорова, 1986, с.152, фиг.15). Останнім часом, після від-

криття «пласких» селищ навколо балканських телів активно дискутують питан-

ня про структуру давніх поселень у цьому регіоні – є всі підстави вважати, що 

населена територія в багатьох випадках зовсім не обмежувалася «жилими паго-

рбами» (Hansen et alii, 2006, p. 1-26). Відтак і наведені вище розрахунки чисель-

ності мешканців окремих поселень можуть бути переглянуті. 

За підрахунками Г. Тодорової чисельність населення в неоліті на терито-

рії Болгарії мала становити 66000 осіб, виходячи зі співвідношення території з 

площею суходолу та реконструйованою чисельністю населення у масштабах 

планети (у згаданому випадку йдеться про носіїв усіх основних культурних 

комплексів цього часу) (Тодорова, 1986, p. 238).  

Однак ураховуючи наявність гірських районів, непридатних для прожи-

вання тощо, це число варто було б зменшити відповідно до кількості одночас-
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них поселень. Виходячи з природних особливостей, розмірів регіону, числа ві-

домих поселень, можемо отримати картину, аналогічну до регіону Центральної 

Боснії, тобто декілька племінних угруповань для всієї території Болгарії, зокре-

ма для культурного комплексу Караново І-ІІІ. 

Упродовж VI тис. до н.е. відбувалося розширення меж культурних ком-

плексів із відтворювальним господарством у Центральній та Південно-Східній 

Європі за рахунок територій, які перед тим належали носіям низки мезолітич-

них культур з привласнювальними формами господарства. Цей процес, про 

який ішлося у частині розділу, присвяченій економічним питанням, супрово-

джувався взаємною адаптацією та виробленням форм співіснування.  

На схід від Карпат носії культурних комплексів Кріш та КЛСК у VI тис. 

до н.е. мали справу з комплексами волинської неолітичної культури, буго-

дністровської та києво-черкаської.  

Число відомих поселень носіїв перелічених культурних комплексів не-

значне, вони розподілені на відносно значних територіях (Котова, 1987, c. 164) . 

Виняток становлять стоянки в районі порогів на Південному Бузі (Гарди, Пу-

гач), але вони свідчать скоріше про виробничу діяльність, ніж структуру суспі-

льства, яке їх залишило.  

Києво-черкаську культуру вважають складовою дніпро-донецької куль-

турної спільності, відтак її можна було б розглядати як окремий племінний під-

розділ. За результатами дослідження могильників простежено дві обрядові гру-

пи, що може свідчити про наявність певних родових традицій, наявність, на ду-

мку Н.С. Котової, лініджів та субкланів. Кількісне переважання чоловічих по-

ховань у могильниках дослідниця розглядає як свідчення патрілінійності родо-

вих структур (Котова, 1987, c. 202-204). 

У цілому суспільна структура носіїв перелічених культурних комплексів, 

розташованих на східній периферії Центральної та Південно-Східної Європи, 

була подібною до ситуації в регіонах, де проходили процеси поширення відтво-

рювального господарства. Це створювало передумови для аналогічних процесів 

і на Дністрі, і на Волині, і на Південному Бузі.  
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Таким чином спостерігаємо утворення у найбільш населених регіонах до-

сить складних суспільних структур, прошарку заможніших людей та, можливо, 

вождів, вплив яких зростав через контроль над господарськими та обмінними 

операціями, військову сферу. На периферії, де навички відтворювального гос-

подарства тільки-но почали поширюватися, зберігалися архаїчніші суспільні 

структури. 
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4.5. Етнокультурні процеси 

 

Для реконструкції етнічних процесів у даному випадку критично важли-

вими є моделі «неолітизації», які приймають автори. У випадку міграційної мо-

делі маємо зміну етнокультурної карти та асиміляцію субстрату. У випадку ди-

фузій – сприйняття культурних рис субстратом при збереженні етнокультурно-

го ядра. Інтеграційна модель – поєднання різних за походженням спільнот. 

Оскільки шляхи та історія формування культурних комплексів різняться в кож-

ному випадку, то і розглядати їх слід індивідуально для кожної території. При 

цьому результати залежатимуть від повноти наявної інформації як археологіч-

ної, так і природничих наук, насамперед археогенетики. Слід відзначити, що 

зростання джерельної бази та розвиток досліджень у цьому напрямку поставив 

під сумнів чимало висновків, зроблених на початку досліджень у 2000-2009 рр. 

і пов’язаних із визначенням генофонду популяцій, пов’язаних із окремими регі-

онами (Shennan, 2009, p. 339-355).  

Якщо пов’язувати культурні та етногенетичні процеси, то можемо дійти 

висновку, що кількість етносів у регіоні Центральної та Південно-Східної Єв-

ропи могла на кінець VI тис. до н.е. зрости і вони стали більш окресленими те-

риторіально, як ніколи раніше, якщо виходити з популярного ототожнення ет-

носів та археологічних культур. Подібне враження можна пов’язати насамперед 

із поширенням технологій виробництва кераміки, яка демонструє яскраві лока-

льні риси у формах та декорі. З другого боку, дослідники відзначають певний 

консерватизм у технологіях оброблення кременю, тобто виробництві основних 

знарядь праці, які для попередніх епох традиційно розглядали в якості основ-

них етноіндикаторів. 

З огляду на культурні традиції можна виділити такі основні масиви: 

пов’язані з культурними комплексами Кріш-Кьореш-Старчево та; КЛСК, а та-

кож периферійними неолітичними та мезолітичними культурними комплекса-

ми. Перші два хоча й поєднувало ведення відтворювального господарства і спі-
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льні риси матеріальної культури на рівні культурно-господарських типів, мали 

певні відмінності, насамперед у духовній сфері.  

На перший погляд, в обох давніх хліборобських регіонах використовува-

ли подібну символіку, виготовляли антропоморфну та зооморфну пластику, хо-

вали небіжчиків у певних позах і з близьким набором інвентарю. Однак існува-

ла розбіжність у ставленні до місця проживання, а саме житла та поселення в 

цілому. У культурному комплексі Кріш-Кьореш-Старчево та їхніх прямих 

спадкоємцях було заведено у певних випадках спалювати житла разом з набо-

ром посуду та інших речей (Stevanovic´, 1997, fig. 1). Носії комплексу КЛСК та 

їхні нащадки подібних обрядів не практикували, просто відбудовуючи та ремо-

нтуючи старі споруди. Духовна єдність у згаданому випадку можна розглядати 

як підставу для усвідомлення єдності етнічної, обґрунтованої також походжен-

ням від спільних предків. 

Є підстави уважати, що подібне усвідомлення в конкретних ситуаціях 

могло не мати вирішального значення, надто коли йшлося про вирішення кон-

фліктних ситуацій. Свідченням цього може слугувати низка фактів, зокрема 

факт наявності територіально окреслених груп зі спільною матеріальною куль-

турою свідчить про наявність (і періодичне виникнення) у цих межах низки ло-

кальних ідентичностей, часом на базі кількох культурних комплексів, як у ви-

падку із описаним раніше поселенням Околіште в Боснії. Кожна з подібних 

груп мала певні перспективи, у міру зростання, на утворення чисельних соціу-

мів, які потенційно могли перетворитися на нові етнічні групи. Процес цей був 

постійним, про що свідчать зміни археологічної мапи Центральної та Південно-

Східної Європи впродовж VI тис. до н.е. 

Ураховуючи демографічні та територіальні характеристики подібних ре-

гіональних груп, є підстави говорити про існування політичних утворень (пле-

мен), для яких характерне виникнення системи символів для позначення влас-

ної відмінності від попередників. З точки зору археологів подібні явища трак-

тують як виникнення так званих локальних варіантів або нових археологічних 

культур. 
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Можна припустити, що в цей період у повсякденному житті найважливі-

шим був рівень селища-громади та системи селищ, належність до певного роду. 

При цьому можливими були конфлікти – аж до війни на знищення навіть усе-

редині окремих культурних комплексів, як у випадку з масовим похованням 

КЛСК у Тальхеймі. Таким чином, якщо ототожнювати культурний комплекс 

КЛСК з особливою етнічною групою, мусимо визнати наявність внутрішньоет-

нічних конфліктів, пов’язаних із господарськими та, можливо, суспільними ін-

тересами.  

Зважаючи на значний ареал поширення та наявність великих за розміра-

ми груп населення в окремих регіонах, можна припустити існування не менш 

як двох десятків племен у ареалі поширення КЛСК, зокрема принаймні двох – 

на схід від Карпат. Існування племінної структури всередині КЛСК могло бути 

спрямоване як на протистояння зовнішній загрозі, так і на мирне вирішення 

внутрішніх конфліктів. 

Судячи з поширення укріплень та зброї всередині території культурних 

комплексів Вінча, неоліту Фессалії, подібна ситуація була типовою практично 

для всього регіону Центральної та Пвденно-Східної Європи. 
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Висновки до розділу 4 

 

Наприкінці VI тис. до н.е. у Південно-Східній та Центральній Європі від-

бувається повний перехід до відтворювального господарства, за винятком пе-

риферійних регіонів на півночі та на сході. Стрімко зростає чисельність насе-

лення, яке, освоюючи традиційні регіони проживання, створює нові моделі гос-

подарсько-культурної адаптації з більш глибоким, ніж раніше, використанням 

природних ресурсів.  

Продуктивність праці у хліборобстві та тваринництві створює достатньо 

додаткового продукту, аби не лише забезпечити зростання населення, але і об-

мін, появу спеціалізації у видобувній галузі та ремеслі. 

Створено ефективну систему обміну сировиною та виробами, зокрема 

престижними, для задоволення потреб у регіонах, де ці речі відсутні. Було по-

кладено початок видобутку металу – міді. Система зв’язків, частково успадко-

вана від попереднього часу, існує не лише в межах певних культурних компле-

ксів, а й поза ними, простягаючись на сотні кілометрів з півдня на північ та з 

заходу на схід. Добробут громад, які контролюють природні ресурси, зростає 

швидше, ніж у сусідів, які займаються виключно сільським господарством. 

У економіці, яка базувалася на хліборобстві та тваринництві, досить ефе-

ктивно було задіяне традиції, систему зв’язків, налагоджену ще до появи від-

творювального господарства у Центральній та Південно-Східній Європі. 

Економічні процеси перебували під сильним впливом змін природних 

умов, які змушували до пошуку оптимальних систем господарювання, розши-

рення території, підконтрольної давнім хліборобам. На відповідність ритміки 

кліматичних змін та суспільних процесів дослідники останнім часом звертають 

усе більше уваги. Наприклад, Д. Гронеборн простежує таку відповідність у ме-

жах так званих «швидких кліматичних змін», на які суспільство відповідало та-

кож і структурними змінами, зокрема утворенням простих або складних вож-

дівств у відповідних ситуаціях (Gronenborn, 2009, p. 97-110; Gronenborn, 2010, 

p. 61-8). 
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Поширення культурних комплексів на значних територіях упродовж ти-

сячоліття приводить до утворення локальних варіантів із тенденцією виокрем-

лення у нові культурні комплекси. Інша модель утворення нових культурних 

комплексів теж пов’язана з периферійними територіями, але здійснюється шля-

хом інтеграції представників різних (від 2 до 5) культурних комплексів. Часо-

вий алгоритм культурогенезу становить близько 500 років у першому випадку і 

значно менше – у другому. 

Зростає складність суспільних систем, що в першу чергу пов’язане зі зро-

станням чисельності населення. Простежується домінування в суспільному 

житті окремих родів, право власності на землю, вірогідно, передається по чоло-

вічій лінії. У деяких випадках утворюється дво-трирівнева ієрархія поселень із 

тенденцією до виділення центрів із населенням у 1000 і більше осіб. Вони ви-

никають у першу чергу в місцях проходження важливих шляхів обміну, пере-

важно по системах річок, а також неподалік місць видобутку цінної сировини, у 

першу чергу – солі. Ситуація з виникненням «мегапоселень» нагадує еволюцію 

селищної системи VIII-VI тис. до н.е. у Анатолії, з якою небезпідставно 

пов’язують поширення відтворювального господарства у Центральній та Пів-

денно-Східній Європі.  

Після «демографічного вибуху» в окремих регіонах стали утворюватися 

великі поселення із 3000-5000 мешканців у кожному. Приблизно через тисячу 

років після поширення відтворювального господарств аналогічні процеси роз-

починаються в окремих регіонах Європи. Порівнюючи цю ситуацію, деякі до-

слідники дійшли про висновку що релігійні потреби могли бути вирішальним 

фактором що спричинив утворення великих (Bogaard , Isaadikoy, 2010, p. 202-

203). З другого боку, ситуація може бути пояснена певними стресовими явища-

ми і вирішенням насамперед проблем безпеки. Те, що в такому випадку великі 

поселення на додачу перетворювалися ще й на на культові центри округи – ін-

ша сторона цього процесу. 

Для задоволення культових потреб створюється піктографічна писем-

ність, використовують також об’ємну знакову систему з мініатюрних кераміч-



 

 

113
них виробів, аналогічну тій, що була в обігу на території Анатолії та Північної 

Месопотамії починаючи принаймні із VIII тис. до н.е. 

Зростає число конфліктів між громадами та племенами, які вирішують 

збройним шляхом. За деякими відомостями конфлікти з використанням зброї 

приводили до винищення населення невеликих селищ. Відповідно, практика 

укріплення поселень не лише огорожами, але й ровами та палісадами стає зви-

чайною справою не лише у периферійних районах, але й усередині території 

окремих культурних комплексів, особливо КЛСК. З’являється та швидко поши-

рюється, на додачу до традиційного комплексу мисливського озброєння та зна-

рядь «подвійного призначення», спеціалізована зброя для війни – булави, соки-

ри, сокири-молоти, виготовлені з твердих порід каменю. Булави, як вид зброї, 

могли бути запозичені у місцевого населення. 

У найбільш населених регіонах фіксуємо появу досить складних суспіль-

них структур, прошарку заможніших людей та, можливо, вождів, вплив яких 

зростав через контроль над господарськими та обмінними операціями, військо-

ву сферу. На периферії, де навички відтворювального господарства тільки-но 

почали поширюватися, зберігалися архаїчніші суспільні структури. 

Ми бачимо, як упродовж VI тис. до н.е. на території Центральної та Пів-

денно-Східної Європи поступово було створено важливі передумови для еко-

номічного піднесення наступного часу, динамічних суспільних та етнічних 

трансформацій, які мали місце вже у V тис. до н.е., який не випадково вважа-

ють періодом найвищого розквіту «цивілізації Старої Європи». 
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РОЗДІЛ 5 

 

СТАРА ЄВРОПА НА ШЛЯХУ ЗМІН: 5000- 4200 РР. ДО Н.Е. 

 

 

На початок V тисячоліття до н.е. історія земель на захід від Карпат налі-

чувала вже понад тисячоліття інтенсивної хліборобської колонізації та освоєння 

сировинних природних ресурсів – металу, кременю, солі. Тут було засновано 

тисячі поселень, зокрема укріплених, визначено межі племен та громад. У той 

самий час на схід від Карпат спостерігаємо початок формування нових культу-

рних комплексів, кожен із яких відіграватиме важливу роль у дальшій історії 

Європи V тис. до н.е. 

При цьому спільноти, які займали ці краї в попередній проміжок часу, 

виявилися або включеними у нові утворення, або відсунутими далі на захід. 

Саме у цей час розпочинається тісна взаємодія кількох угруповань давніх хлі-

боробів із так званим «степовим населенням», яке, на думку деяких дослідни-

ків, мало відіграло драматичну роль у праісторії Європи. Наявні матеріали да-

ють змогу всебічно розглянути це питання. 

Виділення періоду саме у межах 5000-4200 р. зумовлене кількома чинни-

ками. Саме на цей час припадає, частково або повністю, період існування ряду 

культурних комплексів регіону, зокрема Коджадермен-Караново-Гумельниця, 

Вінча, Тисаполгар, Лендель, Петрешть, Середній Стіг та ін., які не переходять 

межі 4300-4100 рр. до н.е. Те саме можна сказати про культурний комплекс 

Прекукутень-Трипілля А- Кукутень А/АВ-Трипілля ВІ, ВІ-ІІ. З другого боку, 

наприкінці цього періоду розпочинається формування ряду культурних ком-

плексів, які відігравали важливу роль в історії регіону пізніше.  

Виникнення, становлення та зникнення з історичної арени перелічених 

культурних комплексів супроводжувалися помітними змінами в суспільних 

структурах, які не мали аналогів у попередні періоди. Це виявилось у появі ве-

ликих поселень – центрів влади, що деякі дослідники розглядають як перші 
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кроки до урбанізації, зведенні монументальних оборонних та сакральних ком-

плексів, появі поховань, які демонстрували небачену раніше заможність окре-

мих індивідів та їх особливу роль у суспільстві, розподілі праці у виробничій 

сфері – появі професійних ремісників. У повному обсязі відповідні археологічні 

свідчення з’явилися лише в останнє десятиріччя, що відкриває певні можливос-

ті для винайдення необхідних ланок реконструкцій та перегляду усталених по-

глядів на Давню Європу. 

Найбільші дискусії викликають причини колапсу давніх суспільств на 

межі 4300-4100 рр. до н.е. Тривалий час популярною була теорія зовнішнього 

фактора. Ішлося про масоване вторгнення саме в цей час на Балкани та в 

Центральну Європу войовничих «курганних народів», «степовиків», наслідка-

ми якого стало руйнування поселень та занепад місцевих культурних комплек-

сів.  

Досить поширеною є думка, що напередодні цього вторгнення, у 4500-

4300 рр. до н.е., у європейців не було зброї, зокрема у поховальному інвентарі, 

а поселення не мали укріплень. І у цей мирний світ між 4400-4300 рр. до н.е. 

потрапляє «перша хвиля» войовничої «курганної культури» (Гимбутас, 2006, с. 

388-401). Після того, як в останні два десятиліття було зібрано та опубліковано 

наявні археологічні матеріали, особливо зі степового та лісостепового ареалів 

України (Телегин и др., 2001; Котова, 2006; Рассамакін, 1997, с. 279-280; Ras-

samakin, 1999, р.59-182), ця теорія вже не здається достатньо аргументованою 

(Манзура, 2000, с.237-295; Videiko, 1994, р. 5-28).  

Навпаки, вивчення культурних комплексів територій, які мали потерпати 

від вторгнення зі степу – як на Балканах, так і у трипільському ареалі – дозво-

ляють запропонувати інше бачення процесів узаємодії між «степовиками» та 

хліборобським населенням. Перегляд свідчень з цієї проблеми напряму 

пов’язаний з популярною темою етноісторичних реконструкцій, що стосуються 

теми індоєвропейців. Особливе значення для розуміння цих процесів мали до-

слідження змін у природному середовищі, які мали місце в розгляданий період. 

Саме вони могли стати чинниками, наслідком яких стали як нові форми органі-
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зації, так і нестабільність в економічній та соціальній сферах. Цей напрямок до-

сліджень є досить перспективним, до нього звертається чимало дослідників, які 

реконструюють історичні процеси у V тис. до н.е.  

Згадані в попередньому розділі розроблення В. Гронеборна містять спро-

бу порівняти динаміку природних та суспільних змін для Південно-Східної та 

Центральної Європи упродовж VI-IV тис. до н.е. На його думку, саме в точці 

близько 5000 р. до н.е. відбувається перехід «сегментарних суспільств» до 

більш складних суспільних систем – простих вождівств (Gronenborn, 2009, р. 

97-110, fig. 4). Кліматичні флуктуації породжували кризові явища в системах 

життєзабезпечення, наслідком яких було зростання числа конфліктів, як внут-

рішніх, так і зовнішніх, реорганізація суспільства мала в таких випадках на меті 

досягнення стабільності, рівноваги відповідно до нових умов існування. У та-

кому стані суспільство перебувало до наступної кризи (Gronenborn, 2009, p. 

101, fig. 3).  

У цілому така думка є слушною, однак, на наш погляд, у згаданій конце-

пції не врахована поступовість змін в економіці та суспільствах упродовж при-

наймні другої половини VI тис. до н.е., а також та обставина, що на різних те-

риторіях кліматичні зміни могли мати різні наслідки – як в економічному, так і 

в суспільному аспектах. Також залишається не врахованою ситуація співісну-

вання суспільств із різними економічними та соціальними моделями існування. 

Далі в цьому розділі ми більш детально розглянемо новації в економіці, органі-

зацію суспільств та запропонуємо можливі реконструкції етнічних процесів, які 

мали місце між 5000 і 4200 рр. до н.е. 
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5.1. Новації в економіці 

 

Основні новації на початку V тис. до н.е. торкнулися не стільки систем 

життєзабезпечення, як галузей нехарчового виробництва, розвитку систем об-

міну. Потенціал відтворювального господарства, адаптованого до найрізнома-

нітніших локальних умов упродовж попереднього тисячоліття, виявився цілком 

достатнім, аби забезпечити розвиток високоспеціалізованих ремесел. Потреба в 

обміні виробами та сировиною, як і раніше, стимулювала обмінні операції, од-

нак асортимент предметів обміну був розширений, зокрема за рахунок ремісни-

чих виробів.  

Ми зупинимося на галузях, у яких у період між 5000 і 4200 рр. до н.е. 

спостерігався найбільший поступ. Це гірнича справа, металургія та металооб-

роблення, кременярство, виготовлення посуду. Розглянемо також питання про 

сітку та функціонування обмінних систем. 

 

 

5.1.1. Металургія та металооброблення 

 

Хоча видобуток та оброблення міді у Європі розпочали ще в VI тис. до 

н.е., саме наступне тисячоліття принесло чимало інновацій у цих галузях, а та-

кож відбулося поширення не лише металевих виробів, але, як показали дослі-

дження, також і вміння їх виготовляти на територіях від Балкан до Волги.  

Окремі регіони Центральної та Південно-Східної Європи мають досить 

значні поклади поліметалічних руд, а також самородного золота та міді. Розпо-

ділені вони нерівномірно, що мало певні наслідки як при формуванні найдав-

ніших осередків видобутку та металооброблення, так і розвитку систем обміну 

виробами і сировиною для їх виготовлення.  

Можна говорити про кілька районів, багатих на сировину: це Болгарія 

(переважно західна частина території поширення культурного комплексу Ко-

джадермен-Караново-Гумельниця), Сербія (культурний комплекс Вінча у По-
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дунав’ї), Трансильванія (низка культурних комплексів від Вінчі до Петрешть і 

Аріушд) (Черных, 1978, с. 56-72; Kloczko et alii, 2003, s.47-78), Західна Україна 

(культурний комплекс Кукутень-Трипілля). Поза цими регіонами виробництво 

базувалося на привізній сировині, причому це могли бути як метал, так і руда.  

Про масштаби виготовлення та, відповідно, використання виробів із ме-

талу свідчать не лише знахідки самих артефактів, але й обсяги гірських вироб-

лень. Так, на рудниках Аї-Бунару за відомостями Є. М. Черниха вони могли 

складати багато тисяч тон. У давніх копальнях виявлено знаряддя праці з рогу 

оленя і навіть міді, які використовували при добуванні руди (Черных, 1978, 

с.56-72). 

Дослідники з упевненістю стверджують про наявність поділу праці у цій 

сфері, а саме виділення гірничої справи, металургії та металооброблення у 

окремі ремесла. Є.М. Черних реконструював досить складну ієрархію у вироб-

ничій сфері, пов’язану як із поділом праці, так і організацією виробництва. На 

його думку, дослідження копалень та виробництва свідчить про існування спе-

ціалізації у галузі видобування руди (гірнича справа), виплавки металу (мета-

лургія) та оброблення металу – виготовлення виробів, зокрема і з застосуван-

ням складних ливарних форм. Він виділив також ряд вогнищ металооброблення 

– гумельницьке, північнобалканське, пов’язуючи їх із носіями одного або кіль-

кох культурних комплексів (Черных 1978, с.149-160). Відкритим залишається 

питання про поширення навичок роботи з металом.  

Технологічні дослідження, проведені Н.В. Риндіною, показали, що, попри 

типологічну подібність багатьох виробів, вони могли бути виготовлені різними 

способами, які залежали від багатьох факторів, зокрема – наявної сировини, 

знань та навичок конкретного виробника. Вона припускає можливість «навчан-

ня», зокрема і на Балканах, у гумельницькому осередку металооброблення фа-

хівців, які потім працювали у віддалених регіонах – приміром, у Подніпров’ї. У 

випадку з металом Новоданилівського культурного комплексу з мідними виро-

бами працювала людина, яка мала навички оброблення золота, типові для ви-

робників прикрас із Варненського некрополя (Рындина, 1998, с. 159). Саме по-
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ширення технологій (а відповідно – знань), типів виробів дали змогу Є. М. Чер-

ниху окреслити «Балкано-Карпатську металургійну провінцію», східна межа 

якої виходить у нижню течію Дону (Черных, 1978, с. 263-264).  

Важлива зміна сталася в асортименті виробництва. Якщо в попередній 

період основними були прикраси, переважно дрібні, то з початку V тис. до н.е. 

розпочалося виготовлення зброї у вигляді сокир-молотів, клевців, пласких со-

кир (вироби подвійного застосування), пізніше – також і кинджалів. І якщо кі-

лькісно прикраси переважали, то за витратами сировини на першому місці опи-

няються «важкі вироби». 

 Виробництво продукції з металів могло розташовуватися як поблизу 

місць видобування та перероблення сировини, так і на поселеннях. В останньо-

му випадку їх фіксують за знахідками заготовок, відходів виробництва, ливар-

них форм, інструментів. Тривалий час уважали, що металооброблення 

пов’язане лише з районами видобування міді, а далі вироби поширювалися вна-

слідок обміну – таким уважали, приміром, трипільський метал. Існувала також 

концепція «мандрівних майстрів», яка мала пояснити появу мідних виробів на 

околицях «цивілізованого світу».  

Однак вивчення технології виготовлення мідних виробів показало, що 

вона досить різноманітна й у периферійних районах істотно відрізняється, хоча 

завжди є можливість приблизно встановити, звідки, можливо, походить певний 

комплекс технологій.  

У гумельницькому вогнищі реальні осередки металооброблення існували 

на багатьох поселеннях, про що свідчить трасологічний аналіз знахідок знарядь 

праці, проведений свого часу Н. М. Скакун. Це дало змогу виявити принаймні 

частину інструментів, які використовували давні майстри, причому більшість із 

них виготовлена з каменю (Скакун, 2006, с. 50-51).  

Дослідження самих виробів, проведене Н.М. Риндіною, показало існу-

вання виготовленого з металу обладнання, яке використовували при ковальсь-

кому обробленні та подальшій роботі з металом (Рындина, 1998, с. 82-96). Важ-

ливим є факт поширення знарядь для оброблення металу на прикордонних, 
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найсхідніших пам’ятках культурного комплексу Коджадермен-Караново-

Гумельниця на схід від Дунаю. Тут, за відомостями Н.М. Скакун, у відсотково-

му відношенні до загального числа знарядь інструментів для металооброблення 

виявлено більше, ніж на деяких західних гумельницьких поселеннях (Скакун, 

2006, с. 49-54). 

Для розвитку металооброблення у V тис. до н.е. Н.В. Риндіна виділила 2 

етапи. Перший, на її думку, охоплював початок тисячоліття і був пов’язаний із 

розвитком цієї галузі носіями культурних комплексів у середньодунайському 

(Вінча) та нижньодунайсько-фракійському регіонах (Хаманджія ІІІ-IV, Мариця-

Каранове-V), коли сировина та вироби постачали на віддаль до 400-500 км. У 

технологічному відношенні було опановане лиття у форми, на її думку, 

пов’язане з західноазійськими впливами.  

Металооброблення могло мати сезонний характер, причому відбувся роз-

поділ праці між тими, хто видобував руду і метал, та тими, хто його обробляв. 

На наступному етапі (із другої чверті по 4300/4200 рр. до н.е.), який пов’язаний 

з діяльністю носіїв культурних комплексів Вінча, Коджадермен-Каранове-

Гумельниця, Селкуца І-ІІІ, Кукутень-Трипілля, Тисаполгар, Лендель ІІІ, Серед-

ній Стіг, Хвалинськ, значно розширюється географія видобутку сировини та 

виробництва продукції. При цьому видобувна та обробна галузі починають 

працювати в багатьох осередках цілорічно. Периферійні вогнища металооброб-

лення працюють на сировині, яку постачали на віддаль понад 1000-1200 км 

(Рындина, 1998, с. 190-192).  

 

 

5.1.2. Кременярство 

 

У V тис. до н.е. розширилася існування центрів видобутку кременю, си-

ровина та вироби з яких поширювалися на значні відстані. Потужні осередки 

виникають на територіях на північ та на схід від Карпат.  
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У Добруджі тривала експлуатація родовищ якісного жовто-коричневого 

кременю, як відкритим способом, так і за допомогою шахтних вироблень. Пер-

винне оброблення сировини проводили на місці, а заготовки до нуклеусів 

транспортували на поселення, де тривало їх оброблення та розпочиналося виго-

товлення напівфабрикатів – довгих пластин. Цей характерний різновид виробів 

з’являється саме в V тис. до н.е. При їх виготовленні використовували спеціа-

льні посередники, виготовлені з міді: стрижні довжиною 4,5-5 см з заокругле-

ним кінцем (Скакун, 2006, с. 62).  

Оскільки для віджиму – отримання пластини довжиною понад 20 см по-

трібно було докласти значних зусиль, на думку дослідників, необхідне застосу-

вання верстата з важелем. Лише за допомогою такого пристрою експеримента-

льним шляхом удалося отримати пластини довжиною до 40 см (Pelegrin, 2012, 

р. 477-479, fig. 18. 10). У межах Центральної та Південно-Східної Європи вико-

ристання мідних посередників та подібного верстата зафіксовано для культур-

них комплексів Коджадермен-Караново-Гумельниця, Кукутень-Трипілля та 

лійчастого посуду (Pelegrin, 2012, р. 485), тобто там, де набуло поширення ви-

готовлення великих пластин на базі високоякісної сировини.  

Крім згаданих культурних комплексів, великі пластини були поширені в 

цей час на східній периферії культурного комплексу Кукутень-Трипілля. Ідеть-

ся про поховання та скарби, належні до культурних комплексів Середній Стіг 

на Новоданилівка (Телегин и др., 2001, с. 47-59). Тут відомі пластини довжи-

ною до 20 см, які не потребували при виготовленні значних зусиль, найважли-

вішою умовою була наявність якісної сировини, якою в цьому випадку міг бути 

кремінь із регіону Середнього Донця (Котова, 2006, с. 94). У час їх поширення 

на сході подібні вироби були відомі лише на Балканах, отже джерелом як віро-

гідного імпорту, так і запозичення технологій можна вважати культурний ком-

плекс Коджадермен-Караново-Гумельниця. 

З територією культурного комплексу Кукутень-Трипілля пов’язаний ви-

добуток кременю на Дністрі та на Волині. У Прикарпатті зафіксовано численні 

сліди штолень для видобутку кременевої сировини (Василенко, 1989, с. 38-39), 
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які могли використовувати в V тис. до н.е. Вироби з місцевого кременю поши-

рені як у межах Кукутень-Трипілля, так і на схід та північ від Карпат.  

Кременярство у представників культурних комплексів лендельсько-

полгарського кола на території Польщі, де були поклади якісного кременю, та-

кож набуває рис спеціалізованого ремесла. Видобування сировини вели в шах-

тах, оброблення відбувалося поряд і на поселеннях. Тут, як і у попередніх випа-

дках, з середини V тис. до н.е. було розгорнуто масове виробництво великих 

пластин. Видобування, на думку дослідників, мало сезонний характер і в ньому 

могли брати участь від кількох до кількох сотень працівників (Lech, 1981, s. 98-

101). Таким чином ми бачимо, що в V тис. до н.е. кременярство в деяких регіо-

нах набуває раніше невідомих рис. Зростають обсяги виробництва та змінюєть-

ся асортимент виробів. Для виготовлення деяких із них потрібні були не лише 

певні навички, а й знання в галузі технології – зокрема підготування нуклеусів, 

специфіки віджиму пластин довжиною понад 20-25 см із застосуванням важеля. 

Використання мідних посередників ставило виробничі можливості в залежність 

від отримання відповідних знарядь. 

Суспільне значення появи та поширення «великих пластин» із кременю, 

яке розглядали різні дослідники, показало, що вони посідали поважну позицію 

в системі престижних цінностей. Скарби з десятків, а то й сотень пластин відо-

мі в більшості з культурних комплексів Центральної та Південно-Східної Євро-

пи, їх знаходять у складі поховальних дарів у найбагатших могилах – поруч із 

виробами з золота, міді, Spоndylus. Вони могли стати важливою складовою ри-

туалів, дарообміну, мірилом заможності (Dzbyński, 2011, р.173-183). 

 

5.1.3. Гончарство 

 

Використання великої кількості посуду характерне для громад давніх 

хліборобів на теренах Центральної та Південно-Східної Європи упродовж V 

тис. до н.е. Значну кількість виробів використовували не лише в господарствах, 

а і поза ними – при проведенні різноманітних ритуалів, зокрема залишення по-
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селень, коли в кожному житлі потрібно було розставити від десяти до кількох 

десятків та більше посудин, у поховальному ритуалі тощо.  

Виготовлення керамічного посуду потребувало не тільки сировини і па-

лива, але й часових витрат. А виготовлення якісного посуду – певних знань у 

галузі технологій та навичок (Ellis, 1984; Цвек, 2004, с. 273-299). Дослідження 

керамічного виробництва цього періоду вказує на високу міру майстерності, 

знань і вірогідність наявності спеціалізації в цій галузі для окремих культурних 

комплексів на рівні окремих громад. Майстри працюють на задоволення як по-

треб мешканців свого поселення, так часом і досить далеких споживачів. 

З V тис. до н.е. пов’язують винахід двоярусних гончарних горнів, які да-

ли змогу виготовляти якісніший мальований посуд. Сліди подібних теплотехні-

чних пристроїв зафіксовано в ареалі Кукутень-Трипілля та у Трансільванії. 

Створення двоярусних печей, призначених виключно для випалювання керамі-

ки, вважають свідченням виділення фахівців у виробництві певних видів посу-

ду. Дослідники розглядають масштабне виробництво мальованого посуду, зок-

рема культового, як певний індикатор сфери престижного споживання.  

 

5.1.4. Обмін як рушій суспільних та історичних процесів 

 

Основна мережа зв’язків склалася ще у VI тис. до н.е., однак у V тис. во-

на була значно розширена, переважно у східному напрямку, зокрема за межі як 

Центральної, так і Південно-Східної Європи. Зросла кількість ресурсів за раху-

нок того, що почалася експлуатація нових родовищ кременю, металу, солі. З 

другого боку, номенклатура предметів обміну залишається сталою: камінь, 

кремінь, сіль, метал (мідь та золото), Spоndylus. 

Практично сформувалася класична триступенева система обміну, відома 

за етнографічними свідченнями: між громадами в межах окремих культурних 

комплексів, із найближчими культурними комплексами, далекий обмін. В 

останньому випадку дистанція обміну могла становити сотні кілометрів. 
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До обміну кременем у Центральній та Південно-Східній Європі долучи-

лися носії культурного комплексу Кукутень-Трипілля – громади, які заселили 

територію по Дністру в межах Прикарпаття. Їхня продукція поширювалася як у 

трипільських межах, переважно на схід та на південь, так і на захід, за Карпати. 

У межах трипільського ареалу також відомі випадки поширення кременю з 

Дністра у Буго-Дніпровське межиріччя власне трипільськими громадами на по-

чатку V тис. до н.е. (Петрунь, 2004, с. 203). 

Цікаво, що у Східнословацькій котлині виявлено не лише вироби з прут-

ського (волинського?) кременю у вигляді пластин довжиною 9-12 см, а й конк-

реції. Більшість знахідок пов’язана з могильником Тібава, зокрема і конкреції 

(1Šiška , 1964, s. 293-356). У цій місцевості відсутні місцеві поклади кременю і 

місцеві мешканці були змушені отримувати його з родовищ на північ та на схід 

від Карпат (Kaczanowska, Kozłowski, 1996, р. 221-233). 

У ареал Кукутень-Трипілля наприкінці VI тис. до н.е. потрапляв кремінь 

із Добруджі – вірогідно, у вигляді вже готових виробів (Збенович, 1989, с. 192). 

Посередниками у цьому процесі могли бути громади, належні до гумельниць-

кого культурного комплексу, які просунулися на територію на схід від Дунаю. 

На їх поселеннях добруджанский кремінь використано для виготовлення знач-

ної частини виробів (Скакун, 1996, с. 124-128). 

Рідкісними є знахідки обсидіану закарпатського походження на території 

культурного комплексу Кукутень-Трипілля (Петрунь, 2004, с. 204). Можливо, 

причиною була наявність власної кременевої сировини, а також та обставина, 

що місцеве населення не вважало обсидіан престижною сировиною. 

У середні – другій половині V тис. до н.е. на території поширення куль-

турного комплексу Кукутень-Трипілля зафіксовано знахідки мальованого посу-

ду поза ареалом його виготовлення – на Південному Бузі, а також межиріччі 

Південного Бугу та Дніпра. Його знаходять під час розкопок на поселеннях. 

Особливо були популярні мальовані посудини з ареалу поширення поселень 

Кукутень, причому серед трипільського населення що мешкало в Побужжі і са-

ме не виготовляло подібні вироби. Починаючи приблизно з середини IV тис. до 
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н.е. упродовж кількох сотень років імпортний мальований посуд поширюється 

на територіях до середньої течії Дніпра на сході.  

Разом із тим на трипільських поселеннях трапляється посуд, походження 

якого можна пов’язати з іншими культурними комплексами (Цвек, 2001-2002, 

с. 170-178). В останньому випадку може йтися про обмін дарами, особливо у 

випадку з низькоякісними (відносно виробів Кукутень-Трипілля) зразками по-

суду середньостогівської спільноти. Особливу роль обмін відіграв на східній 

периферії поширення культурних комплексів Коджадермен-Караново-

Гумельниця та Кукутень-Трипілля. Тут, поза ареалом поширення носіїв згада-

них культурних типів, на початок V тис. до н.е. мешкало відносно нечисленне 

населення. Воно було знайоме з відтворювальним господарством, у той же час 

явно віддавало перевагу полюванню та рибальству в системах життєзабезпе-

чення, маючи у своєму розпорядженні ресурси долини Дніпра та його припли-

вів.  

Упродовж першої половини V тис. до н.е. вони стали активними учасни-

ками європейської системи обміну виробами з металу і перейняли систему цін-

ностей, характерну для західних сусідів. Разом із металом у це середовище зго-

дом потрапляють навички металооброблення, виготовлення престижних довгих 

пластин із кременю, вістрів до списів та дротиків. Обсяг засвоєння цих іннова-

цій викликає думку про їх поширення в перебігу торгівельних операцій разом із 

носіями певних традицій на схід. Основне джерело цього процесу можна вира-

хувати за сумою імпортів – як виробів (металу, прикрас, керамічних виробів), 

так і технологій (металооброблення, кременярство), а також етнокультурних 

запозичень – низки рис поховального обряду. У першій половині V тис. до н.е. 

єдиним регіоном, де спостерігаємо всі згадані вище речі – це ареал поширення 

культурних комплексів Хаманджія та Коджадермен-Каранове-Гумельниця.  

Паралельно, у першій половині V тис. до н.е. встановлюються контакти з 

громадами спільності Кукутень-Трипілля, про що свідчать імпорти кераміки із 

заглибленою орнаментацією етапу ВІ, які виявлено на поселеннях як києво-
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черкаської, так і середньостогівської культур, а також у Микільському могиль-

нику – там само знайдено також і посудину культури Хаманджія.  

Кукутень-трипільський напрямок зв’язків середньостогівського культур-

ного комплексу набуває більшого значення лише у другій половині V тис. до 

н.е., близько 4300-4200 рр. до н.е. Тоді, вірогідно, вибудовується якийсь обмін-

ний шлях уже через територію локальних груп Кукутень-Трипілля (головним 

чином – східнотрипільської та солонченської) у напрямку Трансільванії. Його, 

вірогідно, позначають знахідки стогівської кераміки на поселеннях трипільсь-

кої культури (Мовша, 1961, с. 186-199; Мовша, 1984, с. 60-83).  

На думку Н.С. Котової, у той період мало місце «просування обмінних 

степових експедицій» через територію поширення культурного комплексу Ку-

кутень-Трипілля, яке полегшувало родинні зв’язки між носіями обох культур-

них комплексів, свідченням яких, на її думку, слід уважати згадані вище кера-

мічні вироби (та наслідування) скелянської та стогівської культур (Котова, 

2006, с. 163). Поховання у Трансільванії та на території Болгарії, Румунії та Ре-

спубліки Молдова, які включено до каталогу пам’яток новоданилівської куль-

тури Д.Я. Телегіним (Телегин и др., 2001, с. 66-68). Н.С. Котова, яка у свою 

чергу вважає їх належними до середньостогівської культури, пропонує розгля-

дати, як поховання учасників обмінних експедицій, похованих на чужині (Ко-

това, 2006, с. 164). 

Зберігав своє значення у згаданий період і обмін таким екзотичним това-

ром, як вироби з черепашок Spondylus із узбережжя Адріатики. Відбулося роз-

ширення території його побутування на схід, за рахунок ареалу кукутень-

трипільської культурної спільності та деяких його сусідів. Тут ці вироби високо 

поцінували і вони виявлені, приміром, у Карбунському скарбі, датованому 

першою половиною V тис. до н.е. (Сергеев, 1968, с. 45-47, рис. 26-33) Карто-

графування знахідок у цьому регіоні, проведене Г. Тодоровою, показало, що 

вони припадають на узбережжя річок – Прута та Дністра, піднімаючись угору 

на 100-150 км. Цей шлях починається з території гумельницьких поселень на 

чорноморському узбережжі (Тодорова, 1993, с. 11-13).  
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У західному та північному напрямках поширення знахідок так само йде 

вздовж річок, досить високою є концентрація вздовж Дунаю, Рейну та Тиси, 

окремі знахідки потрапили у басейн Вісли (Тодорова, 1993, табл. 1). Наразі це 

друге за масштабами (після металевих виробів) поширення престижних речей 

по обмінними шляхами у Європі між 5000 і 4200 рр. до н.е. Як було показано у 

підрозділі 5.1.1, у V тис. до н.е. помітно зросло виробництво виробів із міді, а 

також розширилася географія їх виробництва, ще їх поширення.  

У північні регіони з Карпатської котлини потрапляли мідні вироби – як 

прикраси, так і знаряддя праці, зброя – сокири-молоти, які пов’язують із вироб-

ничими центрами культурного комплексу Полгар (Kruk, Milisauscas, 1999, s. 95-

97; ryc. 24, 25). Зауважимо, що деякі сокири можна було б пов’язати і з Вінчан-

ським осередком металооброблення (Ibid., ryc. 25). Відсутність досліджень тех-

нології мідних виробів із культурних комплексів V тис. до н.е. на північ від Ка-

рпат залишає наразі відкритим питання про наявність місцевого виробництва. 

Однак ситуація з виникненням новоданилівського та інших центрів металооб-

роблення залишає таку можливість вірогідною. 

Упродовж першої половини V тис. до н.е. вони відомі на сході практично 

в усьому ареалі поширення культурної спільності Кукутень-Трипілля, у її сусі-

дів і навіть далі – у Східному варіанті середньостогівської культури (басейн Сі-

верського Донця) та хвалинській культурі (Котова, 2006, с. 95-98). В усіх випа-

дках поширення виробів супроводжувалося поширенням технологій їх вигото-

влення, що забезпечило місцеве виготовлення прикрас не лише в ареалі Куку-

тень-Трипілля, а й носіями середньостогівського та хвалинського культурних 

комплексів. При цьому в останніх двох випадках виробництво базувалося, віро-

гідно, виключно на привізній сировині. Що стосується Кукутень-Трипілля, то 

спочатку сировина була теж привізною – на це орієнтовані технологічні проце-

си зварювання з смугового металу, який, на думку Н. В. Риндіної, якраз і йшов 

у постачаннях з Балкан (Рындина, 1998, с. 126-136). Разом із тим принаймні 

близько 4500 р. до н.е. носіям комплексу Кукутень-Трипілля вдалося розпочати 

експлуатацію місцевих покладів міді у Подністров’ї та на Волині. 
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5.2. Суспільні експерименти: вожді та початки урбанізації 

 

Одними з основних факторів, які мали впливати на трансформацію суспі-

льних структур між 5000-4200 рр. до н.е., були описані вище зрушення в еко-

номіці, а також зростання демографічного потенціалу в Центральній та Півден-

но-Східній Європі. 

Існують різні підрахунки чисельності населення в цей період – як для ре-

гіону в цілому, так і для окремих культурних комплексів. У ролі прикладу на-

ведемо загальні оцінки, зроблені нещодавно Й. Мюллером (Müller , 2013, р. 

493-506; Müller, 2015, р. 200-214), а для культурного комплексу Прекукутень-

Кукутень-Трипілля (точніше, для східної його частини) В. О. Круцом у 1993 

році (Круц, 1993, с. 30-36). 

За підрахунками Й. Мюллера, локальна кількість населення на кв. км. у 

Південно-Східній Європі могла різнитися. Приміром, для Центральної Боснії, у 

регіоні вже згадуваного раніше поселення Околіште, вона могла досягати 2,5 

осіб/кв. км. Однак у цілому по регіону вона зросла з 6200 по 4500 р. до н.е. з 1 

до 1,2 осіб/кв. км, а до 4000 – лише скорочувалася. На піку заселення тут могло 

мешкати до 1,-1,3 млн. осіб, однак після 4500 р. скорочення сягнуло до 0,5 млн. 

Інакше могли виглядати процеси в Центральній Європі – там відбувалося по-

стійне зростання і на 3800 р. до н.е. воно досягло 1 млн. осіб, зокрема приріст 

після 5000 р. до н.е. міг становити половину цього числа (Müller, 2013, р. 204-

209). За іншими розрахунками того ж автора щільність населення у Південно-

Східній Європі могла складати на 6000 р. до н.е. – 1 осіб/кв. км, на 4500 р. до 

н.е. – 1,25, а на 4000 р. до н.е. скоротилася до 0,5 осіб/кв. км. У Центральній 

Європі близько 5200 р. до н.е. (тобто у часи поширення тут культурного ком-

плексу КЛСК) цей показник мав становити 0,75 осіб/кв. км, а на 4000 р. – 1,3 

осіб/кв. км (Müller , 2015, р. 7-8). 

При цьому поза межами реконструкцій залишився регіон на схід від Кар-

пат, для частини якого маємо розрахунки В. О. Круца. Він також обрахував ві-
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рогідну щільність населення для кожного з трьох великих періодів існування 

трипільської культури – раннього, середнього, пізнього. Для раннього цей по-

казник мав складати 0,5-0,3 осіб/кв. км, що при території поширення ранньот-

рипільських пам’яток у 70000 кв. км. давало загальну чисельність у 35000-

21000 населення. На середньому етапі трипільська територія складала 110000 

кв. км, а щільність – в середньому 3,7 осіб/кв. км, що дає загальну чисельність 

трипільців близько 410000 (Круц, 1993, с. 33).  

Як бачимо, для раннього періоду, який можна датувати початком V тис. 

до н.е., свідчення реконструкцій В. О. Круца – 0,3-0,5 осіб/кв. км практично у 

два-три рази нижчі за показники, запропоновані Й. Мюллером (0,75-1,3). Ура-

ховуючи подібність господарських систем КЛСК та Трипілля, з одного боку, та 

відносно кращі умови господарювання у трипільському ареалі, цю різницю 

складно пояснити.  

З другого боку, слід ураховувати, що за кілька десятиліть, які минули з 

часу розрахунків В.О. Круца, що базувалися на свідчень розвідок початку 70-х 

років ХХ ст., кількість відомих поселень Прекукутень-Трипілля А зросла у де-

яких регіонах у два-три рази. Тобто є всі підстави вважати, що щільність насе-

лення могла бути не нижчою, ніж у Центральній Європі. З другого боку, у роз-

рахунки загальної чисельності включено межиріччя Дністра та Південного Бу-

гу, я якому розвідки поселень досліджуваного часу майже не проводили, що 

теж слід ураховувати при глобальних реконструкціях. 

Іншою є ситуація для середнього періоду, який можемо датувати 4600-

4000 рр. до н.е. На тлі реконструкцій Й. Мюллера (1,25 осіб/кв. км) показник у 

3,7 осіб/кв. км є завищеним утричі. Вірогідно, далися взнаки розрахунки по об-

межених територіях (Середнє Подніпров’я), де число хронологічних фаз збіль-

шено до 4 (Круц, 1993, с. 32), однак реально їх там більше. У будь-якому разі 

показники для середнього періоду Трипілля виглядають завищеними, особливо 

на тлі Близького Сходу, де вирахувано щільність близько 2,5 осіб/кв. км станом 

на 4500 р. до н.е. (Müller , 2015, р. 7)  
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Якщо перерахувати загальну чисельність населення культурного компле-

ксу Кукутень-Трипілля після 4600 р. до н.е. за «балканським» показником у 

1,25 осіб/кв. км отримаємо максимальну цифру у 137000 осіб, яка, вірогідно, 

приблизно відповідатиме ситуації на 4400-4300 рр. до н.е. Якщо додати вираху-

ване вище число до розрахунків Й. Мюллера, загальну чисельність мешканців 

регіону, про який ідеться у нашому дослідженні, близько середини V тис. до 

н.е. можна визначити близько 2,1-2,2 млн. осіб. Ці показники можуть бути вра-

ховані при подальших реконструкціях суспільних, а також історичних процесів. 

 

5.2.1. Розвиток ієрархії поселень 

 

Значна частина населення у період між 5000-4200 рр. до н.е., як і раніше, 

мешкала в селищах, які складалися з 10-15 до 20-40 будівель.  

На Балканах, вже в VI тис. до н.е., в ареалі поширення культурного ком-

плексу Коджадермен-Караново-Гумельниця виникли багатошарові поселення – 

телі, які утворилися внаслідок нагромадження на одному місці решток буді-

вель, які зводили з глиняних сумішей. Після руйнування наступний горизонт 

споруд, який зводили на цьому місці, будували на знівельованих рештках попе-

редніх. При цьому в багатьох випадках зберігалася нижня частина стін і була 

можливість відновити план кожного горизонту існування поселення. Було 

установлено, що, як правило, кожен наступний горизонт повторював плануван-

ня попереднього, у чому вбачали певну стабільність колективу, якому належало 

селище. Зміни у плануванні мали знаменувати також і зміни в колективі. Три-

валий час уважали, що балканські телі являють собою саме невеличкі селища, 

які довго існували на одному місці. Яскравими прикладами подібних поселень є 

досліджені болгарськими археологами телі Овчарово, Поляниця, Дуранкулак та 

інші. Вони прямокутні в плані, оточені укріпленнями у вигляді ровів та каркас-

них стін – «емплектонів» за Г. Тодоровою, обмазаних глиною, як правило з чо-

тирма входами. Чисельність мешканців для таких населених пунктів визначала-

ся, залежно від кількості споруд, від 50 до 100 осіб (Todorova, 1982). Разом із 
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тим уже досить давно було відомо про існування навколо деяких балканських 

телів так званих «пласких» поселень, як правило теж із кількома горизонтами 

існування, зокрема синхронних телям. Прикладом такої ситуації є тель Юнаци-

те на території Болгарії, де сліди відкритого селища виявлені навколо на площі 

близько 4 га (Баяджиев и др., 2009, с.105-111). 

Тель культури Гумельниця Пьєтрель (Румунія) на Дунаї також був досить 

давно відомий археологам. Новий етап у його вивченні почався 2002 року саме 

з розкопок «житлового пагорба» (Hansen, Toderas, 2010, s. 85-105; Ханзен и др., 

2011, с. 17-86). Магнітна зйомка показала наявність залишків 25 згорілих буді-

вель у верхньому горизонті. Вони розташовувались у два ряди по обидві сторо-

ни «вулиці», що перетинала центральну частину пагорба. Однак іще більше бу-

дівель – 120 – було виявлено навколо теля, а також знайдені сліди потрійного 

рову або палісаду, який оточував цю забудову. Поселення і тель існували в 

один період, приблизно між 4500-4250 рр. до н.е. (Hansen, Toderas, 2010, s. 90-

103, abb. 5-18) Загальне число мешканців, на думку дослідників, могло досягати 

1000 осіб.  

На думку авторів дослідження, «відкриття зовнішнього поселення навко-

ло теля ... здатне піддати фундаментального перегляду усталений образ енео-

літичних поселень типу тель» (Ханзен и др., 2011, с. 17). Відзначимо, що Пьєт-

релє – не єдина пам'ятнка цього часу, де співіснували «житлової пагорб» і «пла-

ске поселення». Усього лише на території Болгарії нині налічують близько 10 

подібних пунктів (Бояджиев, 2013, р. 67-98).  

Пам'ятки культурного комплексу Болград-Алдень, поширені на лівобе-

режжі нижнього Дунаю, також досягали значних розмірів. За відомостями Л.В. 

Суботіна, три поселення (Рені, Омарбія, Вулканешть) мали площу близько 10 

га, площа решти становила від 0,5 до 2 га (Субботин, 1983, с.12-14). На думку 

Л.В. Суботіна, пам'ятки Дунай-Дністровського межиріччя слід виділити в особ-

ливу групу – «болградський варіант культури Гумельниця» (Субботин, 1983, 

с. 124-128). У такому разі існування кількох господарсько-адміністративних 

центрів для такої групи є цілком логічним. Тобто навіть у цьому районі, розта-
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шованому на околиці балкано-дунайського кола енеолітичних культур, у пер-

шій половині V тис. до н.е. склалася й існувала протягом якогось часу певна іє-

рархія поселень, на вершині якої стояли великі (до 10 га площі) поселень. Ура-

ховуючи щільність забудови Пьєтрель, на подібних поселеннях могло налічува-

тися кілька сотень будівель, а населення могло досягати 2000-3000 чоловік. 

В ареалі культури Вінча в цей період теж відомі значні за розмірами на-

селені пункти. Свого часу Дж. Чапмен склав перелік 639 поселень культури Ві-

нча із зазначенням площі для багатьох із них (Chapman, 1981, р. 487-512). У 

ньому виявилося не менше 16 пам'ятників (2,5% від загального числа) площею 

від 10 до 100 га, зокрема Дивостин (50 га), Селевац (80 га), Плочник (більше 

100 га). Найбільше серед них поселень площею від 10 до 30 га. Ця картина ціл-

ком може бути порівняна з інформацією про розподіл по площах великих посе-

лень трипільської культури більш пізнього часу. Можливо, цей збіг не є випад-

ковим і свідчить про схожість ієрархії поселень (і суспільних структур), що 

склались у населення, яке залишило пам'ятки обох культур. 

У період 1967-1969 рр. була проведена магнітна зйомка на трьох посе-

леннях культури Вінча, зокрема, на Дивостині (близько 4,6 га з 15 за підйомним 

матеріалом). На поселенні Гривац (знято близько 1,45 га з 12,5 га) також вияв-

лені аномалії від згорілих будівель. Це дало певне уявлення про планування ве-

ликих поселень та щільність їх забудови. Результати зйомки було успішно під-

тверджено розкопками двох об'єктів, що були залишками спалених будівель, 

подібних трипільським «майданчикам». Планування цих двох поселень хоча й 

було простежене на відносно невеликих ділянках, але показало наявність від 

двох до трьох рядів аномалій, розташованих паралельно, з тенденцією до утво-

рення овальної структури (Mužijevic, Ralph, 1988, fig. 15. 12-15. 19). 

З числа найбільших вінчанських селищ краще охоплене магнітною зйом-

кою Црквіне-Стубліне (Crnobrnja et alii, 2009, s. 9-25). За попередньою інфор-

мацією уважали, що воно займало близько 60 га, однак після більш докладних 

досліджень установлено, що сліди поселення поширені на площі лише у 16,5 га 

( з яких відзнято 8,5 га), що приблизно відповідає підвищенню, на якому роз-
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ташоване давнє селище. Споруди розташовувалися рядами, одна коло одної (ін-

тервал від 1 до 2 м) по довгій вісі. Дослідники вважають, що горизонт спалених 

будівель відповідає заключному періоду в існуванні селища, який датується 

близько 4650-4600 рр. до н.е. У цей момент площа поселення не перевищувала 

12,5 га, ураховуючи захисні рови.  

Загальна кількість спалених споруд – 219, більшість із яких входила у 

згадані вище ряди, від 5 до 12 у кожному: подібних рядів нараховувалося 16. 

Незначна частина споруд не входила до рядів і груп (Crnobrnja, 2012, р. 155-

165, fig. 2-7). На поселенні виявлено 10 незабудованих ділянок, площею від 500 

до 1200 кв. м, навколо яких гуртувалися ряди і групи будівель. Реконструйова-

но також систему вулиць, якими можна було пересуватися по території селища 

(іbid., fig. 6-7). У найближчих околицях – у радіусі 10 км – виявлено чотири се-

лища площею від 1 до 3 га, належні до цього ж періоду культури Вінча, відтак 

існує вірогідність існування системи поселень (іbid., p. 162). 

Продовжує після 5000 р. до н.е. існувати поселення Околіште, вінчансь-

кий горизонт якого за розмірами не поступається попередньому, використову-

ються оборонні споруди. Як показали розкопки, в історії цього багатошарового 

поселення можна виділити 9 фаз, розподілених на три основних етапи, що охо-

плюють період у 500 років між 5200-4700 рр. до н.е. Потужність культурного 

шару і його склад дозволили розрахувати можливу кількість будівель, спору-

джених в Околіште за весь цей час – 6400, хоча одночасно їх число, ймовірно, 

не перевищувало 750. Значних розмірів поселення досягло вже на початковому 

етапі (7 га), коли нараховувало 500-650 будівель . Ще більше будинків було на 

другому етапі (550-750), проте при цьому розміри селища скоротилися до 5,8 

га. Останній етап пов'язаний зі скороченням числа будівель спочатку до 100-

120, а на заключній фазі до 75 (Hofmann, 2012, s. 190, fig. 8). Вірогідно, відпові-

дним чином змінився і статус поселення – з центру воно перетворилося на зви-

чайний населений пункт. 

Уявлення про забудову менших за розмірами поселень дають результати 

магнітної зйомки у Трансільванії (Румунія). Площа поселення Турдаш 
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(«Lunca») могла досягати 10 га, магнітна зйомка проведена на 5,2 га, частина 

поселення розмита річкою. Виявлені аномалії від залишків близько 30 будівель 

шириною 5,5 - 6,5 м і довжиною від 8 до 15 м, а також розташованого в центра-

льній частині селища великої (15х22 м) будови з апсидою. Крім того, виявлені 

сліди рову (або палісаду), що оточував поселення (Mischka, 2010, s. 72-75, аbb. 

4). За іншими відомостями площа цієї пам'ятки могла досягати 12 га 

(Lazarovici&Lazarovici, 2007, p. 137). Ураховуючи інформацію про ймовірну 

площу, а також установлену за допомогою магнітної зйомки щільність забудо-

ви можна припустити, що тут могло налічуватися від 60 до 80 будівель, зокрема 

як мінімум одна споруда громадського призначення в центральній частині. 

Магнітна зйомка багатошарового поселення Іклод, датованого від другої 

половини VI до середини V тис. до н.е. охопила близько 40% його території. 

Поселення в плані мало форму овалу з укріпленнями у вигляді двох ровів 

(Lazarovici&Lazarovici, 2007, p. 625-630, fig. IVh5, a, b). Площа внутрішньої час-

тини селища становила близько 4 га, зовнішньої – до 5,5 га, усього близько 9,5 

га (Ibid., p. 683). Прямокутні в плані житла розташовувалися на відстані 1-5 м 

одне від іншого в декількох рядах і були орієнтовані по довгій вісі до центру 

поселення (Mischka, 2010, abb. 6). Загальне число будівель могло досягати 50-

70. 

У культурному комплексі Вінча окрім звичайних багатошарових посе-

лень, про які йшлося вище, відомі також і телі. Найвідоміший – Вінча, займає 

площу близько 10 га, однак через обмеженість площі розкопок (Chapman,1981, 

p. 6) складно встановити вірогідну кількість споруд та одночасовість заселення 

всієї території. 

Однак є ще одне поселення-тель, для якого у цьому напрямку проведено 

цікаві та досить показові дослідження – Уйвар, який існував у період між 5300-

4700 (за іншими відомостями – 4850-4675) рр. до н.е. За відомостями магнітної 

зйомки забудована площа досягала 10 га, зокрема близько 3 га займав тель ви-

сотою до 4 м. Магнітна зйомка показала наявність великого числа спалених бу-

дівель та слідів не менш як 4 ліній укріплень, які оточували окремо житловий 
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пагорб, а також частину поселення навколо нього: загальна площа, захищена 

таким чином складала 9 га. У плані укріплена частина нагадувала яйце, «жовт-

ком» якої був тель.  

Розкопами установлено, що укріплення були представлені системою ро-

вів та палісадів. Окремі будівлі виявлено також за межами укріпленої частини 

поселення. За час існування поселення було збудовано до 3500 будівель (підра-

хунки зроблено на підставі оцінки об’ємів культурного шару та будівельних 

матеріалів для спорудження одного будинку), однак скільки їх існувало одно-

часно-невідомо. Споруди з кількома (2-3) кімнатами, зокрема, двоповерхові 

(Draşovean F., Schier , 2010, p. 165-187). Поза межами теля, на рівнині, було до-

сліджено рештки будинків, які зводилися на палях(ibid., fig. 26) через небезпеку 

паводків, які задокументовано спеціальними дослідженнями (Kadereit et alii, 

2010). На думку дослідників, поселення могло розширюватися поступово, від 

центрального теля, займаючи рівнину довкола, так само нарощували систему 

укріплень. Однак не виключено, що вся система тель - навколишнє поселення 

разом з укріпленнями могла виникнути одночасно. У будь-якому випадку в пе-

вний період поселення існувало як цілісна система (Draşovean F., Schier , 2010, 

p. 185-186). 

Археологи, які досліджували Уйвар, уважають, що ця пам’ятка є свідчен-

ням складності суспільних структур давнього населення регіону, які були здат-

ні організувати та розпланувати масштабні роботи як по спорудженню укріп-

лень, так і забезпечення будівництва за певним планом поселення, яке налічу-

вало одночасно сотні жител. Вони відзначають також складність у регулюванні 

економічного життя селища, насамперед розподілу навколишніх угідь для ве-

дення сільського господарства (ibid, р. 184-185).  

Описана вище вінчанська пам’ятка розташована на порубіжжі з регіоном 

поширення культурного комплексу Чесгалом-Оборін, який охоплював частину 

басейну р. Тиса.  

Тель Polgár-Czőszhalom (Угорщина) був досліджений за допомогою роз-

копок. Оточене системою ровів і палісадів поселення в різні періоди налічувало 
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від 13 до 15 будівель, у яких, згідно з підрахунками дослідників, могло мешка-

ти від 65 до 95 чоловік. Пагорб було оточено системою ровів із чотирма прохо-

дами. Цікавим є той факт, що споруди, які існували в різні періоди в межах те-

ля, несли на собі сліди пожежі, їх знищила (Bánffy E. Bognár-Kutzián, 2007), на 

відміну від залишків будівель на оточував його «горизонтальному» (за терміно-

логією дослідників) поселенні площею 24 га, виявленому пізніше під час ряту-

вальних розкопок. Виявилося, що загальна площа комплексу, який включав 

тель та оточене укріпленнями селище, становило близько 28 га (Raczky, Anders, 

2006, p. 22).  

Поза житловим пагорбом на площі 4,5 га досліджено залишки 79 (за ін-

шими відомостями – 62) жител, 64 господарських споруди, 68 колодязів, а та-

кож 238 ям різного призначення, датовані в межах 4830-4600 рр. до н.е. 

(Raczky, Anders, 2006, p. 20-22; Raczky, Anders , 2010, p. 143) Планування посе-

лення передбачало одночасне спорудження та функціонування розкопаних бу-

дівель, розташованих довгими рядами – «вулицями», що перетинали овальне в 

плані поселення по короткій вісі. Територія селища була оточена ровом. Дослі-

дниками висловлена думка, аргументована відомостями розкопок, що в цьому 

випадку тель міг являти собою сакральний центр поселення (Raczky, Anders , 

2010, fig. 2; 5; 6.).  

Якщо вважати, що зазначена вище щільність забудови характерна для 

всієї укріпленої частини поселення, загальне число споруд на ньому могло до-

сягати 400, а населення – не менше 2000 чоловік. На думку авторів досліджень, 

на площі в 24 га могло налічуватися до 374 будинків, з яких від 81 до 162 існу-

вали в один час, а число мешканців становило від 405 до 810. При цьому дослі-

дники виходили з того, що згідно С14 датуваннями поселення існувало протя-

гом близько 230 років, час життя будинків стовпової конструкції становить від 

50 до 100 років, а одночасно заселена територія становила від 5,2 до 10,4 га 

(Raczky, Anders , 2006, p. 25). 

Автори досліджень теля Polgár-Czőszhalom вважають також, що вже самі 

розміри цього поселення забезпечували йому особливого значення в історії 
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неоліту регіону Верхньої Тиси, а «телеподібну» структуру» з ровами і паліса-

дами можна розглядати в цілому як «монументальну споруду» (Raczky, Anders , 

2006, p. 24). 

Площа деяких інших поселень культури Tisza-Herpaly в розгляданому ре-

гіоні сягала 10-11 га, а більш пізніх пам'яток – навіть 25 га ((Raczky, Anders , 

2010, p. 16). Питання про співвідношення телів із навколишніми поселеннями 

було предметом дискусій упродовж тривалого часу. Серед інших було вислов-

лено припущення, що є певна відповідність між розмірами, потужністю культу-

рного шару поселень і їх місцем у соціальній або економічної ієрархії (Raczky, 

Anders , 2010, p.144-145; Kalicz, Raczky, 1987, p. 16).  

На угорській рівнині розвідками свого часу було виявлено «кластери по-

селень». Вони складалися декількох з невеликих селищ, а також одного теля 

або ж більшого за розмірами поселення, до складу якого теж міг входити тель 

(Chapman et alii, 2006, p.29). Зрозуміло, що наступні дослідження мають показа-

ти одночасність цих поселень, однак повторюваність подібних випадків наво-

дить на думку про наявність певних закономірностей у формуванні системи по-

селень у цьому регіоні. 

Уже з початку V тис. до н.е. значні за розмірами поселення з’являються 

на схід від Карпат, на території поширення культурного комплексу Прекуку-

тень-Кукутень-Трипілля.  

Поселення Могильна ІІІ, розташоване на лівій притоці Південного Бугу 

р. Могилянці, спочатку мало площу, визначену аналогічним шляхом – близько 

20 га. Однак проведена 1993 р. магнітна зйомка показала, що реальна територія 

поселення удвічі менша – близько 10 га, магнітною зйомкою охоплено 7 га 

(Дудкін, 2004, c. 340). У плані поселення мало форму прямокутника. Усього ви-

явлено 105 аномалій різних розмірів, пов’язаних із різноманітними архео-

логічними об’єктами. Більшість із них сконцентрована на площі біля 6 га, де вони 

утворюють компактну структуру, що складалася з аномалій від спалених на-

земних жител значних розмірів. Можна виділити дві прямокутні в плані струк-

тури, уписані одна в одну. Центральна являє собою прямокутник розмірами 



 

 

138
приблизно 100×180 м, оточуюча – 180×230 м. Між ними є незабудований прос-

тір шириною від 10–20 до 40–50 м (центральний прямокутник ніби зміщений в 

один бік). У зовнішньому периметрі можна виділити два проходи шириною 8–

10 м, ніби фланковані аномаліями від житлових споруд та ям. 

У центральній частині поселення зафіксовано 12 аномалій різних розмірів. З 

них 4–5 належать житлам, решта – від ям. Два житла мали найбільші розміри – не 

менше як 10× (15-20) м, три споруди значно менші – (4-5)× (10-12) м. У плані ано-

малії від ям та споруд у цій частині площі розташовані у вигляді овалу, що повто-

рює обриси навколишньої планувальної структури. Слід зазначити, що частина 

поселення не була досліджена. Це помітно з отриманого плану, на якому «зрі-

зана» частина внутрішнього та зовнішнього периметрів поселення. Територія, 

яка потребує додаткового дослідження, становить близько 2 га. Тут могло бути 

до 20–30 аномалій від різних об’єктів. Таким чином, загальна їх кількість на 

поселенні могла досягати 120–130 одиниць. 

У плануванні поселення Могильна 3 можна побачити початкову фазу фо-

рмування схеми забудови, типової для більш пізніх поселень, коли житла, оріє-

нтовані по довгій вісі до центру поселення, розташовані поряд – на відстані де-

кількох метрів і утворюють еліптичні структури, вписані одна в одну. Те саме 

можна сказати й про залишення незабудованого простору між ними. Таке пла-

нування найкраще відповідало потребам оборони. 

Для періоду між 4700 і 4300 рр. до н.е. свідчень про значні за розмірами по-

селення фаз Кукутень А та Трипіллі ВІ небагато, і вони знов таки базуються на сві-

дчень археологічних розвідок. У випадку з поселенням Скинтейя (Румунія) ці свід-

чення певною мірою підтверджено і розкопками, які показали, що рів, який обме-

жував територію площею близько 14 га, проходив у 7 м від останніх будівель. Усе-

редині цієї території могло розміщуватися кілька сотень будівель (Lazarovici et alii, 

2009, p. 147-149). 

У регіоні Південного Бугу для цього часу відомі два значні за розмірами 

поселення – Чижівка (20-30 га) та Березівська ГЕС (10 га) (Видейко, 2013, c. 98, 

табл. 1), територію визначено приблизно, за підйомним матеріалом. Останнє 
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поселення є багатошаровою пам’яткою, однак усі три-чотири горизонти відкла-

лися упродовж відносно короткого проміжку часу. 

Найбільші поселення в ареалі Кукутень-Трипілля з’являються після 4300 

р. до н.е., при цьому за масштабами, а почасти і числом, вони перевищують усе, 

що нам наразі відомо для Південно-Східної та Центральної Європи. Ідеться не 

менш як про 14 поселень, частина яких відома у межиріччі Дністра та Півден-

ного Бугу, а решта – між Південним Бугом та Дніпром. Їх площа від 10 до 100-

150 гектар (там само. – Табл. 1). Площу 100 га при цьому перевищують три по-

селення: Пеньожкове, Веселий Кут, Миропілля та Трипілля. Важливо, що знач-

ні розміри та вірогідність одночасності забудови підтверджено під час археоло-

гічних досліджень для всіх чотирьох (Himner , 1933, s. 26-163; Хвойка, 1901, c. 

793; Цвек , 2006, c. 22-26, 40-45).  

Таким чином ми бачимо, що території поширення кількох культурних 

комплексів, а саме Коджадермен-Караново-Гумельниця, Вінча, Тисаполгар, 

Прекукутень-Кукутень-Трипілля, на теренах Центральній та Південно-Східній 

Європі між 5000-4200 рр. до н.е. тривала поява великих поселень, у яких могло 

мешкати від 1000-2000 – 5000-6000 осіб. Ці поселення мали укріплення, складні 

системи планування: вуличну, рядову, кільцеву. У деяких випадках телі було 

оточено синхронними «пласкими» поселеннями. При цьому у деяких випадках 

дослідники розглядають телі як елітарну або ритуальну частину поселення. На 

думку багатьох дослідників, про що йшлося вище, у цей період відбулося також 

формування певної ієрархії поселень відповідно до їх розмірів та призначення. 

Наведені відомості дозволяють також стверджувати, що поселення-

гіганти в ареалі поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля поста-

ють як цілком закономірне явище в розвитку давніх хліборобських суспільств 

Європи, а не є якимось унікальним і незбагненним феноменом буго-

дніпровського межиріччя. Вони хоча й досягли після 4300 р. до н.е. значно бі-

льших розмірів, ніж їх аналоги на Балканах та у Центральній Європі, проте ціл-

ком уписуються нині у загальноєвропейські процеси розвитку поселенських 

структур упродовж V-IV тис. до н.е. 
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5.2.2. Храми та святилища 

 

З початку V тис. до н.е. у Центральній та Південно-Східній Європі на по-

селеннях давніх хліборобів набувають поширення громадські будівлі та спору-

ди, які потребували значних колективних зусиль та певного рівня організації 

суспільства в цілому. Ця традиція мала поважну передісторію, глибина якої ся-

гає кількох тисячоліть, якщо вести відлік від сакральних комплексів Гьобеклі-

Тепе та храмів Чатал-Гююка (Schmidt, 2006; Hodder, 1998, p. 71-80) й інших по-

дібних споруд Близького Сходу, з яким європейська традиція хліборобства була 

пов’язана не лише у галузі технологій, а й в ідеологічній сфері.  

Таким чином початок V тис. до н.е. релігійна традиція, поширена разом із 

відтворювальним господарством у Центральній та Південно-Східній Європі, 

налічувала понад 5000 років і включала досвід колективної праці над зведенням 

монументальних культових споруд із використанням широкого спектру будіве-

льних матеріалів – від каменю до глини, та засобів оздоблення інтер’єру – від 

настінних розписів до рельєфів тощо.  

Чимало дослідників уважали і вважають, що у «праісторичний період» 

нема підстав говорити про храми, які асоціюються вже з державним рівнем 

розвитку суспільства, наявністю додаткових ресурсів, які скеровуються на мо-

нументальне будівництво у культовій сфері. Роботі над цим питанням не спри-

яє певна плутанина у термінології, оскільки археологи, публікуючи та інтер-

претуючи результати досліджень яскравих і нестандартних об’єктів. часом схи-

льні до перебільшення значущості своїх відкриттів (Kovács, 2012, p. 31-57). 

Дослідниками виділено кілька типів святилищ, починаючи від ландшаф-

тних до монументальних споруд на поселеннях.  

При вивченні планів поселень, описаних у попередньому розділі, а також 

свідчень розкопок привертають увагу будівлі відносно великих розмірів, які за-

ймали особливу позицію у забудові. Вони відомі на поселеннях багатьох куль-
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турних комплексів: Вінча, Коджадермен-Каранове-Гумельниця, Прекукутень-

Кукутень-Трипілля та інших. 

Певні свідчення про давні культові будівлі можна отримати з іконографі-

чних джерел. Ідеться про поширені починаючи з першої половини V тис. до н.е. 

керамічні моделі споруд, деякі з них мають неординарний вигляд.  

Найбільш відомою для регіону Південно-Східної Європи є модель кіль-

каповерхової споруди, виявлена на поселенні Кесчіоареле, яке належить до 

культури Гумельниця. За нею в науковій літературі закріпилася назва «храму» 

досить давно (Dumitrescu H., 1968, s. 381-394). Зображено чотири будинки з бу-

краніями на фронтоні, споруджені на прямокутній у плані двоповерховій конс-

трукції з двома рядами круглих вікон. Вона звужується вгору до платформи, на 

якій установлено будиночки. Нижня частина споруди була зроблена, судячи з 

зображення, з дерева та глини – прокресленими лініями передано горизонталь-

ну дерев’яну обшивку.  

Ураховуючи ту обставину, що середня ширина звичайних будинків ста-

новить 4-4,5 м, а довжина 6-10 метрів і більше, можна приблизно вирахувати 

мінімальні розміри подібної споруди. Розміри основи могли бути близько 

10х20-25 м, верхньої платформи – не менш як 18х8 м при висоті до 12-16 м. 

Ураховуючи ту обставину, що у Південно-Східній та Центральній Європі кіль-

каповерхові житлові споруди поширені в багатьох культурних комплексах, на-

явність подібних монументальних будівель не є чимось неймовірним. Вірогід-

но, модель із Кесчіоареле презентує не рядову, а більш визначну громадську 

споруду, зведену силами великого колективу. Про монументальність оздоблен-

ня подібних споруд свідчить знахідка стовпа, декорованого розписом, що похо-

дить із цього поселення, опублікована свого часу В. Думитреску (Dumitrescu 

Vl., 1986, p. 69-72). 

З епонімної пам’ятки культури Гумельниця походить іще одна керамічна 

модель, на цей раз чотириповерхова (Morintz, 2002, p. 83-117, pl. VIII,-1). Спі-

льною є наявність круглих вікон, розміщених у три яруси, крім того, круглі вік-

на показано в кожному з трьох будиночків, які увінчують цю споруду. 
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З поселень культури Гумельниця походять й інші, але вже одноповерхові, 

керамічні моделі, які дослідники трактують як зображення храмових споруд 

(Ibid., p. 104, pl. VI, 1-2). Усі вони мають круглі вікна, зокрема й у двосхилому 

даху. Практично в усіх культурних комплексах Південно-Східної Європи, від 

Гумельниці до Вінчі та Прекукутень-Кукутень-Трипілля на поселеннях виявле-

но будівлі, які за відомостями археологічних досліджень реконструйовано як 

святилища. До певної міри їх можна вважати реальними відповідниками описа-

них вище керамічних моделей. 

Розкопками виявлено переважно невеликі за розмірами споруди з нестан-

дартними деталями інтер’єру, оздобленням та знахідками, що інтерпретуються 

як святилища. Частина цих будівель займала місце або в центрі поселення, або 

всередині групи жител, що вказувало на їх особливе місце в житті громади. На 

поселенні Парца (горизонт 6-7с, культура Банат) досліджено два святилища, 

одне з яких відоме завдяки незвичайним елементам інтер’єру – черепи биків, 

глинобитні конструкції, які дослідники трактують як вівтарі. Ця споруда, яка в 

довжину в півтора рази перевищувала навколишні (за приблизно однакової ши-

рині), розташована в оточенні будівель менших розмірів (Lazarovici C.-M., 

Lazarovici Gh., 2010, p. 119-127).  

Святилище 2, на думку дослідників, мало такі елементи, які можна 

пов’язувати з певними ритуалами та ритуальним призначенням споруди в ціло-

му: вівтар із подвійною статуєю та підвищенням перед ним, призначеним для 

жертвопринесень, вівтар А, призначений для ритуального спалення, вівтар В, 

який використовували для покладання різних продуктів у горщиках (тут знай-

дено їх залишки), вівтар С, призначений для покладання злаків, вівтар D, при-

значений для криваввих жертвопринесень, місце для культового приготування 

борошна, вівтар Е, призначений Великій Матері, монументальні стовпи-колони, 

на яких висіли черепи биків (Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2006, s. 104, fig. 

1).  

Таким чином у описаному вище святилищі 2 налічувалося 6 вівтарів. 

Святилище 1 було меншим і налічувало лише три вівтарі, місце для приготу-
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вання борошна, вогнище, а в оздобленні стін та стовпів так само використано 

черепи биків (Ibid., fig. 3). Глиняні протоми майже натуральної величини – ви-

сотою понад 20-30 см – були виявлені під час розкопок поселень культури Він-

ча у Пріштіні, Предіоніці та інших місцях. На думку дослідників, вони могли 

прикрашати інтер’єри святилищ або вівтарі (Gimbutas, 1989, p. 27, pl. 1). На по-

селенні Кормадин, яке належить до культурного комплексу Вінча, виявлено за-

лишки двох святилищ, подібних до описаного вище у Парці. Тут так само в ін-

тер’єрі було використано голови биків, декоровані вівтарі (Jovanović, 1991, p. 

119-124). 

Інформація про подібні розкопані споруди з регіону поширення культур-

ного комплексу Прекукутень-Кукутень-Трипілля, які можна ідентифікувати як 

святилища, було зібрано свого часу у працях К-М. та Г. Лазаровичів (Lazarovici 

C. M., 2004, 47-64; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh ., 2007, p. 63-102 та ін.).  

Практично усі вони належать до періоду 5000-4200 рр. до н.е. і являють 

собою окремі споруди на поселеннях, як правило, невеликого розміру, який у 

цілому не перевищує розмірів звичайних жител. Комплекси виділено на підста-

ві знахідок, особливостей інтер’єрів – нестандартних споруд із глини, інтерпре-

тованих як вівтарі. Усі ці деталі надавали будівлям монументальних рис 

(Lazarovici C.- M., Lazarovici Gh., 2007, p. 122-125).  

Одна з найбільших споруд-святилищ виявлена на поселенні культурного 

комплексу Прекукутень біля м. Байя (Румунія), датованому кінцем VI-початком 

V тис. до н.е. (Ursu, Ţerna, 2015, c. 49-50). Вона розташована на мисоподібному 

підвищенні у широкій заплаві р. Молдова. Розміри залишків споруди каркасно-

стовпової конструкції – близько 11х18 м, тобто загальна площа близько 190 кв. 

м. Споруда була розділена на кілька відсіків, з якими пов’язана знахідка рідкіс-

них антропоморфних посудин. За свідченнями магнітної зйомки на поселенні 

налічувалося до 12 жител. Дослідники вважають будівлю громадською спору-

дою ритуального призначення (іbid., c. 50). 

Окрім наземних будівель, існував іще один тип споруд, який пов’язують 

зі святилищами. Оскільки вони поширені на значній території, то для їх позна-
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чення у літературі прийняті різні назви: «Kreisanlagen» або 

«Kreisgrabenanlagen» німецькою мовою, «Circular Enclosures» або «Causewayed 

Enclosures» англійською тощо. Оскільки основна кількість цих споруд виявлена 

наразі на території Чехії, надалі ми використовуватиме поняття «rondel» – «ро-

ндель», прийняте як у чеськомовній археологічній літературі, так і багатьма до-

слідниками з інших країн. 

На початку V тис. до н.е., особливо у середовищі культурного комплексу 

Лендель, набули поширення споруди круглої форми з ровів різної глибини та 

ширини, які мають V – подібний профіль та палісадів у центральній частині, бі-

льшу частину яких нині розглядають як святилища. Подібні споруди в цей пе-

ріод зафіксовані для шести культурних комплексів, із яких чотири розташовано 

у регіоні, який нас цікавить – лінійно-накольчастої кераміки, Лендель, Рьоссен, 

Тей-Херпай-Чесгалом, пов’язаних походженням із культурою лінійно-

стрічкової кераміки (Řídký, 2011, obr. 1, 2).  

Тривалий час дослідники дискутували вірогідність оборонного призна-

чення ронделів, однак виявилося, що поселення культури Лендель та інших 

мають укріплення також із використанням ровів та палісадів, мають проходи, 

однак практично у жодному випадку не мають при цьому правильної круглої 

форми (Turek, 2012, p. 185-201). Крім того, проходи в ронделях, на відміну від 

входів на поселення, прості, не мають додаткових укріплень. В останні десяти-

ліття стрімко зросла кількість віднайдених об’єктів – завдяки застосування ае-

рофотозйомки, супутникових знімків, а також магнітної зйомки, які у низці ви-

падків підтверджено також і масштабними розкопками. Так, кілька десятків ро-

нделів на території Чехії виявив І. Кузьма з використанням аерофотозйомки та 

магнітної зйомки на території Словаччини. У створеному ним каталозі карто-

графовано та описано 56 подібних об’єктів (Kuzma, 2005, s. 185-223).  

Дуже точними є результати магнітної зйомки за допомогою сучасної апа-

ратури, які дають змогу виявляти не лише самі рови, а й із упевненістю говори-

ти про сліди палісадів, наявність споруд, ям та поховань усередині ронделів та 
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біля них без проведення археологічних досліджень (Milo et alii, 2015, fig. 1-3, 5-

6). 

Нижче йтиметься виключно про класичні «ронделі» – споруди з ровів та 

палісадів круглої форми, з двома та більше проходами, орієнтованими прибли-

зно по сторонах світу. Виявленню та дослідженню подібних пам’яток присвя-

чена значна література, нині відомо понад 210 ронделів (Ridderstad, s. 11-16). 

Діаметр цих споруд від 30-50 до 200 – 400 м. За розмірами дослідники поділя-

ють їх на малі (40-70), середні (80-120 м), великі (140-250 м) та дуже великі 

(понад 250м) (Podborsky, 2006, s. 143, tab. 18-19).  

Є ронделі одинарні, подвійні та потрійні, в окремих випадках число ровів 

досягає 4-5. Рови доповнювалися палісадами – в один, два, три ряди, як правило 

в центральній частині. Зустрічаються огорожі й у 5-6 рядів. Крім того, відомі 

кільцеві загорожі у вигляді палісадів без ровів, приміром, як у Дольних Берко-

віцах (Řídký, 2011, оbr. 1.8). Як правило, спорудження подібних комплексів ви-

магає значного обсягу робіт та матеріалів.  

Типовою рисою ронделів є наявність двох, чотирьох, в окремих випадках 

– більшого числа проходів (Petrasch, 1990, s. 407-464). Іноді з цими проходами 

пов'язані поховання – людей, тварин, що свідчить про жертвоприношення в 

процесі спорудження або експлуатації комплексів. Про відправлення ритуалів 

свідчать також ями зі знахідками кісток тварин, культової кераміки та статуеток 

усередині та навколо ронделів (Podborsky, 2006, s. 143-144). Ронделі в багатьох 

випадках інтегровані до складу поселень. Крім того, територію навколо них, як 

правило, додатково оточували палісадами, які могли повторювати форму рон-

деля або були овальними у плані, наприклад, як на поселенні Дольне Баворско 

(Řídký, 2011, obr. 1.10). 

Найбільш дослідженим комплексом такого типу є Тешетіце-Кійовіце в 

Чехії. Горизонту культури Лендель у цьому місці передувало поселення КЛСК 

з кількох десятків великих будівель, традиційно орієнтованих по лінії північ-

південь. Свідчення розкопок у останні роки було доповнено магнітною зйом-

кою, суміщення якої з результатами розкопок показало, що рондель був розта-



 

 

146
шований у південно-західній частині поселення. Територія, на якій він розта-

шовувався, була оточена палісадом округлої форми близько 130 м у діаметрі. У 

ньому було зроблено чотири проходи, приблизно орієнтовані по сторонах світу. 

Поруч із східним проходом виявлено залишки споруди (D5) розмірами близько 

13х20 м у оточенні двох великих ям (Kazdova, 2009, s. 88-90, obr. 3).  

Власне рондель, який складався з одного ряду ровів, мав зовнішній діа-

метр близько 80 м із чотирма проходами, з певним відхиленням орієнтованими 

по сторонах світу. Внутрішній діаметр становив близько 55м. Тут, на площі 

близько 2400 м², було споруджено з інтервалом близько 8-10 м два кола паліса-

дів, які оточували середню частину комплексу діаметром 40м, причому прохо-

ди між палісадами збігалися з проходами між ровами (Milo, 2013, obr. 2). Таким 

чином, центральна частина ронделя займала площу близько 1256 кв. м. На те-

риторії ронделя виявлено численні ями, у яких знайдено кістки тварин, фрагме-

нти посуду, численні фрагменти статуеток. Подібні об’єкти зафіксовано також 

на території між ровом та палісадом (Podborský S. 262-270). 

Ведеться дискусія стосовно астрономічного аспекту цих споруд (іbid., 

268-275). Ідеться про орієнтування проходів через рови та поміж палісадами на 

певні небесні тіла. Останнім часом більшість дослідників дійшла висновку, що 

особливу роль для будівничих ронделів відігравало Сонце, адже в багатьох ви-

падках проходи орієнтовані, з відносно невеликим відхиленням, по лінії схід-

захід, наводять додаткові аргументи на користь таких висновків, пов’язані з де-

якими аспектами матеріальної культури будівничих ронделів. З 48 проаналізо-

ваних випадків виявилося, що лише у 3 орієнтацію неможливо було пов’язати зі 

сходом Сонця у різні пори року (Pasztor et alii, 2008, p. 916, 918).  

Обговорювали також вірогідність спостережень за Місяцем та зірками, 

проте для вирішення питання, наскільки вірогідні подібні висновки, не вистачає 

підтвердження певною кількістю випадків із відповідною орієнтацією проходів 

у ронделях, як це було зроблено відносно Сонця (Ibid., р. 917). Є думка, що ро-

нделі різних розмірів могли утворювати певні пов’язані між собою системи для 
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спостережень, місце у якій визначалося розмірами та положенням на місцевості 

( Kuzma, 2005, s. 217). 

Найбільш подібні до лендельських ронделів споруди були поширені в 

культурному комплексі Тисаполгар. Налічують від двох до трьох рядів ровів та 

палісадів. Відмінність полягає в тому, що кільцеві рови з проходами, орієнто-

ваними так само, як у більшості ронделів, оточували телі зі щільною забудо-

вою, розташовані всередині значних за розмірами (від 10-12 до 28 га площею) 

поселень, які мали власні укріплення, пристосовані до рельєфу місцевості. Це 

одночасно були і оборонні, і культові споруди. Традиція подібного будівництва 

в культурному комплексі Тиса-Херпай-Чесгалом переривається разом із його 

зникненням між 4500 і 4400 рр. до н.е. (Raczky, Anders , 2012, p. 271-274, 300). 

Період найбільш інтенсивного будівництва святилищ у вигляді ронделів 

припадає, як бачимо, на час 4900-4400 рр. до н.е., хоча подекуди подібні до них 

споруди зустрічаються і пізніше. Усі дослідники наголошують на суспільному 

значенні ронделів, які споруджувала окрема громада, а у випадку великих ком-

плексів – вірогідно, група громад для проведення спільних ритуалів. Підтри-

мання комплексів у робочому стані теж потребувало колективних зусиль. Рон-

делі вважають своєрідною маніфестацією можливостей громад, яка мала справ-

ляти певне враження на сусідів. Існування подібних комплексів є певним відо-

браженням високого рівня суспільного розвитку населення Центральної Європи 

у першій половині V тис. до н.е. (Podborský, 1988, s. 275-276, Raczky, Anders , 

2012, p. 304). 

Будівництво різних типів громадських споруд, які можна інтерпретувати 

як храми, було поширено у носіїв усіх культурних комплексів Центральної та 

Південно-Східної Європи. Ці споруди потребували різних трудових витрат на 

будівництво та підтримання, однак були необхідним елементом поселень та 

культурного ландшафту. У багатьох випадках можна спостерігати певну ієрар-

хію подібних об’єктів. 

Ще одним важливим типом давніх сакральних місць були ландшафтні 

святилища – певні пункти на берегах річок, озер, печери, які використовували 
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для періодичного проведення обрядів. Їх археологічними ознаками є наявність 

об’єктів у вигляді ям, природних заглиблень, у яких відкладалися рештки жерт-

воприношень – фрагменти керамічних статуеток, посуду, кісток тварин, вугли-

нок та попелу.  

Прикладом ландшафтного святилища, яке належить до фінальної фази 

Трипілля А є, на думку Н.Б. Бурдо, така відома пам’ятка, як поселення Лука-

Врублевецька на Дністрі (Бурдо, 2006, c. 75-87). Тривалий час відкриті там роз-

копками різноманітні заглиблення, розташовані на березі річки, інтерпретували, 

починаючи з праць С. М. Бібікова, як залишки землянкових жител (Бибиков, 

1953). Однак уважне вивчення профілів та характеру заповнення «землянок» 

показало, що вони мають надто нерівний профіль дна, аби використовувати їх 

як заглиблені частини жител. Крім того, видно, що їх неодноразово заливало 

під час повені, про що свідчать прошарки з суцільним шаром річкових черепа-

шок. Характер заповнення, яке включає десятки фрагментів статуеток, сотні кі-

сток тварин та фрагменти посуд, які майже неможливо підібрати, є свідченням 

специфічного процесу заповнення об’єктів рештками, що можуть бути проінте-

рпретовані як залишки жертвоприношень. 

З аналізу плану розташування урочища видно що навпроти нього у Дніс-

тер упадає невеличка річка, каньйон якої оточено високими скелями. Такі спе-

цифічні місця в давні часи обирали для проведення ритуалів (Бурдо, 2006, с, 

182-185). Ізотопні дати для поселення Лука-Врублевецька, які охоплюють пері-

од у 200-300 років, можуть свідчити про те, що це місце відвідували упродовж 

тривалого часу. Цьому припущенню не суперечить і певне різноманіття керамі-

ки, виявленої під час розкопок, частина якої знаходить аналогії у більш ранніх 

пам’ятках. 

Певні ритуали могли проводити також на місці залишених і спалених при 

цьому поселень. Одним із прикладів таких ритуалів може бути така пам’ятка, 

як поселення Бернашівка на Дністрі (Збенович, 1980), датована в цілому кінцем 

VI тис. до н.е. (ізотопні дати отримані по зразках із кісток тварин та фрагментів 

посуду), однак з нього є ізотопна дата, що відповідає першій чверті V тис. до 
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н.е., що може бути свідченням тривалого відвідування цього місця. У розгляда-

ному випадку увагу привернула не тільки незвичайна насиченість об’єктів ін-

вентарем та фрагментами кераміки (понад 16000), а й кількісний та якісний 

склад фауни, реконструйований на підставі вивчення знайдених тут кісток тва-

рин (Збенович, 1989, табл. 1). 

На порівняно невеликій площі серед залишків жител та навколо них ви-

явлено 12 628 кісток та їх фрагментів, мінімальна кількість особин – 804. Зага-

льна вага м’яса, яке могло бути спожите відповідно до цих знахідок, становить, 

за приблизними підрахунками, 284,7 т, зокрема 184,13 т від домашніх тварин. 

Ураховуючи ту обставину, що на цій ділянці відкрито рештки 7 жител, що 

означає населення в межах 50 мешканців, річне споживання за умови 50-

річного циклу існування поселення становитиме 118 кг на особу, що є мало-

ймовірним. Більш вірогідним видається проведення на місці залишеного посе-

лення періодичних обрядів. Саме під час ритуальних трапез могла бути спожи-

та більша частина м’яса (Бурдо, Видейко, 2005, с. 67-94). 

Важливою складовою ритуальної практики, характерної для низки куль-

турних комплексів періоду 500-4200 рр. до н.е., був обряд спалення окремих 

жител та поселень у цілому. До висновку про існування подібного обряду у Пі-

вденно-Східній Європі після тривалих дискусій прийшли дослідники з різних 

країн, як в Україні, так і за її межами. Ідеться про наявність слідів поселень із 

залишками спалених будівель, які фіксують у культурних комплексах Коджа-

дермен-Караново-Гумельниця, Варна, Вінча, Боян, Прекукутень-Кукутень-

Трипілля тощо (Stevanovic, 1997, p. 334-395; Chapman, 1999, p.113-126). Похо-

дження цього обряду пов’язують із ритуальною практикою давніх хліборобів 

Анатолії, з якими, у свою чергу, пов’язана, зокрема й у культовій сфері, хлібо-

робська культура Європи. Для Анатолії ритуал спалення будівель пов'язують із 

практикою поховань небіжчиків як у житлах, так і поруч із ними (Brami, 2014, 

p. 161-177). 

Існує низка спільних рис при проведенні цього ритуалу для всіх зазначе-

них вище культурних комплексів. Перед проведенням у будівлі розставляли 
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значну кількість посуду (від кількох десятків до кількох сотень посудин різних 

типів), залишали статуетки (цілі або розбиті), знаряддя праці, м’ясо, зерно. Є 

випадки знахідки в таких спорудах скарбів. Так, у спаленому житлі було вияв-

лено Карбунський скарб (Сергеев, 1967, с. 135-136). До складу cкарбів входили 

престижні предмети – зокрема металеві вироби (мідь, золото), вироби зі 

Spondylus тощо.  

Могли спалювати як окреме житло (у такому випадку його залишки на-

лежало «поховати» в ямі, перед тим як будувати поруч або на цьому місці нове 

житло), так і всі будівлі поселення. Є певні відмінності в застосуванні цієї 

практики як усередині культурних комплексів, так і між ними в цілому. Так, у 

структурі більшості телів обпалені прошарки фіксують періодично, вони розді-

лені глинобитом – рештками неспалених будівель, тобто практику спалення 

при залишенні житла застосовували вибірково. Винятком є тель Подурь-Дялул-

Гіндару, належний до культурного комплексу Прекукутень-Кукутень-Трипілля, 

на якому подібні неспалені прошарки відсутні.  

Крім того, є різниця у практиці повторного заселення: якщо на телях та 

«пласких» поселеннях навколо них фіксують практично безперервне мешкання, 

то у випадку з культурним комплексом Прекукутень-Кукутень-Трипілля засе-

лення відбувалося після певного проміжку часу, що міг вимірюватися сотнями 

років, а в більшості випадків не зафіксоване взагалі. Вірогідно, у цих випадках 

слід звертати увагу на міру заселення територій або особливості розташування 

поселень у важливих місцях. 

 Значення подібних обрядів полягало в залученні всієї громади, незалеж-

но від розмірів поселення, підпорядкуванні життя колективів певній меті. Його 

здійснення, особливо в тих масштабах, як це практикувалося носіями культур-

ного комплексу Прекукутень-Кукутень-Трипілля, вимагало від суспільства зна-

чних матеріальних витрат, витрат праці та часу. Ці ресурси у розгляданому ви-

падку не йшли на споживання, а практично були вилучені з обігу і об’єктивно 

сповільнювали зростання добробуту населення, хоча за певних умов і могли 

сприяти соціальній стабільності. 
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5.2.3. Зброя та війна 

 

У ролі символу V тис. до н.е. для Європи можна розглядати не лише по-

яву виробів із металу – золота та міді, які були мірилом престижу та заможнос-

ті, а й мідну або кам’яну сокиру, яка так само стала символом певної ієрархії та 

влади. Не випадковим є оздоблення руків’їв сокири-молота з поховання у Вар-

ненському некрополі або списа з могильника Джурджулешть золотими обой-

мами. Сокира та спис, поряд із кам’яними «скіпетрами», стають символом сили, 

влади чоловіків, військової влади. До витоків цієї ситуації ми вже зверталися у 

попередньому розділі. Економічна та політична ситуація у період після 5000 

року у Центральній та Південно-Східній Європі залишалася в цьому відношен-

ні без особливих змін. 

Та обставина, що вже на зламі 4500-4400 рр. до н.е. в межах деяких тери-

торій відбувається зміна одних культурних комплексів іншими, яка супрово-

джується будівництвом укріплених поселень, відбувається просування давніх 

хліборобів на заселені мисливцями та рибалками території в різних напрямках 

сама по собі передбачає неминуче виникнення конфліктів. Аналіз ситуації з 

предметами озброєння у розгляданий період підтверджує ці висновки. 

Відбувається вдосконалення наконечників стріл, дротиків та списів. На 

зміну мікролітичним вістрям приходять трикутні. За розмірами основи, яка є 

пропорційною до ратища або древка, виділяють вістря стріл (менше 1 см-1 см), 

дротиків (1,5-2 см), списів (2,5-3 і більше см) (Черновол, Радомський, 2015, с. 

367-383). Подібні вістря стріл були популярними у носіїв культурного комплек-

су Коджадермен-Караново-Гумельниця. Велику кількість подібної зброї вияв-

лено під час розкопок поселення Пьєтрель на Дунаї (Ханзен и др., 2011, рис. 

69). На цьому ж поселенні знайдено багато шліфувальних каменів із довгими 

борознами, частина яких могла бути використана для шліфування дерев’яних 

частин стріл (Там само, рис. 72.). Пізніше ці ефективні вістря набувають поши-

рення на поселеннях культурного комплексу Кукутень-Трипілля (фаза А та 
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етап ВІ) (Бурдо, 2008, с. 3-8) та серед поховального інвентарю комплексу Сере-

дній Стіг. В обох випадках ідеться про місцеве виготовлення за певними зраз-

ками, технологіями та традиціями.  

Для комплексу Кукутень-Трипілля зафіксоване бойове використання віс-

трів стріл та дротиків подібного типу. Н.В. Риндіною та А.В. Енговатовою біля 

с. Друци в Молдові, на мисі над річкою Чугурець було досліджено сліди кіль-

кох селищ, які належали до трипільської культури. На одному з них – Друци І 

(етап ВІ) провели археологічні дослідження, розкопали рештки 5 будівель (з 25) 

які там колись були. Біля двох із них виявлено незвичайно велику кількість 

крем'яних наконечників до стріл та дротиків. Більшість із них (97 із 100) були 

виявлені під стінами будинків. Опублікований план розкопаного житла насиче-

ний умовними позначками наконечників – близько 60 (Рындина, Энговатова, 

1990, с. 108-114). Близько 50 з них були розсіяні по периметру обгорілих реш-

ток великого (колись двоповерхового) будинку з ґанком, складалося враження, 

що вони застрягли в стінах або у стрісі житла. Це, безумовно, стріли нападни-

ків, які вели досить інтенсивний прицільний обстріл, не випускаючи захисників 

на ґанок. На площі між ним та сусіднім будинком, а також біля стіни останньо-

го виявлено лише 9 наконечників, якраз навпроти ґанку великого будинку. Це, 

на мою думку, сліди пострілів у відповідь, напевне, недостатньо влучних. Бу-

динок згорів. Загинув при цьому хтось чи ні – жодних жертв під руїнами не ви-

явлено. Однак при такому нападі загиблі мали бути, і якщо їх поховали – отже, 

мешканці селища таки зуміли відбити напад. Проте селище згоріло, і його не 

відбудовували. У кілометрі на південний захід археологи виявили ще одне по-

селення – можливо, саме туди переселилися жертви нападу з поселення Друци 

І. 

Знахідки вістрів до стріл відомі на багатьох поселеннях цього часу. Для 

пам’яток комплексу Кукутень-Трипілля існує зведення подібних свідчень, під-

готоване В. О. Дергачовим. За його інформацією на період Прекукутень-

Трипілля А походить 30 вістрів із 22 поселень, а Кукутень А-Трипілля ВІ – 445 

вістрів з 41 поселення (Дергачев, 2000, с. 188-236, приложение 1).  
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На початку V тис. до н.е. набуває поширення така зброя ближнього бою, 

як бойові сокири-молоти. Їх виготовляють із твердих порід каменю та відлива-

ють із міді.  

Найдавніші мідні сокири-молоти виявлено на території культурного ком-

плексу Вінча (Antonović, 2009, fig. 2). Ці вироби набули популярності і поза 

межами цього культурного комплексу, зокрема в ареалі поширення Прекуку-

тень-Трипілля А. Тут подібний виріб відомий у складі карбунського скарбу 

(Дергачев, 1998, рис. 3, – 3.). Сокири цього типу мають плаский обух та довгу 

лопать, із вигином в бік руків’я, що підвищувало ефективність зброї. Вони є 

відповідником сокир-молотів цього часу, виготовлених із різних порід каменю, 

які також мають видовжену лопать (Відейко, 2004, с. 480-481), хоча частіше 

отвір розташований посередині, що збільшувало міцність сокири-молота. У Ка-

рбунському скарбі подібний виріб знайдений поряд з мідним (Дергачев, 1998, 

рис. 22). Наявність схожих типів як мідних, так і кам’яних сокир-молотів може 

свідчити про відносно швидке поширення найбільш ефективних видів цієї зброї 

у Центральній та Південно-Східній Європі. 

У другій половині V тис. до н.е. поширюються мідні сокири з двома руб-

лячими лезами, зокрема розташованими перпендикулярно. Найбільш різнома-

нітними є бойові мідні сокири, знайдені у похованнях Варненського некрополя 

(Тодорова, 1985, рис. 91, фото 66-72). У розгляданому випадку майстри були 

націлені на створення зброї з бойовою частиною, яка була призначена не для 

рубання, а для пробивання за рахунок як трикутного леза, так і загостреного 

бойка, що замінив плаский обух. У часи поширення захисних обладунків, зок-

рема і металевих, подібні вироби призначалися для завдання травм супротив-

нику, захищеному ними або щитом. Можна припустити, таким чином, наяв-

ність принаймні щитів як основного виду захисту для цього періоду (Відейко, 

2011, с. 53-65). 

Кам’яні сокири-молоти знаходять не лише в похованнях або скарбах, а й 

на території поселень. Аналіз матеріалів із поселень культурних комплексів 

Коджадермен-Караново-Гумельниця, Прекукутень-Кукутень-Трипілля та інших 
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показує, що більшість подібних виробів знаходять у фрагментованому стані 

(Hansen et alii, 2005, abb. 20). Вірогідно, це може свідчити про ремонт зброї піс-

ля її використання. Непоодинокі випадки повторного використання фрагменто-

ваних сокир, але вже не для війни, а для потреб господарства. 

Судячи з кількості знахідок, булави в цей період, можливо, перестають 

бути таким масовим видом зброї ближнього бою, як у попередні часи. Виняток 

можуть становити кулеподібні навершя, які в невеликій кількості все ще трап-

ляються на поселеннях багатьох культурних комплексів. Разом із тим відомі 

знахідки якісних виробів більш складної конструкції, у першу чергу хрестопо-

дібних булав. Більшість із них походять із території, належної до культурного 

комплексу Кукутень-Трипілля, де датуються близько 4400-4200 рр. до н.е. Най-

східнішою точкою знахідок є поселення Верем’я в Середньому Подніпров’ї. 

Знайдена булава має ще три аналоги, з них один походить з Трансільванії, а 

два, які тотожні за матеріалом виготовлення – з поселень Кукутень у Прикар-

патті (Відейко, 2004, c. 484).  

Для розуміння міри поширеності сокир-молотів як основного озброєння 

та ролі булав у військовій справі близько середини V тис. до н.е. показовим є 

культовий набір статуеток із поселення культури Вінча біля с. Стубліне у Сер-

бії (Crnobrnja, 2011, р. 131-148, fig. 5, 6, 9; pl. 1-3). Там знайдено 43 схематичні 

антропоморфні фігурки, з яких одна вирізняється «зростом» та моделюванням 

голови, а також 11 невеличких керамічних моделей зброї. Усі моделі мають 

отвори для руків’їв, а статуетки – для того, аби вставити їх у тулуб. Таким чи-

ном, кожна фігурка могла «тримати» відповідну зброю, а циліндрична основа 

надавала змогу розставити цей «загін» на рівній поверхні. З набору зброї (Ibid., 

pl. 2 – a, b, c, d, e, f; pl. 3 – g, h, I, j, k). три вироби є зображеннями булав, зокре-

ма дві кулеподібні, а одна дископодібна. Три моделі зображають ударні знаряд-

дя, вірогідно виготовлених із рогу – у них гострі обидва кінці та зображено ви-

ступаючу втулку (хоча остання могла бути наслідком проколювання паличкою 

глиняного виробу). Один виріб зображує мідну сокиру-молот з коротким обу-

хом, ще один – з протилежно розташованими лезами. Три вироби мають довгу 



 

 

155
лопать і з майже однаковим успіхом могли мати як кам’яні, так і мідні прототи-

пи. У будь-якому випадку для виготовлення прототипів описаних вище моде-

лей було використано ріг, камінь та метал, причому кількісно переважає камінь. 

Виходячи з наявності отворів для руків’їв, «озброєними» мали бути всі фігурки. 

Знайдено фігурки групами різної кількості, на невеликій площі, всього 

подібних груп виділено 7 або 8. У групах від 1 до 7 статуеток. При цьому моде-

лі кулеподібних булав виявлено лише у двох групах. На думку автора відкрит-

тя, ці групи могли відображати склад певної частини громади поселення Стуб-

ліне та її стосунок до захисту поселення, можливо тут показана кількість воїнів, 

яку мало виставляти/виставляла певна група домогосподарств. Персонажі з бу-

лавами могли репрезентувати ватажків (Crnobrnja, 2011, fig. 8, р. 138-140). Чис-

ло 7-8 цілком корелює з кластерами жител, які на поселенні Стубліне налічу-

ють аналогічне число споруд. З другого боку те, що всі 43 статуетки мали бути 

«озброєні», викликає питання про число мешканців подібного кластеру, який 

міг виставити таке число вояків. На нашу думку, у розгляданому випадку набір 

фігурок цілком міг презентувати озброєний контингент, що його мала вистави-

ти група з 3-4 кластерів. 

Зв’язок чоловічого населення зі зброєю демонструють знахідки у похова-

льних пам’ятках. Наприклад, на могильнику Тисаполгар-Башатанья зброя вияв-

лена в 27 похованнях, зокрема у двох дитячих. Серед поховального інвентарю 

такі види зброї, як вістря стріл (деякі могли бути причиною смерті), ножі з різ-

них матеріалів (15, в одному випадку ніж – вірогідна причина смерті), сокири 

різних типів та булави (8). У шести випадках причиною смерті виявилися трав-

ми – черепа, шийних хребців, також є пошкодження кісток – вірогідні бойові 

травми (Вognar-Kutzian, 1972).  

Як показало дослідження, проведене Х. Ванкілде, травми мали більшість 

чоловіків, чиї поховання виявлено на могильнику. За антропологічними визна-

ченнями вік воїнів від 16 до 65 років, тобто «військовозабов’язаним» могли 

вважати все доросле населення. Наявна різниця в наборі предметів озброєння 

пов’язана з віком – «справжня зброя» у вигляді сокир, сокир-молотів 



 

 

156
з’являється у осіб, старших за 25 років, а у 40-60 її набір є найбільш представ-

ницьким (Ванкилде, 2005-2009, с. 282-286).  

Аналіз ситуації з укріпленнями поселень показує, що упродовж 5000-

4200 рр. до н.е. захист поселень подібним чином став повсякденною практи-

кою. Причому укріплювали не лише великі за розмірами поселення, описані 

раніше у підрозділі 4.2.1, а й найменші. Найбільш показовою є ситуація для 

культурного комплексу Прекукутень-Кукутень-Трипілля. За інформацією В. О. 

Дергачова, який запропонував рахувати не лише поселення з виявленими слі-

дами ровів, а й розташовані на мисах, де подібні фортифікації були потенційно 

можливими, для Прекукутень-Трипілля А відомо 12 подібних пунктів, а для 

Кукутень-Трипілля близько 4600-4300 рр. до н.е. – вже 162 (Дергачев, 2000, с. 

201-215, табл. 2; Приложение 1). За свідченнями археологічних досліджень, ми-

сові поселення могли налічувати від 1 до 2-4 ліній укріплень у вигляді ровів, 

які, вірогідно, доповнювали палісадами (Збенович, 1975, с. 32-40).  

Слід зауважити, що магнітна зйомка, яку проводять останнім часом на 

поселеннях згаданого культурного комплексу, практично в усіх випадках вияв-

ляє сліди укріплень як у вигляді ровів, так і у вигляді палісадів (Mischka, р. 71-

84). За відомостями розкопок проходи на поселення через палісад були додат-

ково укріплені та прикриті баштами (Nemejcova–Pavukova, 1994, аbb.74-75). 

Керамічні моделі дво- та триярусних башт під двосхилими дахами, які походять 

із поселень культурного комплексу Коджадермен-Каранове-Гумельниця (Тодо-

рова , 1975, ф. 156), підтверджують як вірогідність існування подібних споруд, 

так і їх можливий вигляд. 

Інформація про поширення зброї, укріплень у Центральній та Південно-

Східній Європі між 5000 і 4200 рр. свідчить про наявність постійної загрози для 

громад незалежно від їх місцезнаходження в межах зазначеної території: чи то 

на сході, чи то на заході, півдні або півночі упродовж усього зазначеного пері-

оду. Є також думка, що періоди воєнних дій могли чергуватися з відносно три-

валими мирними періодами, а конфлікти могли відбуватись у кризових ситуа-

ціях (Ivanovа, 2007, р. 45).  
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Так чи інакше громади змушені були витрачати значні ресурси на спору-

дження та підтримання в належному стані укріплень навколо великих та малих 

поселень, придбання (у випадку з мідними виробами) та виготовлення спеціалі-

зованої зброї. Поширення великих поселень можна інтерпретувати як необхід-

ність у концентрації населення з метою захисту в умовах, коли вирішальним 

фактором на полі бою була чисельність воїнів. Зброя – булави, бойові сокири-

молоти – стає символом влади у хліборобських суспільствах. Серед воїнів є пе-

вна градація, пов’язана як із віком, так і статусом у колективі. 

У багатьох виданнях, як вітчизняних так і закордонних, 70-90-х рр. ХХ 

ст. можна побачити карти України, Південно-Східної Європи, на яких стрілка-

ми нанесено напрями походів із сходу на захід. Так позначено орди кінних ко-

чівників наступають на мирних хліборобів. Час подій – друга половина V тис. 

до н.е. Це реконструкції археологів, зроблені на підставі низки археологічних 

джерел, насамперед поширення певних типів поховань та артефактів. Виникає 

запитання: чи справді шість тисячоліть тому мав місце конфлікт, який змінив 

праісторію Європи? 

Аналізуючи можливості сторін вірогідного конфлікту, слід мати на увазі 

весь спектр свідчень, а не лише відомості про зброю та військову тактику і 

стратегію сторін. Важливе значення має також аналіз економічної ситуації.  

Спроба реконструкції військової ситуації, пов'язаної з імовірним проти-

стоянням Трипілля та степових культур доби енеоліту, здійснена В.О. Дергачо-

вим та І.В. Манзурою (Дергачев, 2000, с. 188-236; Манзура, 2000, с. 237-295). 

Автори полемізують між собою з приводу концепції М. Гімбутас щодо «степо-

вої інвазії» (Gimbutas , 1973) в середовище хліборобських культур, зокрема 

трипільської. Згадані два дослідження є достатньо ґрунтовно забезпеченою різ-

номанітними джерелами спробою «стратегічного» аналізу військово-політичної 

ситуації між Карпатами та Дніпром у мідному віці на підставі ґрунтовно піді-

браних різних категорій археологічних джерел.  

Якщо врахувати ситуацію середини V тис. до н. е., то в цей час немає жо-

дних підстав стверджувати про наявність кочових форм скотарства, пов’язаних 
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зi значним пересуванням населення, господарська діяльність якого була 

пов’язана майже виключно з долинами більш-менш значних річок. У цей час 

іще не виникла економічна необхідність в освоєнні нечисленними пастушими 

племенами густонаселеного трипільцями Лісостепу для потреб ведення скотар-

ського господарства. Ще не була повно освоєна в цьому відношенні найближча 

зона у Поднiпров'ї, щоб виникла потреба у літніх перекочовуваннях «для випа-

сання худоби та грабунку», як вважав В.О. Круц (Круц, 1989, с.130). 

Висновки стосовно виняткової войовничості степових племен базуються 

на факті приручення коня та можливому його використанні для верхової їзди, 

відтак – створення кінних пiдроздiлiв, озброєних списами, бойовими молотами 

з рогу оленя та луком (Телегін, 1974, с. 143; Anthony et alii, 1991, p. 246). Кон-

цепції давньої появи вершництва, зокрема в енеоліті, розглянуті палеозоолога-

ми О.П. Журавльовим та П.В. Пучковим, які дійшли до висновку про відсут-

ність підстав для реконструкції бойової кінноти в цей період (Пучков, Журав-

льов, 2000, с. 106-108). Череп коня, сліди на щелепах якого вивчали трасологіч-

ним методом, за радіовуглецевим датуванням належить до пізнішого часу, ніж 

середньостогівське поселення Дереївка (Телегин и др., 2001, с. 11). Викорис-

тання коня для верхової їзди не означає можливості застосування для війни. Кі-

лькість кісток коней на середньостогiвських пам’ятках може бути свідченням 

використання цих тварин передусім як джерела м'ясної їжі. У трипільських 

племен виявлено незначну кількість цих тварин. Останнє, на думку дослідників, 

саме й указує на використання коня з іншою метою (Цалкин, 1970).  

Комплекс озброєння супротивників осілого населення значно скромні-

ший – молоти з рогу оленя ((Телегин и др., 2001, с. 11)., а основним видом зброї 

у середньостогівській культурі, були лук зі стрілами та дротики і списи з харак-

терними трикутними кремінними вістрями (Телегин и др., 2001, рис. 3, – 6, 7; 

рис. 17, – 12, 14; рис. 31, – 4, 5; рис. 36, – 9-11; рис. 51, 54 та ін.). Однак засто-

сування великого лука вершником за відсутності стремен неможливе, отож під 

питанням існування середньостогівських кінних стрільців із лука.  
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Тактика бою із застосуванням зброї далекої дії ефективна в кінцевому ре-

зультаті за умови кількісної переваги, коли супротивник піддається масовано-

му, нехай і не досить прицільному обстрілу. Численніше хліборобське населен-

ня в такому бою безумовно переважало б. У ближньому бою знов-таки має пе-

ршість краще озброєний і більш численний супротивник. 

Демографічний потенціал хліборобського населення Балкан б у будь-

якому випадку набагато переважав показники чисельності пастушо-

землеробського населення степової смуги у V тис. до н. е. Водночас слід заува-

жити, що пам’ятки подібних культурних типів у регіонах, найближчих до кор-

донів Трипілля, нечисленні. Для середньостогівської культури на 2001 р. їх на 

2001 р. було відомо відомо 144, новоданилівської 41 (Телегин и др., 2001, с. 61-

74).  

Реальним є факт співіснування та взаємодії культур, який, окрім іншого, 

дістав вияв у відомому факті поширенні кераміки «степових зразків» наприкін-

ці етапу ВІ – початку етапу ВІ-ІІ на поселеннях трипільської культури у Подні-

стров’ї (Мовша, 1998, с. 111-153). Пізніше певні традиції її виготовлення було 

інтегровано в трипільську керамічну традицію так само, як це сталося, прибли-

зно в той самий час, із традиціями виготовлення посуду, типовими для культур 

Малиця та КЛВМК. 

Військова організація громад Трипілля-Кукутень, основними рисами якої 

були створення великих укріплених поселень та концентрація у них населення, 

була розрахована на ефективне протистояння численному ворогу. Таким воро-

гом не могло бути так зване степове населення, розосереджене на величезних 

відстанях, переважно в долинах великих річок – Дніпра, Південного Бугу та їх-

ніх приток. 

Є підстави для висновку, що у V тис. до н. е. не передумов агресії з боку 

«степових племен» проти хліборобського населення Південно-Східної та 

Центральної Європи. На думку М. Іванової, яка проаналізувала відповідні свід-

чення з регіону Північної Болгарії. Це саме той регіон, у який на картах найчас-
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тіше спрямовують основне вторгнення войовничих номадів до Південно-

Східної Європи.  

Статистичні відомості свідчать, що кількість зброї та поширення укріп-

лень набули тут значних масштабів. Однак при цьому немає прямих свідчень 

зростання насильства, зокрема і такого, що його можливо було б пов’язати з 

уторгненням зі сходу (Ivanova, 2007, р. 46). 

Цікаво, що згадані напрямки «вторгнення», позначені на картах, практи-

чно збігаються зі шляхами, якими здійснювалися обмінні операції, наслідком 

яких стала поява у середовищі культурного комплексу Середній Стіг та його 

«степових» сусідів престижних виробів, зокрема з міді, а також поширення 

технології оброблення металу, про що вже йшлося в попередніх розділах. Є усі 

підстави уважали слушним висновок І. Манзури стосовно того, що головним 

аспектом узаємодії хліборобського та степового населення у V тис. до н.е. були 

обмінні операції та просування культурних стандартів із заходу на схід 

(Manzura, 2005, р. 313-338). 

 

5.2.4. Суспільна ієрархія: від Варни до Середнього Стогу 

 

Інформація про систему розселення, демографічний та економічний по-

тенціал, поховальні пам’ятки у регіоні Центральної та Південно-Східної Євро-

пи між 5250 і 4200 рр. до н.е., наведена в попередніх підрозділах, відкриває пе-

вні можливості для різного ступеня вірогідності реконструкцій суспільного ла-

ду цього періоду. Реконструкції, які можна зустріти в науковій літературі, не-

однозначні, часом суперечливі – у залежності від методики та позицій дослід-

ників, а також повноти інформації, які вони використовують. 

За матеріалами досліджень поселень давніх хліборобів – від культурного 

комплексу Лендель та Кукутень-Трипілля ми спостерігаємо певну одноманіт-

ність свідоцтв стосовно початкових щаблів організації на рівні житла та групи 

жител. Як і у VI тис. до н.е. були поширені житла, призначені для одного домо-

господарства, з житловим та підсобними приміщеннями, зокрема на двох рів-
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нях. На поселеннях ці будівлі групуються у кластери від 3-5 до 10-12 споруд у 

вигляді рядів (Околіште, Стубліне, Турдаш), або груп розташованих навколо 

площі (Стубліне, Тирпешть). Цей рівень організації є універсальним практично 

для всіх культурних комплексів і, на думку дослідників, відповідає лініджу.  

Кількість лініджів у межах поселення різниться в залежності від розмірів 

останнього: від 1 до 2-3 на невеликих поселеннях до 10-15 і, можливо, більше 

на поселеннях, які налічують сотні будівель (Стубліне, Чесгалом-Оборін, Мо-

гильна-ІІІ). Саме з цими структурами, на думку А. Црнобрії, пов’язаний ком-

плекс «озброєних» антропоморфних статуеток із будівлі на поселенні Стубліне 

(культурний комплекс Вінча), де головні особи у двох групах мали моделі зна-

ків влади – булав (Crnobrnja, 2011, р. 141-142). 

Оскільки поселення різного розміру існують одночасно на досить обме-

женій території та утворюють групи, постає питання про наявність певної ієра-

рхічної системи поселень та особливе значення найбільших із них. Найпошире-

нішою є думка про те, що подібні поселення були адміністративними, військо-

вими, економічними та релігійними центрами для певної групи населення 

(Crnobrnja, 2011, р. , 145).  

Думки стосовно функцій поселень по більшості із зазначених позицій ці-

лком відповідають археологічним свідченням. Військова функція прямо підтве-

рджується наявністю укріплень, а також зброї у мешканців, чисельність яких 

давала змогу формувати значні, як на той час військові загони з десятків і со-

тень воїнів. Економічне значення визначає концентрація більшості вироблених 

продуктів харчування, домашніх тварин, наявність виробництва широкого спе-

ктру знарядь праці та зброї, одягу тощо, а також значення в системі обміну ви-

робленою продукцією. Наявність системи святилищ – від належних окремим 

лініджам або групам лініджів та спільних (типу ронделів), слідів спільного 

споживання підтверджує думку про функцію таких поселень як релігійних 

центрів. Стосовно адміністрування, то функція координації господарчої, війсь-

кової та релігійної сфер на рівні подібних громад є умовою їх існування. Поши-
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рення юрисдикції на навколишні, принаймні найближчі поселення так само є 

умовою їх виживання. 

Чисельність таких груп можна спробувати встановити за розмірами посе-

лень та кількістю жител. Ураховуючи ті, що могли існувати одночасно, імовір-

на чисельність подібних колективів від 2-3 до 4-6 тисяч осіб. У низці випадків у 

межах одного культурного комплексу може налічуватися кілька таких груп по-

селень. Яскравим прикладом може бути вінчанський культурний комплекс, де 

практично одночасно існують такі великі поселення, як Околіште, Дивостин, 

Стубліне, Турдаш та Уйвар. У їхньому оточенні є синхронні селища менших 

розмірів. Кожне із перелічених поселень може бути визначене, насамперед на 

підставі демографічних показників, як племінний центр. Усього ж на території 

поширення культури Вінча за відомостями Дж. Чапмена налічувалося до 16 по-

селень площею понад 10 га (Chapman, 1988, р. 487-512). 

Ураховуючи ту обставину, що для частини пам’яток площа була визначе-

на не зовсім коректно в бік перебільшення, можемо припустити, що одночасно 

могло існувати до 10 подібних центрів, кожен із яких міг належати окремому 

племені. У будь-якому разі вимальовується багатоплемінна структура культур-

ного комплексу Вінча. Зв’язки між окремими племенами були зумовлені не 

лише спільністю походження, маніфестацією чого були такі маркери ідентич-

ності, як декор та морфологія керамічного посуду, статуеток, спільністю ідео-

логії, а й значенням економічних зв’язків у сфері обміну сировиною та вироба-

ми, насамперед – металом та престижними речами. З другого боку кожне з 

племен вибудовувало свою стратегію зв’язків із сусідами (наприклад – культу-

рні комплекси Лендель, Фоєнь, Тиса тощо), як економічних, так і родинних, що 

з часом могло привести до утворення специфічних прикордонних культурних 

комплексів (Lazarovici, Nica, 2010, р. 27-108).. 

Аналогічна, хоча й не така масштабна, суспільна структура вимальову-

ється для культурних комплексів Варна та Коджадермен-Караново-Гумельниця, 

територія поширення яких дещо менша, ніж у випадку з Вінчею. Тут виділяєть-

ся ареал культури Варна з 3-4 значними центрами, які розподілені переважно 
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вздовж узбережжя. Північніше налічується до 4-5 центрів у ареалі культурного 

комплексу Коджадермен-Караново-Гумельниця. Найсхіднішими є центри на 

схід від Дунаю, одним із яких могло бути укріплене поселення Орловка в райо-

ні переправи. 

Для культурного комплексу Прекукутень-Кукутень-Трипілля маємо від-

мінну ситуацію. На початковому етапі число відомих нам центрів не перевищує 

трьох, і вони розташовані на досить віддаленій території – один між Прутом та 

Дністром, інші – на Південному Бузі. Можливо, у цей період тут іще не було 

критичної маси населення, аби відбулося утворення племінних центрів та існу-

вала система розселення, аналогічна тій, що зафіксована для Центральної та Пі-

вденно-Східної Європи на рівні VI тис. до н.е. Характерною рисою регіону ста-

ло створення значної кількості невеликих укріплених поселень – судячи із за-

будови, силами 1-5 лініджів, після 4600 р. до н.е. Ця система розселення між 

Карпатами та Дністром залишалася домінантною упродовж кількох наступних 

сотень років. Племінні структури тут можна гіпотетично виділити на підставі 

визначення меж між локальними групами, які починають більш-менш вирізня-

тися після 4600 р. до н.е. 

Знадобилося кілька століть освоєння значних територій, аби ситуація по-

чала змінюватися. Ці зміни почалися після 4300 р. до н.е. на схід від Дністра, 

особливо у буго-дніпровському межиріччі. Якщо між Дністром та Південним 

Бугом для цього часу ми маємо два-три пункти площею від 10 до 40 га, то далі 

на схід з'являються центри площею у 100-150 га – Веселий Кут, Миропілля, 

Трипілля, Вільховець-ІІ. Їх розподіл по території межиріччя та супровід посе-

леннями менших розмірів указує на існування кількох рівнозначних суспільних 

підрозділів у межах поширення локального культурного комплексу Пеньожко-

ве-Щербанівка.  

У визначенні чисельності мешканців подібних центрів, а відтак у їх пода-

льшій інтерпретації є певні проблеми. З появою сучасних високоточних планів 

поселень трипільської культури біля с. Майданецього та Небелівки, які нале-

жать до більш пізнього часу (4000-3700 рр. до н.е.) установлено, що щільність 
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забудови поселень-гігантів могла істотно різнитися, (Бурдо и др., 2012, с. 265-

286; Chapman et alii, 2014, p. 369-406) і в кожному випадку її бажано встанов-

лювати на підставі магнітної зйомки. За нашими підрахунками щільність забу-

дови в Небелівці становила до 5,4 житла/га, а в Майданецькому – 14,8 (площа 

поселень відповідно 238 та 200 га).  

Таким чином, на 150 га поселення типу Веселого Кута могло припадати 

від 810 до 2200 будівель. Рахуючи від 5 до 7 мешканців на житло, матимемо 

показники від 4050-5670 до 11000-15400 мешканців. Ураховуючи наявність 

синхронних поселень в оточенні, подібне поселення могло бути як племінним 

центром, подібним до виявлених у культурних комплексах Вінча, так і чимось 

значнішим. Адже у випадку максимальної чисельності населення на подібному 

поселенні та навколо нього було сконцентровано колектив, який за демографі-

чними показниками міг відповідати кільком племінним структурам. 

Особливе місце посідає суспільна структура культурного комплексу Лен-

дель та його сусідів (лінійно-штрихованого посуду, Рьоссен), де значні за роз-

мірами поселення для періоду 5000-4500 рр. до н.е. невідомі. Натомість для цих 

регіонів характерним є спорудження культових комплексів-ронделів, різниця 

розмірів яких (від 30 до 400 м) теж відображає певну ієрархію. На цю думку на-

водять особливості розташування ронделів та їх розміри у окремих регіонах. 

Особливо великі ронделі, так само, як і поселення – племінні центри могли бу-

ти центрами племінних об’єднань, для яких на певному етапі не була актуаль-

ною ні економічна, ані військова функція великих поселень. Головним 

об’єднувальним фактором була релігійна спільність, колективне проведення 

найбільш значущих церемоній – вірогідно, календарного циклу. 

У прикордонних регіонах складалася ситуація, де внаслідок поєднання 

певних різних традицій культові споруди-ронделі стали складовою частиною 

великих поселень, як у випадку з Чесгалом-Оборін. На думку дослідників цього 

поселення, оточений ровами тель у згададаному випадку відігравав роль сакра-

льного комплексу для мешканців поселення навколо нього. У одному з горизо-
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нтів на ньому було споруджено велику (за мірками цього поселення) будівлю, 

яка могла виконувати функцію храму (Raczky, Anders, 2006, p.17-33).  

Для культурних комплексів Середній Стіг та Києво-Черкаського типовим 

було збереження архаїчної системи розселення у вигляді невеликих поселень та 

тимчасових стоянок, розосередження населення на значній території. У випадку 

з культурним комплексом Середній Стіг Н. С. Котова припускає наявність двох 

великих родів та двох менш значних, кожен із яких мав власні традиції у похо-

вальному обряді (орієнтація небіжчиків), значущість родів визначено на підста-

ві кількості поховань із певною орієнтацією (Котова, 2006, с. 150). Можливо, 

такі висновки виглядають надто прямолінійними, оскільки значною мірою за-

лежать від нагромадження джерел, а у розгляданому випадку досліджених по-

ховальних комплексів. 

Більш детальні відомості стосовно суспільних структур давнього насе-

лення отримано по матеріалах могильників та окремих поховань. Витрати на 

поховальні споруди, дари дають більш різноманітну картину, ніж розкопування 

жител. Однак ця інформація представлена досить нерівномірно, таким чином 

складно отримати повну картину.  

Найбільш виразними і масовими є матеріали поховань культурних ком-

плексів Варна та Коджадермен-Караново-Гумельниця. Вони неодноразово ста-

вали предметом досліджень, висновки яких часом до певної міри суперечать 

одне одному. Одні дослідники наполягають на відображенні у багатстві інвен-

тарю поховань суспільної нерівності. Інші ж наголошують виключно на симво-

лічному значенні поховальних дарів, якими б багатими вони не були (Chapman, 

1990, с. 49-98). Останній напрямок, поширений у так званій пост-процесуальній 

археології, вже давно викликав низку заперечень та критику, автори якої не 

відкидають символіки поховального інвентарю, але звертають увагу на інші йо-

го аспекти (Watson, 1990, р. 683-689). 

Стало зрозуміло, що у випадку з Варненським некрополем дослідники 

мають справу з похованнями еліти давнього суспільства. З 294 досліджених по-

ховань золоті вироби виявлені у 61 (усього понад 3000 виробів загальною ва-
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гою близько 6 кг), а мідні вироби – у 82 похованнях (усього 160 виробів), при 

цьому мідь в усіх випадках супроводжувала золото.  

Крім того, виявлено численний інвентар, виготовлений з престижних че-

репашок Spondylus (понад 1100 виробів), кременю, каменю та інших речей. У 

43 похованнях кісток не виявлено, деякі дослідники схильні розглядати їх як 

символічні – «кенотафи». Однак та обставина, що глибина ям для поховань (2-

3м) може бути також причиною зникнення людських решток під дією природ-

них факторів, не дозволяє прийняти подібний висновок без додаткових дослі-

джень. Найбагатшими виявилися чоловічі поховання, вони також містили 

зброю та вироби, які трактували як «скіпетри» (Ivanov, 1988, s. 49-78; Ivanov, 

Avramova, 2000). Нині цю пам’ятку датують відносно коротким періодом між 

4560 і 4450 рр. до н.е. (Higham et alii, 2007, p. 652). 

З приводу інтерпретації некрополя в цілому думки різнилися. Болгарські 

дослідники – Г. Тодорова, І. Іванов спочатку вважали, що виключна заможність 

поховань свідчить про існування в цей період держави Ivanov, 1988, s. 75). На 

думку К. Ренфрю, рівень суспільства, яке залишило Варненський некрополь, 

має відповідати вождівству (Renfrew, 1978, р. 199-203). На той час у згаданому 

регіоні ще не були відомі поселенські пам’ятки масштабу, який міг би відпові-

дати рівню Варненського некрополя, тому подібні визначення були зустрінуті 

досить скептично. Тепер, коли відомо про існування вже в першій половині V 

тис. до н.е. складних і густонаселених поселенських структур, наявність ієрар-

хії поселень, висновки, зроблені свого часу К. Ренфрю, не виглядають такими 

вже невірогідними.  

Використавши численні ізотопні AMS дати, дослідники намагалися виді-

лити в межах Варненського некрополя окремі хронологічні групи, аби спробу-

вати виділити одночасні багаті та бідні поховання. На їхню думку, це можливо 

зробити з точністю до 50 років, а існування в одному горизонті поховань різних 

за статком осіб може бути інтерпретоване як наявність відносин типу патрон-

клієнт (Higham et alii, 2007, p. 651-652). 
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 Тривалий час Варненський некрополь із його надзвичайно багатими по-

хованнями залишався унікальним явищем, яке складно було порівнювати з не-

численними відомими поховальними комплексами Південно-Східної Європи. 

Після дослідження могильника Дуранкулак, у якому досліджено понад 1000 

поховань (Todorova , 2002), з’явилася унікальна можливість для порівняльного 

аналізу. 

Одне з найбільш цікавих, на нашу думку, досліджень матеріалів із моги-

льника Дуранкулак було виконане А. Уіндлером, Р. Тілі та Й. Мюллером. Вони 

запропонували у згаданому випадку використати так званий «коефіцієнт Джі-

ні» (статистичний показник, призначений для вивчення ступеня соціального 

розшарування суспільства стосовно певної ознаки) та «криву Лоренца» (Windler 

et alii, 2013, p. 204-210). У поєднанні ці методи застосовують саме для виявлен-

ня рівня розшарування по нагромадженому багатству. 

Для могильника Дуранкулак, у якому археологами виділено 4 фази існу-

вання (дві перші – пов’язані з культурним комплексом Хаманджія, решта – з 

культурним комплексом Варна) було установлено, що за статистичними відо-

мостями було два періоди найбільшого розшарування: на етапі Хаманджія І та 

ІІ (коефіцієнт 70,4) і на заключному етапі існування некрополя, етапі Варна ІІ 

(72). У той же час найменшим було розшарування на етапі Варна І (65) (Windler 

et alii, 2013, p. 207, fig. 4). Дослідники звернули увагу на різницю у джерелах 

«багатства» поховань на різних етапах існування некрополя. На початковому 

одним із головних чинників була різниця у знахідках кісток тварин, тобто наяв-

ність м’яса серед поховальних дарів, яка впливала на оцінку «заможності».  

У випадку з пізнім етапом існування могильника різниця базувалася на 

наявності/відсутності або кількості металевих виробів серед поховального інве-

нтарю. Разом із тим у період найменшого розшарування (етап Варна І) біль-

шість членів колективу, якщо судити з поховальних дарів, мала доступ до мід-

них виробів. Тобто наприкінці свого існування громада, яка залишила могиль-

ник Дуранкулак, була більш суспільно розділеною, ніж перед тим.  
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Саме в наростанні суспільної нерівності дослідники вбачають найваго-

мішу причину занепаду згаданих громад, а не в напади «курганних народів» 

або в кліматичних змінах ((Windler et alii, 2013, p. 208). 

Порівняльний аналіз суспільних структур за матеріалами могильників 

культурних комплексів Варна та Лендель показав, на думку дослідників, що у 

них є багато спільного у ієрархії суспільства, однак матеріальне вираження цих 

показників може різнитися. Так, у культурному комплексі Лендель у заупокій-

них дарах велику вагу мала кількість та різноманітність посуду. Важливим та-

кож є спостереження стосовно того, що в обох випадках високий статус було 

закріплено за представниками певної частини населення незалежно від їх віку 

та статі. Разом із тим найвищий суспільний статус в обох випадках мали дорос-

лі чоловіки (Zalai-Gaál, 2002, s. 294-295).  

Таким чином можемо констатувати, що нині спостерігається певна відпо-

відність у соціальних реконструкціях на підставі матеріалів поховальних 

пам’яток та поселень. І там і там ми бачимо відображення ієрархічної, усклад-

неної порівняно з попереднім періодом, суспільної організації, в якої представ-

ники окремих підрозділів займають позиції, що дозволяють їм нагромаджувати 

багатства.  

Наявність у межах окремих культурних комплексів (Вінча, Варна, Куку-

тень-Трипілля та ін.) одразу багатьох «центрів влади», маркерами яких є великі 

поселення із кількатисячними громадами може бути свідченням про формуван-

ня не лише простих, а й складних вождівств. Аналіз ситуації по різних регіонах 

указує на нерівномірність суспільного розвитку: у той час, як у Південно-

Східній та частково Центральній Європі ми можемо реконструювати складні 

політичні утворення типу вождівств, зокрема з політичними центрами протомі-

ського типу, на периферії спостерігається широкий спектр утворень – від пле-

мінних до родових соціальних організмів. Однак на тлі зростання демографіч-

ного потенціалу цілком логічним є поступове ускладнення суспільно-

потестарних структур.  
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5.2.5. Розвиток знакових систем 

 

Результати нових досліджень, археологічні відкриття, зроблені на Балка-

нах, в ареалі поширення найдавніших хліборобських культур Європи, свідчать 

про існування місцевого різновиду сакральної писемності в середовищі таких 

культур, як Вінча, Коджадермен-Караново-Гумельниця, Діміні та ін. не пізніше 

другої половини VI – у V тис. до н. е. (Haarman, 2004, p.14). Важливим є визна-

чення місця в розвитку цього явища носіїв трипільської культури, на прикладі 

матеріалів якої ми також можемо спостерігати процеси зародження праісторич-

них знакових систем та давньої писемності. 

Зв’язок знакових систем Трипілля з аналогічними традиціями цивілізації 

Старої Європи, особливо на ранньому етапі, був досить значним. Тому важливо 

показати, як насправді виглядають дрібні елементи орнаментації керамічних 

виробів трипільської культури, знаки, що на них зустрічаються, їх зв'язки між 

собою, принципи їх монтажу в блоки. Це дасть нарешті змогу провести в май-

бутньому детальне порівняння знакових систем трипільсько-кукутенських по-

селень зі знаками піктографічної писемності Шумеру та лінійними знаками VI-

V тис. до н.е., які походять із Балканського півострова (Haarman, 2002, р. 580-

584).  

Ураховуючи походження трипільської культури, цілком логічно було б 

шукати серед її матеріалів, починаючи з раннього етапу, знаки, схожі на ті, що 

були поширені в неолітичних культурах Балкан та Центральної Європи.  

Трипільська кераміка, пластика зберегли численні зображення – орнаме-

нтальні композиції, знаки, символи. Поза всякими сумнівами, вони містять ва-

жливу для їх творців інформацію. Тому виникає бажання спробувати її зрозумі-

ти, дешифрувати, відкрити ще одне джерело відомостей про давню цивілізацію. 

Уже на кераміці раннього періоду трипільської культури можна побачити низку 

знаків, які можуть бути виокремленні з орнаментації. Вони розміщені як у ме-

жах орнаментальних композицій, так і поза ними. Знаки наносили за допомо-

гою заглиблених (врізних) ліній, іноді вони намальовані фарбою. Ураховуючи, 
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що заглиблені лінії, як правило, заповнювали білою пастою, а простір між ними 

фарбували вохрою в червоний колір, тло могло бути чорним, певне значення 

могла мати кольорова гама символів. Її складові – три кольори: червоний, бі-

лий, чорний. Традиція використання кольору при нанесенні знаків та орнамен-

тальних композицій набула ще більшого поширення з появою на етапі ВІ спра-

вжнього мальованого посуду. 

Одним із найулюбленіших місць для знаків на керамічному посуді є вер-

хня частина ручок покришок, денця посудин, медальйони, включені в орнамен-

тальні композиції. Як правило, це прості фігури – хрест, коло; останнє буває 

розділене лініями на овали тощо.  

Певні знаки можуть бути центрами, які іншими елементами пов'язані в 

динамічні орнаментальні композиції. Так, знак кола в різних варіаціях його за-

повнення є одним із двох-чотирьох вузлових елементів на горщиках, вазах, 

фруктовницях та грушоподібних посудинах. Особливо слід виділити знаки, 

розміщені поза орнаментами. Їх кількість невелика. Це переважно хрести та 

хрестоподібні композиції з груп паралельних рисок на денцях посудин.  

Вирізняється своєю складністю окреме зображення на придонній частині 

горщика з поселення Бернашівка (розкопки В.Г. Збеновича): перевернута тра-

пеція, від лівого кута якої відходить із нахилом уліво коротка лінія, далі – дві 

паралельні, біля правого кута зображено нахилений V-подібний знак. Воно 

розміщене поза орнаментальною композицією, нижче подвійної прокресленої 

лінії, яка відділяє від неї придонну частину посудини. Описане вище зображен-

ня, можливо, є лігатурою з чотирьох простих знаків. За принципом побудови 

воно нагадує лігатури зі знаків культури Вінча (Winn , 1981). 

На антропоморфній статуетці з поселення Русешть Ной Іб (Республіка 

Молдова, розкопки В.І. Маркевича) у верхній частині зображено лігатуру зі 

знаків, що являють собою різного роду "гребінці" та групи ліній (Черныш , 

1982, табл. 56. – 11). На поселеннях Прекукутень виявлено фрагменти кераміки, 

пластику та глиняні таблички з окремими знаками або групами знаків, зокрема 

лінійними, які подібні до знаків культури Вінча. Групи знаків та окремі знаки є 
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на кераміці з поселення Траян Дялул-Віей (фаза Прекукутень І). Найбільша лі-

нійна група знаків виявлена на піддоні фруктовниці з поселення Тирпешть ІІІ 

(Черныш , 1982, табл. 56. – 3; 7; табл. 83. – 13, 18-20).  

Зображення на статуетках раннього етапу з території Молдови та України 

найповніше було враховане свого часу А.П. Погожевою. Вона виділила близько 

56 «видів орнаменту» (фактично, знаків), а також проаналізувала систему їх 

розміщення та взаємну кореляцію (Погожева, 1983, табл. 7-12). Серед цих зна-

ків зустрічаємо ті самі, що й на посуді – спіралі, кола, хрести, зірка, свастики, а 

також притаманні лише антропоморфній пластиці. Дуже популярним знаком, 

який зустрічається на статуетках раннього етапу трипільської культури, був 

розділений усередині на чотири частини ромб. Його розміщували як на животі, 

так і на грудях, спині, задній частині статуеток. 

На статуетках культури Прекукутень-Трипілля А (Тирпешть ІІІ, Лука-

Врублевецька) зафіксовано знак у вигляді прямокутника з розміщеними в ньо-

му 1–2 лініями, паралельними довгій стороні прямокутника (Черныш, 1982, 

табл. 56. – 3, 6). Більш давні зображення цього знака відомі на посуді культури 

лінійно-стрічкової кераміки.  

Той факт, що частина знаків є спільною для кераміки та пластики, можна 

розглядати як свідчення їх універсального характеру. Ідентичними є правила 

монтажу знаків на цих категоріях виробів. Майже повністю відсутні лінійно 

розташовані групи знаків, за винятком найдавніших зразків кераміки з фази 

Прекукутень І. Складається враження, що упродовж раннього етапу Трипілля – 

Прекукутень навички лінійного використання знаків було втрачено, а самі зна-

ки, загальне число яких становить близько 70—80, використовувалися перева-

жно як елементи орнаментальних композицій. 

На етапі Трипілля ВІ-Кукутень А набуває поширення мальована керамі-

ка. Однак усе ще зберігається традиція прикрашання посуду заглибленим орна-

ментом. Саме на цій категорії виробів продовжують зустрічатися знаки, харак-

терні для початкового етапу розвитку трипільської культури. Це насамперед 

хрестоподібні композиції на ручках покришок. Елементи композицій на стінках 
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посудин виділити доволі складно. Тут можна знайти ромби, овали, групи рисок 

– вертикальних і горизонтальних, кола, спіралі тощо. З'являються зображення 

місячних серпиків. Так само частина цих символів виступає вузловими елемен-

тами орнаментальних композицій.  

Можна простежити подібні елементи в орнаментації на мальованому та 

заглибленому посуді, отже, відбулося поступове перенесення давньої традиції 

нанесення знаків на новий технологічний рівень. Для цього процесу характерна 

стилізація, хоча є випадки досить докладного відтворення старих знаків у тех-

ніці розпису. Знаки могли стати основою для створення композицій з певним 

смисловим навантаженням. Реконструкції подібних речей є дискусійними, од-

нак демонструють вірогідність існування подібного явища. Яскравим прикла-

дом є праця В.П. Цибескова, в якій розглянуто місячний та числовий код, який 

могло використовувати населення культурного комплексу Прекукутень-

Кукутень-Трипілля. Дослідивши орнаментований керамічний столик, він зро-

бив підрахунки елементів композиції – заглибин, яких виявилося 96 – і зіставив 

це число з часом визрівання злаків – пшениці та ячменю, при цьому підрахунок 

днів мали вести за фазами Місяця (Цибесков, 1984, с. 19). Підрахунок днів, 

уважає дослідник, здійснювали за фазами місяця як символу вічного руху (там 

само, с. 16). З поширенням трипільської культури на Схід на етапі ВІ, а особли-

во ВІ-ВІІ, прискорився процес формування локальних варіантів Трипілля. При 

цьому архаїчні способи нанесення орнаментації, а також старі символи найпов-

ніше збереглися саме у віддалених на схід регіонах поширення культури. Вод-

ночас фінал етапу ВІ-ІІ – початок етапу ВІІ можна розглядати як переламну 

межу у розвитку знакових систем Трипілля-Кукутень, після якої відбувається 

активізація знакотворчої діяльності, яка привела до збільшення числа вживаних 

знаків у кілька разів.  
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5.3. Етнокультурні процеси 

 

Для періоду між 5000 і 4200 рр. до н.е. за свідченнями археології для Пів-

денно-Східної та Центральної Європи на перший план остаточно виходять зна-

чні за розмірами (і, в умовах поширення відтворювального господарства – 

більш чисельні) територіальні спільності, представлені археологічними культу-

рами-культурними комплексами. Ця тенденція мала розвиток упродовж попе-

реднього періоду, і нагромаджений потенціал мав неабиякий вплив на етноку-

льтурну ситуацію, що склалася в V тис. до н.е. 

 

 

5.3.1. «Поява» та «зникнення» культурних комплексів: питання три-

валості, причин та характеру трансформацій 

 

Ми вже неодноразово торкалися проблеми формування різних культур-

них комплексів на підставі свідчень археології. Результатом виділення культур 

та розроблення їх періодизації та хронології є отримання відомостей про часові 

параметри процесів культурогенезу – від «народження» до «зникнення». При 

порівнянні цих відомостей по цілому ряду культурних комплексів виникає мо-

жливість порівняти також і динаміку цих процесів.  

Ми порівняли час існування культурних комплексів, які існували у роз-

гляданий нами період, включно з тими, історія яких розпочинається до 5000 р. 

до н.е. та завершується після 4200 рр. (табл. 4.1).Якщо не брати до уваги фено-

менальну довготривалість культурного комплексу Діміні та розділити на два 

періоди культурні комплекси Прекукутень-Трипілля А та Кукутень А-Трипілля 

ВІ, то середня тривалість археологічних культур з цього списку становитиме 

640-660 років. При цьому тривалість більшості культурних комплексів колива-

ється у діапазоні від 400 до 700 років і лише в одному випадку (культурний 

комплекс Рьоссен) менша за 400 років (350).  
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За всієї приблизності визначення тривалості існування культурних ком-

плексів ізотопним методом можна припустити, що ці показники можуть відби-

вати певну об’єктивну ситуацію. Інша справа, з чим вона пов’язана – зі специ-

фікою дослідницького процесу або закономірностями у функціонування куль-

турних феноменів. Навіть подібний побіжний аналіз показує аномальність три-

валості існування культурних комплексів в інтервалі 2000 років, як у випадку з 

Сескло або Прекукутень-Кукутень-Трипілля.  

Ситуація може бути пояснена тим, що дослідники в силу певних причин 

вибудовували послідовність із пов’язаних між собою (через походження, тісні 

зв’язки тощо, належність до одного культурно-господарського типу) культур-

них комплексів, яка відображає історію етнокультурних процесів. Логічно було 

б «умонтувати» у подібну послідовність також більш ранні та наступні культу-

рні комплекси, що можна розглядати як відтворення певних процесів упродовж 

кількох тисячоліть.  

Оскільки більшість культурних комплексів археологами розділено на 

окремі фази існування (або «розвитку»), то цікаво порівняти їх тривалість. Для 

включених до таблиці 5.1. культурних комплексів вона становить від 100-150 

до 200-300 років, найчастіше це близько 200 років. Самі фази було виділено на 

підставі типології керамічного посуду, послідовність – на підставі стратиграфі-

чних досліджень, а тривалість – на підставі ізотопного датування. З одного бо-

ку, подібна тривалість фаз відповідає сучасним можливостям ізотопного дату-

вання, з другого – вірогідно, є відображенням тривалості певних процесів, яка 

може бути визначена іншими чинниками.  

Одним із них міг бути ритуал, пов’язаний із залишенням/оновленням по-

селень, який супроводжували в певних випадках спаленням споруд. Можливо, 

у подібні моменти могли вносити певні зміни у символіку, яку використовува-

ли, зокрема і для зображень на керамічному посуді та статуетках. Ця категорія 

змін не відображала зміни населення і не може бути розглянута в ролі індика-

тора етнічних змін. 
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5.3.2. Історико-культурні області, культурні комплекси 

та їх етнічний аспект 

 

У класифікації етнокультурних спільностей за відомостями археологіч-

них досліджень доцільно встановити їх певну ієрархію. Найвищим щаблем у 

розгляданому випадку буде історико-культурна область, яка включатиме низку 

культурних комплексів, які за свідченнями археології мають спільне походжен-

ня, носії яких належать до близьких культурно-господарських типів і мають ма-

теріальну культуру, символічний аспект якої є певним індикатором для визна-

чення належності.  

Наступним можна вважати історико-культурні комплекси, далі йдуть ло-

кально-хронологічні варіанти. Під час дослідження слід також ураховувати такі 

показники культурних комплексів та їх варіантів, як територія, кількість посе-

лень (і відповідний демографічний потенціал), оскільки на практиці виділення 

археологічних культур, які в більшості випадків стають відповідниками куль-

турних комплексів, може бути проблематичним. За подібного підходу, на нашу 

думку, можна отримати більш виважені реконструкції етнокультурних ситуа-

цій. 

У період між 5000-4200 рр. до н.е. у Центральній та Південно-Східній 

Європі можна виділити дві значні історико-культурні області – південну та пів-

нічну. Вони склалися ще у VI тис. до н.е. в процесі поширення відтворювально-

го господарства, кожна з них представлена цілою низкою культурних комплек-

сів. На межі з ними, починаючи з Подніпров’я, формується третя історико-

культурна область – східна. В межах історико-культурних областей спостеріга-

ється подібність у матеріальній та духовній культурі, яка може бути пояснена 

спільністю походження та належністю до близьких культурно-господарських 

типів.  

Культурний комплекс має певну структуру, базовою одиницею якого 

може бути окрема будівля, що являє собою домогосподарство. Кілька домогос-

подарств відповідають лініджу, далі йде рівень поселення. Певна кількість по-
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селень презентує культурний комплекс на певній території у певний час. В ме-

жах культурних комплексів, як правило таких, що охоплюють значну терито-

рію (приміром, Прекукутень-Кукутень-Трипілля, Вінча тощо) за певними особ-

ливостями матеріальної культури (найчастіше – це керамічний посуд, пластика) 

можуть бути виділені локальні варіанти. У попередньому розділі на цьому ма-

теріалі було запропоновано реконструкцію суспільних структур до рівня плем’я 

– вождівство включно.  

Південна історико-культурна область на початку V тис. до н.е. включає 

такі основні культурні комплекси, як Вінча, Хаманджія, Коджадермен-

Караново-Гумельниця, Варна, Прекукутень-Кукутень-Трипілля.  

Північна історико-культурна область на початку V тис. до н.е. охоплює 

культурні комплекси, які сформувалися на основі культурного комплексу 

КЛСК, поширеного тут у VI тис. до н.е.: Лендель, Рьоссен, накольчастої кера-

міки, пізньострічкової кераміки, малицьку. Крім того, на межі південного та пі-

внічної областей існують культурні комплекси Тиса (або ж Тиса-Херпай-

Чесгалом) та Тисаполгар. 

Східна історико-культурна область між 5000-4300 рр. до н.е. включає 

культурні комплекси києво-черкаської, середньостогівської, азово-дніпровської 

культур. 

Етнокультурна ситуація в кожній з областей була стабільною лише упро-

довж обмеженого часу і почала змінюватись у період 4500-4400 рр. до н.е. У 

багатьох випадках вона завершилася формуванням нових культурних комплек-

сів. 

За археологічними матеріалами у період між 5000-4200 рр. до н.е. зроб-

лено низку спостережень, які можуть бути використані для реконструкцій етні-

чних процесів. Так, археологами виділено низку культурних комплексів та їх 

локальних варіантів, які можна співвідносити з певними групами населення, 

зафіксовано факти їх узаємодії, які мали відображення у знахідках та матеріа-

льній культурі. Особливо інтенсивною ця взаємодія помітна на прикордонні, а 
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також там, де проходили шляхи далекого обміну виробами, сировиною та сіл-

лю. 

Переміщення населення в межах південної та північної історико-

культурних областей мала обмежений характер, про що свідчить стронцієвій 

аналіз решток із поховань. Виявилося, що в період між 5500 і 3500 рр. до н.е. у 

Центральній та Південно-Східній Європі співвідношення кількості прийшлого 

населення відносно того, яке постійно мешкало на певній території перебувало 

в межах 23-25% (Müller , 2013, р. 11-12, tab.3). Тобто можна дійти висновку, що 

у цей період не спостерігалося значного переміщення груп населення, масових 

міграцій. Таким чином, цей фактор не може бути універсальним поясненням 

усіх випадків змін у матеріальній культурі. Зафіксовано також появу та зник-

нення окремих культурних комплексів або їх трансформацію. Ця інформація 

може мати різну інтерпретацію, одним із можливих напрямків є розгляд указа-

них процесів та явищ з точки зору етнокультурної історії.  

Близько 5000 р. до н.е. у Центральній та Південно-Східній Європі, на ду-

мку дослідників, виникають одразу кілька культурних комплексів: Діміні, на-

кольчастої кераміки, малицький, Прекукутень-Трипілля А, середньостогівсь-

кий. Близько 4800-4750 ще два: Лендель та Рьоссен. Між переліченими компле-

ксами існує певна різниця в обставинах виникнення та компонентах, адже в 

усіх випадках відзначено зв’язок із кількома культурними комплексами, які іс-

нували в цей період. Культурні комплекси малицький, Лендель, Рьоссен, нако-

льчастої кераміки пов’язують із КЛСК (Lenneis, 1986, S. 163-168; Binsteiner, 

2005, s. 43-155; Erhardt, 1996. – S. 76-77).  

Територіально вони перекривають ареал поширення останньої у другій 

половині VI тис. до н.е. Таким чином ми можемо розглядати їх у ролі чотирьох 

етнокультурних утворень, які мають спільне походження, водночас і певну 

специфіку, зумовлену процесами культурогенезу, які мали місце близько 5000-

4800 рр. до н.е. Три з них – малицький, Рьоссен та накольчастої кераміки – при 

цьому досить помітно відрізняються від культурного комплексу Лендель за на-

бором керамічних виробів – у останньому випадку поширений мальований по-
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суд, який майже відсутній у перших трьох. Ця ситуація подібна до тієї, яка 

склалася у випадку з культурним комплексом Прекукутень-Кукутень-Трипілля, 

про що мова піде далі. 

В умовах зростання чисельності населення формуються групи, які могли 

бути самодостатніми у процесі відтворення населення. Для підкреслення окре-

мішності формується відмінна символічна система, яка дістає відображення у 

матеріальній культурі, деяких особливостях ритуалів. Так, в усіх зазначених 

вище культурних комплексах відомі святилища-ронделі, однак лише для куль-

турного комплексу Лендель типовим є широке застосування у ритуалах антро-

поморфної пластики. Статуетки хоча і відомі в інших культурних комплексах, 

однак їх там виявлено значно менше. Таким чином ми бачимо, що до питання 

етнічної інтерпретації кожного культурного комплексу слід підходити конкрет-

но, з урахуванням усіх деталей та наявної інформації, різноманіття позицій до-

слідників-археологів, що пов’язано з таким обсягом систематизації свідчень, 

який перевищує можливості нашого дослідження. З цієї причини ми зупинимо-

ся на кількох прикладах вирішення згаданої проблеми.  

 

5.3.3. Культурний комплекс Прекукутень-Кукутень-Трипілля та пи-

тання його етнокультурної інтерпретації 

 

Ранній період в історії культурного комплексу Прекукутень-Кукутень-

Трипілля розпочинається в останній чверті VI тис. до н.е., коли трипільці 

з’являються на теренах Карпато-Подністров’я. Процес його формування порів-

няно детально вивчений археологами з Румунії, Молдови та України (Marines-

cu-Bilcu, 1984, р. 125 – 126, Збенович, 1989, с. 5-12). Усього відомо понад 300 

поселень раннього періоду, причому найдавніші матеріали виявлено як на за-

хід, так і на схід від Карпат (Збенович, 1989, с. 181, рис.85; Garvǎn, 2013, р. 83-

84).  

За результатами вивчення особливостей кераміки, пластики, типів жител 

із кількох найдавніших поселень (фаз Прекукутень І та Прекукутень ІІ) дослід-
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ники дійшли висновку, що культурний комплекс Прекукутень-Трипілля А сфо-

рмувався у результаті взаємодії кількох етносоціальних організмів доби неолі-

ту, які входили як до південної так північної історико-культурних областей. З 

південної – культурні комплекси Боян, Вінча, Хаманджія, Кріш, із північної – 

КЛСК, з якою, у свою чергу, також частково пов’язують комплекс культури 

Боян (Бурдо, 2004, с. 107-109). 

З перелічених вище культурних комплексів на схід від Карпат археологі-

чно зафіксовано лише два з них – Кріш та КЛСК. Таким чином, якщо вважати, 

що територія формування була розташована у передгір’ях Карпат, то впливи 

решти культурних комплексів слід розглядати як опосередковані, за винятком 

комплексу культури Боян. Він досить виразно вирізняється на тлі інших компо-

нентів, хоча статистично знахідки на поселеннях посуду з декором, що відпові-

дає традиціями цього культурного комплексу (типу «вовчий зуб» та «шахівни-

ця») знаходяться у межах 3-10%, що допускає міграцію його носіїв. Якщо ж ма-

ти на увазі гіпотезу про формування Прекукутень І-ІІ у Трансільванії 

(Dumitrescu Vl., s. 51-74), то потреба в міграції відпадає.  

Тривалий час уважали, що основою для формування культурного ком-

плексу Прекукутень-Трипілля А була буго-дністровська культура (Даниленко 

1974, с.10; Маркевич,1968, с. С.27-28). Аргументацію В.М. Даниленка та інших 

прибічників буго-дністровської підоснови Прекукутень-Трипілля свого часу 

було достатньо детально і обґрунтовано спростовано В. Г. Збеновичем (Збено-

вич В.Г., с. 47-60), а, головне, результатами розкопок на Дністрі та Південному 

Бузі, ізотопним датуванням поселень (Бурдо Н.Б., 2004, с. 107-108). Адже на 

Південному Бузі, де нібито мала відбуватися ґенеза раннього Трипілля, 

з’являються лише поселення, віднесені до заключної фази Прекукутень ІІІ, а 

найдавніші сконцентровані на заході, де взагалі відсутні пам’ятки буго-

дністровської культури. 

Нині найбільш обґрунтованою є гіпотеза про ґенезу Прекукутень-

Трипілля на багатокомпонентній основі за участі культур Боян, лінійно-

стрічкової кераміки, Кріш, Вінча, Хаманджія. Щодо локалізації формаційних 
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процесів, то сьогодні панує думка С. Марінеску-Билку щодо районів південно-

східної Трансільванії та Прикарпатської Молдови. Прекукутенсько-трипільська 

спільність проіснувала приблизно до 4700-4600 рр. до н.е., за цей час її посе-

лення поширилися від Прикарпаття на заході до межиріччя Південного Бугу та 

Дніпра. У цей період на цьому просторі зафіксовано досить одноманітний ке-

рамічний комплекс та антропоморфну пластику, що може бути свідченням пев-

ної культурної спільності та вірогідної належності до однієї етнічної спільноти 

(умовно назвемо її «прекукутенсько-трипільською»).  

За чисельністю населення, що стоїть за кількома сотнями поселень із 

урахуванням їх локалізації, могло стояти від двох до п’яти племінних утворень, 

деякі могли мати власні центри (Гура-Кайнарулуй та Могильна ІІІ). Близько 

4700-4600 рр. у матеріальній культурі цих груп населення можемо бачити деякі 

риси, які наявні у матеріалах пов’язаної з ними походженням спільності Куку-

тень-Трипілля (або ж «етногенетичної області Трипілля-Кукутень») (Бурдо, 

Видейко, 2006, с. 46-48). У керамічному комплексі нової спільноти поширюєть-

ся мальований посуд, який стає яскравою рисою культури упродовж наступно-

го часу. У ролі джерел цих інновацій нині розглядають культурні комплекси 

Коджадермен-Караново-Гумельниця, Тисаполгар, Петрешть та Фоєнь 

(Lazarovici C.- M.et alii, 2009, р. 17-18). 

Про те, що цей процес відбувався за умов зростання чисельності насе-

лення, свідчить висока концентрація поселень між Карпатами та Прутом (Bri-

gand R., Weller, 2013, p. 204-205) і частково – у Пруто-Дністровському межи-

річчі. Напруженість ситуації виявилася у «мілітаризації» суспільства – появі 

великої кількості поселень на природно або штучно укріплених місцях, розпо-

всюдження зброї у вигляді наконечників від стріл та дротиків.  

Цей процес припав на період 4600-4400 рр. до н.е., коли відбувалося пе-

реформатування та виникнення нових культурних комплексів у Центральній та 

Південно-Східній Європі – з арени сходять культурні комплекси Вінча, Тиса, 

Лендель, натомість формується низка нових. 
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У той самий час у північних районах Середньої Наддністрянщини та на 

схід, у Побужжі й межиріччі Південного Бугу та Дніпра зафіксовано племінні 

території населення, що дотримувалося у виготовленні посуду старовинної 

прекукутенсько-трипільської традиції та, вірогідно, належало до ще одного ет-

ногенетичного району. Розвиток аграрної економіки в умовах практично необ-

межених земельних ресурсів та демографічний вибух стали тут чинниками 

ускладнення соціальної структури, поряд із общинними поселеннями 

з’являються великі центри концентрації населення площею до 100-150 га.  

Між Карпатами та Дністром після 4500 р. до н.е. починається процес вну-

трішньої диференціації спільності, зумовлений, вірогідно, попередніми етнопо-

літичними структурами (можливі 3 племені на етапі Прекукутень-Трипілля А) 

та взаємодією з певними культурними комплексами на заході та півдні. Було 

виділено верхньодністровську, середньо-дністровську, буго-дністровську етні-

чні спільності (Бурдо, Видейко, 2006, с. 47-48). Таким чином між 4500-4200 рр. 

до н.е. в межах культурного комплексу Кукутень-Трипілля виділяють кілька 

локальних груп. У майбутньому кожна з етнографічних груп-спільностей тео-

ретично могла стати родоначальницею нового культурного комплексу.  

Досліджуючи ці явища, археологи неодноразово намагалися їх проінтер-

претувати. Одним із напрямків стало виділення локальних груп у окремі архео-

логічні культури: так, пам’ятки з прекукутенсько-ранньотрипілськими традиці-

ями О.В. Цвек запропонувала називати «східнотрипільською культурою» 

(СТК), і ця назва побутує вже кілька десятиліть (Цвек ,1999, c. 28–37). Ще далі 

свого часу пішла Т.Г. Мовша, перейменувавши локальні групи (варіанти) в 

окремі археологічні культури (Мовша, 1989, c.146-147; Бурдо, 2012, c. 9-13), 

однак ця новація не прижилася.  

З одного боку її обґрунтування потребувало переосмислення величезного 

масиву свідчень, з другого – подібна титанічна праця мала привести до виді-

лення кількох десятків археологічних культур, оскільки кількість виділених до-

слідниками локальних груп культурного комплексу Кукутень-Трипілля вже да-

вно перевищила сім десятків – і то за приблизними підрахунками і лише для те-
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риторії за схід від Пруту. Останнім часом з’явилися спроби обґрунтувати існу-

вання «західнотрипільської археологічної культури», яка мала об’єднати всі 

групи з мальованим посудом (Дяченко, 2010, c. 3, 11; Овчинников, 2008, c. 1, 2, 

5). Однак її виділення не виглядає конструктивним з огляду на специфіку ознак 

(наявність мальованого посуду), використаних з цією метою. Крім того, значна 

частина «західнотрипільських» пам’яток взагалі знаходиться у межиріччі Пів-

денного Бугу та Дніпра, тобто у східній частині поширення культурного ком-

плексу Кукутень – Трипілля.  

Слід зауважити, що культурний комплекс Прекукутень-Кукутень-

Трипілля сприймають як більш-менш цілісне явище завдяки наявності спільних 

рис матеріальної культури та у сакральній сфері – символіці, широкому вико-

ристанню специфічної антропоморфної пластики, обряду спалення жител та 

поселень.  

Якщо приймати точку зору дослідників про кілька джерел формування 

культурного комплексу Прекукутень-Трипілля А, то виникає питання, за яких 

обставин та умов була можливою взаємодія представників різних культурних 

комплексів. Зрозуміло, що подібна ситуація була можливою за наявності засо-

бів комунікації – мовних, символічних, а також певних традицій подібної взає-

модії, адже такі ситуації не були унікальними.  

Упродовж наступного періоду, в період виникнення Кукутень-Трипілля, 

сталися помітні зміни у культурному комплексі при поширенні мальованого 

посуду, походження якого також можна пов’язати з кількома спорідненими 

культурними комплексами. Крім того, дослідниками відзначено помітні впливи 

на формуванні інших складових керамічного комплексу, пов’язані з культурами 

Лендель та Тисаполгар (Цвек, 1990, c. 36-38; Videiko, p. 13-68).  



 

 

183
Висновки до розділу 5 

 

Основні новації в економіці на початку V тис. до н.е. на теренах Центра-

льної та Південно-Східної Європи торкнулися не стільки систем життєзабезпе-

чення, як галузей нехарчового виробництва, розвитку систем обміну. Потенціал 

відтворювального господарства, адаптованого до найрізноманітніших локаль-

них умов упродовж попереднього тисячоліття виявився цілком достатнім, аби 

забезпечити розвиток високоспеціалізованих ремесел. Потреба в обміні виро-

бами та сировиною, як і раніше, стимулювала обмінні операції, однак асорти-

мент предметів обміну був розширений, зокрема за рахунок високотехнологіч-

них ремісничих виробів. На зміну домашньому виробництву в найбільш праце-

витратних та складних технологічно галузях приходить ремісниче виробницт-

во. 

Галузями, які мали значний вплив на різні сторони життя давнього насе-

лення, стали гірнича справа, металургія та металообробка. Метал став не лише 

сировиною для виготовлення престижних прикрас, а й життєво необхідних 

зброї та знарядь праці, зокрема тих, що використовували в інших видах реме-

сел. Одним із них стало видобування та перероблення кременю, який усе ще за-

лишався одним із найпоширеніших матеріалів для виготовлення різноманітних 

знарядь праці та предметів озброєння.  

Такий різновид виробів, як довгі пластини, був включений до числа пре-

стижних цінностей поруч з виробами з міді, золота та черепашок Spondyus. Для 

віджиму пластин було винайдено спеціальний верстат. У різних виробництвах у 

цей період використовували також верстати для свердління каменю та ткаць-

кий. Технологічний поступ у гончарстві приводить до поширення двоярусних 

горнів – насамперед для випалу мальованої кераміки, яка теж у деяких регіонах 

стає продуктом престижного споживання. Удосконалення процесу виробництва 

посуду дало змогу нарощувати його обсяги.  

Паралельно з поширенням виробів та сировини завдяки розвиненій ме-

режі обміну, зокрема на великі відстані, відбувалося поширення певних станда-
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ртів життя та споживання. Цей процес зачепив сусідів давніх хліборобів, які 

переймали також деякі навички виробництва і технологій, зокрема у металооб-

робці. 

Поширення відтворювальної економіки, як основи системи життєзабез-

печення більшості населення Центральної та Південно-Східної Європи, яке по-

чалося ще у VI тис. до н.е. і тривало упродовж V тис. до н.е., привело як до зро-

стання загальної чисельності населення, так і його щільності в окремих регіо-

нах, насамперед тих, які були освоєні ще до 5000 р. до н.е. З’являється пробле-

ма нерівномірності доступу до різних видів природних ресурсів, починаючи від 

полів та пасовищ до корисних копалин – солі, кременю, міді та інших життєво 

необхідних речей. 

Частина проблем могла бути вирішена за рахунок освоєння нових тери-

торій (поширення культурних комплексів у північному та східному напрямках). 

Однак для тих, хто залишався на землях «Старої Європи», слід було шукати 

інші рішення, зокрема на ниві формування нових суспільних структур, прове-

дення організаційних заходів, які могли стати знаряддям вирішення проблем. 

Важливим показником розвитку суспільних структур є характер посе-

лень. Упродовж тривалого часу типовими були уявлення про поселенські стру-

ктури в Центральній та Південо-Східній Європі як невеличкі родові селища. На 

цьому тлі незбагненними виглядали поселення-гіганти, належні до культурного 

комплексу Кукутень-Трипілля у буго-дніпровському межиріччі. Однак інтенси-

вні археологічні дослідження із залученням археометричних методів істотно 

змінили уявлення про ситуацію з великими поселеннями, з’явились окремі роз-

роблення стосовно початкових етапів урбанізації у Європі вже у V тис. до н.е., 

які базувалися на вражаючих відкриттях. 

На території поширення кількох культурних комплексів, а саме Коджаде-

рмен-Каранове-Гумельниця, Вінча, Тисаполгар, Прекукутень-Кукутень-

Трипілля, на теренах Центральної та Південно-Східної Європі між 5000-4200 

рр. до н.е. тривало виникнення великих поселень, у яких могло мешкати від 

1000-2000 – 5000-6000 осіб. Ці населені пункти мали укріплення, продумані за-
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здалегідь – згідно з певними традиціями – системи планування (вуличну, рядо-

ву, кільцеву). У деяких випадках телі були оточені « із «пласкими», тобто зви-

чайними, хоча і багатошаровими поселеннями. Для деяких випадів подібного 

поєднання дослідники розглядають телі як елітарну або ритуальну частину по-

селення. На думку багатьох дослідників у цей період відбулося формування пе-

вної ієрархії поселень. 

Наведені дані свідчать, що поселення-гіганти у ареалі поширення Куку-

тень-Трипільського культурного комплексу постають як цілком закономірне 

явище в розвитку давніх хліборобських суспільств Європи. Вони не виглядають 

унікальним і незбагненним феноменом буго-дніпровського межиріччя. Ці посе-

лення-гіганти хоча й досягли після 4300 р. до н.е. значно більших розмірів, ніж 

їхні аналоги на Балканах та в Центральній Європі, цілком вписуються в загаль-

ноєвропейські процеси розвитку поселенських структур упродовж V-IV тис. до 

н.е., у яких можна вбачати перші спроби урбанізації. 

Також однією з важливих характеристик рівня розвитку давніх суспільств 

є створені ними монументальні споруди. Досить довго вважали, що європейсь-

ка традиція в V тис. до н.е. не знала традиції зведення подібних споруд і вони 

з’являються у кращому випадку в IV-III тис. до н.е. з появою так званих мегалі-

тів. При цьому дослідники посилалися насамперед на характер будівель, які ви-

глядали переважно досить скромними. Однак проведений нами аналіз результа-

тів археологічних досліджень дає змогу відтворити іншу, відмінну картину.  

З початку V тис. до н.е. у Центральній та Південно-Східній Європі, на 

поселеннях давніх хліборобів, набувають поширення громадські будівлі та спо-

руди, які потребували значних колективних зусиль та певного рівня організації 

суспільства в цілому. Дослідниками виділено кілька типів святилищ, починаю-

чи від ландшафтних до монументальних споруд на поселеннях.  

Будівництво різних типів громадських споруд, які можна інтерпретувати 

як храми, було поширено у носіїв усіх культурних комплексів Центральної та 

Південно-Східної Європи. Ці споруди потребували різних трудових затрат на 

будівництво та підтримання, однак були необхідним елементом поселень та 
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культурного ландшафту. У багатьох випадках можна спостерігати певну ієрар-

хію подібних об’єктів. 

Важливою складовою ритуальної практики, характерної для ряду культу-

рних комплексів періоду 4500-4200 рр. до н.е., був обряд спалення окремих жи-

тел та поселень у цілому. Значення подібних обрядів полягало в залученні всієї 

громади, незалежно від розмірів поселення, підпорядкуванні життя колективів 

певній меті. Його здійснення, особливо в тих масштабах, як це практикувалося 

носіями культурного комплексу Прекукутень-Кукутень-Трипілля, вимагало від 

суспільства значних матеріальних витрат, витрат праці та часу. Ці ресурси у 

згаданому випадку не йшли на споживання, а практично вилучалися з обігу і 

об’єктивно сповільнювали зростання добробуту населення, хоча за певних умов 

і могли сприяти соціальній стабільності. 

Найбільш поширеними тривалий час були уявлення про суто мирний ха-

рактер давніх хліборобів у Центральній та Південно-Східній Європі у V тис. до 

н.е. Натомість відомості про поширення зброї, укріплень у Центральній та Пів-

денно-Східній Європі між 5000-4200 рр. свідчать про наявність постійної загро-

зи для громад незалежно від їхнє місцезнаходження в межах зазначеної терито-

рії: чи то на сході, чи то на заході, півдні або півночі упродовж усього зазначе-

ного періоду.  

Громади були змушені витрачати значні ресурси на спорудження та під-

тримання в належному стані укріплень навколо великих та малих поселень, та 

придбання (у випадку з мідними виробами) та виготовлення спеціалізованої 

зброї. Поширення великих поселень можна інтерпретувати як необхідність у 

концентрації населення з метою захисту в умовах, коли вирішальним фактором 

на полі бою була чисельність воїнів. Зброя – булави, бойові сокири-молоти – 

стає символом влади у хліборобських суспільствах. Серед воїнів є певна града-

ція, пов’язана як і з віком, так і зі статусом у колективі. 

На зміну уявленням про егалітарні, матріархальні суспільства давніх хлі-

боробів цілком обґрунтовано з’явилася інша картина суспільного устрою насе-

лення Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е. 
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За матеріалами досліджень поселень давніх хліборобів – від культурного 

комплексу Лендель та Кукутень-Трипілля ми спостерігаємо певну одноманіт-

ність свідчень стосовно початкових щаблів організації на рівні житла та групи 

жител. Як і раніше, у VI тис. до н.е. були поширені житла, призначені для одно-

го домогосподарства, із житловим та підсобними приміщеннями, зокрема на 

двох рівнях. На поселеннях ці будівлі групуються у кластери від 3-5 до 10-12 

споруд у вигляді рядів (Околіштє, Стубліне, Турдаш), або груп, розташованих 

навколо площі (Стубліне, Тирпешть). Цей рівень організації виглядає універса-

льним практично для усіх культурних комплексів і на думку дослідників, від-

повідає лініджу.  

Кількість лініджів у межах поселення різниться в залежності від розмірів 

останнього: від 1 до 2-3 на невеликих поселеннях до 10-15 і, можливо, більше 

на поселеннях, які налічують сотні будівель (Стубліне, Чесгалом-Оборін, Мо-

гильна-ІІІ).  

Групи поселень на числі з найбільшим, яке виконувало роль племінного 

центру, стають основною потестарною суспільною одиницею цього періоду. 

Наявність кількох подібних утворень у межах культурного комплексу поряд із 

іншими ознаками дає підстави говорити про відповідність останніх структурі 

типу вождівства. 

Проведений дослідниками порівняльний аналіз суспільних структур за 

матеріалами могильників культурних комплексів засвідчує наявність суспільної 

нерівності. При цьому високий статус було закріплено за представниками пев-

ної частини населення незалежно від їхнього віку та статі. Разом із тим найви-

щий суспільний статус мали дорослі чоловіки-воїни. Рівень суспільства, яке за-

лишило Варненський некрополь, мав би відповідати вождівству. 

Дані дослідження поселень та могильників взаємно доповнюють одне 

одного і дають змогу стверджувати існування вождівств Центральній та Півде-

но-Східній Європі вже у V тис. до н.е., а саме у найбільш розвинених культур-

них комплексах типу Лендель, Вінча, Тиса, Коджадермен-Каранове-

Гумельниця, Кукутень-Трипілля. Наявність у межах окремих культурних ком-
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плексів (Вінча, Варна, Кукутень-Трипілля та ін.) одразу багатьох «центрів вла-

ди», маркерами яких є великі поселення з кількатисячними громадами, може 

бути свідченням про формування не лише простих, а й складних вождівств.  

Аналіз ситуації по різних регіонам вказує на нерівномірність суспільного 

розвитку: в той час, як у Південно-Східній та частково Центральній Європі ми 

можемо реконструювати складні політичні утворення типу вождівств, зокрема з 

політичними центрами протоміського типу, на периферії спостерігається широ-

кий спектр утворень – від племінних до родових соціальних організмів. Однак 

на тлі зростання демографічного потенціалу цілком логічним виглядає посту-

пове ускладнення суспільно-потестарних структур. Аналіз наявних відомостей 

дозволяє стверджувати, що у другій половині V тис. до н.е. не відбувалося жо-

дних вторгнень до регіону Південно-Східної Європи з Понтійських степів. Змі-

ни, які відбулися у регіоні в період після 4500 р. і до 4200 р. можливо розгляда-

ти, як наслідки дії природного фактору (зміна клімату), прямим наслідком якої 

стала економічна криза. Зміни в культурних комплексах, які дослідники сприй-

мають як «колапс», «зникнення», можна трактувати як свідчення трансформації 

культурно-господарських типів, утворення нових спільнот, зокрема і за рахунок 

поєднання кількох попередніх. Власне, подібні процеси мали місце як у попе-

редній час, так і упродовж розгляданого періоду. Завдяки зростанню джерель-

ної бази, перегляду давніх концепцій нині є усі підстави перевести концепцію 

«першої хвилі індоєвропеїзації», у якій фігурують «курганні народи» з Понтій-

ських степів у V тис. до н.е., до розряду питань історіографії даної проблеми. 

Будівництво укріплених поселень у Центральній та Південно-Східній 

Європі почалося не після 4500 р. до н.е., як вважали прихильники гіпотези про 

вторгнення «курганних народів», а за 500-700 років до цієї дати, причому в се-

редовищі різних культурних комплексів, як прикордонних зі степом, так і від-

далених. Крім того, , частина цих поселень була залишена мешканцями за 100-

200 років до 4500 р. до н.е. Ця обставина змушує шукати причини їхнього зве-

дення не в загрозі з боку «войовничих індоєвропейців», а у внутрішніх пробле-
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мах спільнот Старої Європи. Адже саме виникнення, існування та переформа-

тування вождівств є відображенням складної внутрішньополітичної ситуації. 

На периферію ці зміни приходять поступово, у міру освоєння території та 

зростання чисельності населення, як у випадку з культурним комплексом Пре-

кукутень-Кукутень-Трипілля. Носії києво-черкаського культури та середньо-

стогівського культурних комлексів зберігають архаїчні суспільні структури, 

хоча у випадку з останнім включення до системи обміну та отримання техноло-

гій металооброблення стимулювало виокремлення еліти, яка контролювала ці 

процеси і була зацікавлена у контактах із сусідами.  

Викликає певний подив різниця в реакції на сусідство з хліборобськими 

спільнотами у випадку з києво-черкаським та середньостогівським культурни-

ми комплексами, адже підосновою останнього також були носії дніпро-

донецького культурного комплексу. Можна припустити, що у розгляданому 

випадку мало місце проникнення, можливо досить короткотермінове, до сере-

довища культурного комплексу Середнього Стогу носіїв культурних традицій 

Гумельниці з відповідними стандартами. У випадку взаємодії громад культур-

ного комплексу Кукутень-Трипілля нічого подібного у згаданий період вірогід-

но так і не відбулося. 

Археологами виділено низку культурних комплексів та їхнього локаль-

них варіантів, які можна співвідносити з певними групами населення, зафіксо-

вано факти їхнього взаємодії, які дістали відображення у знахідках та матеріа-

льній культурі. Особливо інтенсивною ця взаємодія помітна на прикордонні, а 

також там, де проходили шляхи дальнього обміну виробами, сировиною та сіл-

лю. 

Переміщення населення в межах південної та північної історико-

культурних областей мало обмежений характер, про що свідчать дані стронціє-

вого аналізу решток із поховань. Співвідношення кількості прийшлого насе-

лення відносно того, яке постійно проживало на певній території, перебувало в 

межах 23-25% – тобто в цей період не спостерігалося значного переміщення 

груп населення, масових міграцій, тому міграційний фактор, не зважаючи на те, 
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що є надзвичайно популярним серед археологів, не може бути універсальним 

поясненням усіх випадків змін у матеріальній культурі. 

Середня тривалість існування культурних комплексів у розгляданий пе-

ріод становила від 600 до 700 років. За умов відносно обмежених комунікацій 

та спілкування, цього часу цілком достатньо для формування мовних особливо-

стей і навіть окремих мов у межах певних регіонів. Враховуючи постійну тен-

денцію до виділення локальних варіантів у межах великоформатних культур-

них комплексів (типу Кукутень-Трипілля або накольчастої кераміки), можна 

вважати подібні процеси перманентними. 

Походження низки культурних комплексів від «спільних предків» вірогі-

дно забезпечувало у майбутньому досить плідну взаємодію населення, яке їх-

нього репрезентувало. Наслідками такої взаємодії було створення нових симво-

лічних систем на спільній основі, у тому числі з використанням у широких ма-

сштабах предківської спадщини. З другого боку, зростання масштабів чисель-

ності колективів та спільнот зробило їхнього самодостатніми у процесі відтво-

рення населення у межах порівняно невеликих регіонів – причому значно мен-

ших, ніж у VI тис. до н.е. Головним стимулом для встановлення та підтримання 

зв’язків поза їхнього межами стає не відтворення населення – як раніше, а 

отримання необхідних та престижних виробів, сировини.  
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РОЗДІЛ 6 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА СХІД ТА ЗАХІД ВІД 

КАРПАТ У 4200-3400 ДО Н.Е. 

 

Цей період став, можливо, найбільш наочним підтвердженням непобор-

ності поступального розвитку давніх хліборобських спільнот та нерівномірнос-

ті цього процесу на різних територіях. Кліматичні зміни, які спровокували еко-

номічний та суспільний колапс у найбільш розвинених в економічному та сус-

пільному відношенні регіонах Південно-Східної та Центральної Європи в 

останній чверті V тис. до н.е., як це не виглядає дивним, зовсім по іншому 

вплинули на околиці Старої Європи, головним чином на ті, які у попередні кі-

лька століть зуміли нагромадити певний економічний та технологічний, а зара-

зом і демографічний потенціал, опанувати контроль над сировинними ресурса-

ми та шляхами обміну. 

Якщо на захід від Карпат, у Південно-Східній Європі ми спостерігаємо 

значне зниження ступеня заселеності, яке дістало яскраве вираження у скоро-

ченні числа та відповідно розмірів поселень, то на північ та схід від гірських 

масивів, навпаки, спостерігаємо зростання чисельності населення, пожвавлення 

і значний поступ суспільного життя, окремі обриси якого у попередній період 

тільки-но почали вимальовуватися. З одного боку – це формування масштабних 

культурних комплексів, насамперед Кукутень-Трипілля та лійчастого посуду, 

які за масштабами перевершують усе, що було відоме до того часу. Тому не ви-

падковою було зростання їх внутрішньої диференціації на локальні типи, майже 

невідоме або малопоширене у попередні часи (Відейко, 2005, c. 22-25).  

Попри занепад старих центрів, великих поселень у середовищі культур-

них комплексів Вінчі, Коджадермен-Караново-Гумельниця на інших територі-

ях, зокрема і у комплексі Кукутень-Трипілля починається другий етап урбані-

зації, який досягає кульмінації у буго-дніпровському межиріччі (Вiдейко, 2001, 
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c. 106-111; Відейко, 1998, c. 7-28). Там мали продовження процеси, які розпоча-

лися у Південно-Східній Європі ще наприкінці VI та на початку V тис. до н.е. 

У економічному відношенні в цей період мало місце як збереження ста-

рих контактів у сфері обміну, так і активний пошук альтернативних джерел ре-

сурсів та сировини, який увінчався значними досягненнями, не кажучи про вдо-

сконалення певних виробничих технологій. 
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6.1. Демографічна ситуація 

 

Дослідження суспільних та етнічних процесів вимагає хоча б приблизно-

го відтворення демографічної ситуації у період між 4200-3400 рр. до н.е. Для 

цього ми скористаємося розробленнями Й. Мюллера (Müller, 2013, p. 493-506) 

та В.О. Круца (Круц, 1993, c. 30-36), які в комплексі можуть дати уяву про си-

туацію у Центральній та Південно-Східній Європі, включно з територіями на 

схід від Карпат. Нагадаємо, на середину V тис. до н.е. загальна чисельність на-

селення на території, що нас цікавить, могла досягати 2,1-2,2 млн. осіб (розд. 

4.2).  

У Центральній Європі, особливо у північній її частині, після 4200 р. до 

н.е. відбувається зростання чисельності населення. За підрахунками Й. Мюлле-

ра, його щільність на початку періоду становила 1.1 осіб/кв. км, однак починає 

зростати особливо у проміжку між 3500-3100 рр. до н.е, досягнувши 2,2 осіб / 

кв. км. Усього ж тут могло мешкати до 1 млн. осіб (Müller, 2015, р. 206, fig. 17. 

3). Іншу картину реконструйовано для Південно-Східної Європи. Тут після 

4500 р. населення скорочувалося, і у IV тис. до н.е. становило до 0,5 млн. осіб 

(Müller, 2015, р. 204-205) (порівняно з попереднім періодом – скорочення у два 

рази).  

На схід від Карпат найбільш заселеними були території поширення куль-

турного комплексу Кукутень-Трипілля. За розрахунками В.О. Круца на період 

близько 4000 р. до н.е. тут мало б проживати близько 440000 тис. осіб, при 

цьому щільність населення мала становити 3,7 особи / кв. км. До 3400 р. до н.е. 

населення залишалося стабільним, потім почало скорочуватися (Круц, 1993, с. 

33).  

При перерахунку чисельності за показниками, запропонованими Й. Мю-

ллером для Південно-Східної Європи (1,25 осіб/кв. км ), отримуємо 137000 на-

селення лише на території на схід від Дністра. Для всього ареалу поширення 

комплексу Кукутень-Трипілля чисельність мала становити понад 400000 осіб, 
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тобто майже зрівнятися з показником для Південно-Східної Європи у цей пері-

од.  

Таким чином, якщо підвести підсумки по трьох регіонах, то загальна чи-

сельність населення в період між 4200-3400 рр. до н.е. могла становити близько 

1,9 млн. осіб, тобто порівняно з попереднім періодом скоротилася на 200000-

300000. У плані суспільної організації подібні показники відповідають зник-

ненню кількох десятків племінних структур. Зрозуміло, що подібне скорочення 

чисельності давнього населення не могло не призвести до суттєвих змін у полі-

тичній та етнічній сферах (Відейко та ін., 2009, 35-38).  

З другого боку, ми бачимо, що найбільш заселеними стають території на 

північ та на захід від регіону, який упродовж майже двох тисячоліть був свого 

роду «культурною прабатьківщиною» для хліборобського населення Європи. 

Хоча населення «прабатьківщини» і скоротилося вдвічі, життя тут не припини-

лося. Відбувається перерозподіл населення усередині території, при цьому воно 

концентрується у місцевостях із найбільш сприятливими умовами для ведення 

господарства, а також багатих на природні ресурси, які могли бути предметами 

обміну – метал, сіль.  

На околицях концентрація населення була різною. Більш-менш рівномір-

но воно було розподілене по територіях у Центральній Європі, за винятком кі-

лькох регіонів, де відбувалася його концентрація – у південно-східній частині 

поширення культурного комплексу КЛП, ареалі культурного комплексу Міхе-

льсберг. На північ від них утворюється контактна зона з культурними комплек-

сами лісової смуги, які практикували привласнювальні форми господарства. У 

межах поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля концентрація на-

селення теж не була рівномірною.  

Найбільш густонаселеними стали пруто-дністровське, частково дністро-

бузьке та буго-дніпровське межиріччя, особливо ареал поширення поселень-

гігантів, населення яких могло досягати від 3000-5000 до 10000-15000 мешкан-

ців. У цих місцевостях реальна концентрація населення могла значно переви-

щувата показник 1,25 осіб/кв. км, досягаючи 5 і більше осіб/кв. км. Однак усе 
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ще були незаселеними значні території довкола, що до певної міри залишало 

можливості для вирішення проблем із відносним перенаселенням. 

На північному заході скупчення населення спостерігаємо лише навколо 

місцевостей, де є родовища якісного кременю та металу. Найнижча концентра-

ція населення між 4200 і 3400 рр. до н.е. у регіоні Середнього Подніпров’я, за-

йнятому коломийщинською локальною групою культурного комплексу Куку-

тень-Трипілля. Східні сусіди культурного комплексу Кукутень-Трипілля – де-

реївський та нижньомихайлівський культурні комплекси, судячи з кількості ві-

домих пам’яток, залишалися такими ж нечисленними, як і їхні попередники.  

Сумарна ж чисельність населення на величезній території у басейні Дніп-

ра та далі на схід, до Сіверського Дінця навряд чи перевищувала 4000-5000 

осіб. Таким чином ми бачимо істотні зміни у розподілі населення на деяких те-

риторіях Центральної та Південно-Східної Європи.  

Приблизно ¾ населення після 4200 р. до н.е. мешкало поза межами регіо-

ну, який у попередній період займав домінантне положення у господарському 

та культурному житті. При цьому концентрація населення в окремих місцевос-

тях колись периферійних регіонів сягала рівня, який зрівнявся або навіть пере-

вищував досягнутий у Південно-Східний Європі близько 4500 р. до н.е. 
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6.2. Економіка по обидва боки Карпат 

 

З останньою чвертю V тис. до н.е. пов’язують кліматичні зміни, одним із 

наслідків яких став, на думку дослідників, занепад хліборобських спільнот у 

Південно-Східній Європі, представлених такими розвинутими культурними 

комплексами, як Лендель, Тиса, Вінча, Коджадермен-Караново-Гумельниця. Не 

оминула ця доля і носіїв комплексів накольчастої кераміки, Рьоссен. Однак ін-

шою виявилася ситуація у прикордонних районах Старої Європи, де наслідком 

тих самих кліматичних змін стало виникнення оптимальних умов для ведення 

хліборобства та навіть його дальшого поширення. 

 

6.2.1. Версії відтворювальної економіки 

 

Наприкінці V – на початку IV тис. до н.е. триває формування культурно-

господарських типів хліборобів та скотарів зони лісів помірного поясу та лісо-

степу, зокрема пов’язане з аграрною колонізацією нових, віддалених регіонів 

(Відейко, Бєляєва, 1993, c. 5-27; Відейко, 2006, c. 61-63).  

На північ від Карпат, у ареалі, де перед тим були поширені культурні 

комплекси, пов’язані з т.зв. «дунайськими культурами» (КЛСК, Лендель, нако-

льчастої кераміки), формується нове явище – культурний комплекс лійчастого 

посуду. Його ґенеза пов’язана з культурним комплексом Лендель, місцевим ме-

золітичним населенням та впливами кількох навколишніх культурних комплек-

сів – накольчастої кераміки, Рьоссен тощо. На схід від ареалу КЛП до 3600 р. 

до н.е. існував культурний комплекс культури люблінсько-волинської мальова-

ної кераміки, пов’язаний ще із дунайськими традиціями.  

На сході носії культурного комплексу Кукутень-Трипілля освоюють час-

тину середньої течії р. Дніпро – від впадіння Прип’яті на півночі до р. Рось на 

півдні, зокрема й на лівому березі – смугу шириною до 15-20 км, яка охоплюва-

ла не лише широку заплаву Дніпра, а й прилеглі до неї території.  
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Якщо порівнювати різні території, то головним трендом у виборі місця 

проживання стають такі критерії: наявність у регіоні родючих ґрунтів та приро-

дних ресурсів (сіль, метал, кремінь), доступ до води. Поселення різних культу-

рних комплексів у Центральній та Південно-Східній Європі у цей період тяжі-

ють до найплюдючіших типів ґрунтів типу коричневих або чорноземів. Цю те-

нденцію дослідники простежили для різних культурних комплексів, починаючи 

від Байч-Ретц та Баден-Болераз (Tóth1 et alii, 2011, p. 307-321, fig. 5-6) до Куку-

тень-Трипілля (Weller et alii, 2008, c. 225-230). Володіння та контроль над ре-

сурсами стали запорукою існування, заможності та подальшого розвитку спіль-

нот. 

Носії культурного комплексу лійчастого посуду (КЛП) освоювали також 

і території, раніше не задіяні у сільському господарстві, зокрема у басейні Віс-

ли. Про це свідчать палінологічних дослідження. Крім того, на деяких ділянках 

випалювали ліси, існувала переложна система землекористування. Вирощували 

на цих ділянках переважно злакові культури, серед яких значне місце посідали 

плівчасті пшениці (Kruk, Milisauscas, 1999, s. 146-147). 

Особливістю господарювання на північ від Карпат була необхідність за-

йматися хліборобством на лесових ґрунтах, родючість яких була порівняно ни-

зькою. Весь час доводилося розчищати від рослинності нові і нові ділянки. Як-

що упродовж V тис. до н.е. це не становило особливих проблем через відносно 

незначну кількість населення, то його зростання у наступний час приводило до 

необхідності освоєння все нових і нових територій, напружених відносин між 

носіями різних культурних комплексів. Як наслідок – витіснення на периферію 

і навіть за її межі більш слабких сусідів, як це мало місце із КЛВМК.  

Яскравим свідченням подібних процесів є відома пам’ятка Броночіце, де 

існувало укріплене ровом поселення КЛВМК, потому його змінює поселення 

КЛП, яке стає одним із найбільших регіональних центрів згаданого культурно-

го комплексу в регіоні. При цьому спосіб та напрямки господарювання зали-

шаються практично без змін – хліборобство на лесових ґрунтах, доповнене тва-

ринництвом (Kruk, Milisauscas, 1999, s. 150).  
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Носії КЛВМК були витіснені на захід. Вони протрималися до 3600 р. на 

Волині, де їхню територію в наступний період займають носії КЛП (яскравий 

приклад – відповідні культурні горизонти поселення Зимне). Наслідком стало 

переселення якоїсь частини носіїв КЛВМК у Середнє Подніпров’я, де вони за-

господарювали переважно ареал з лесовими ґрунтами, при цьому ставши одні-

єю із складових частин коломийщинської локальної групи культурного компле-

ксу Кукутень-Трипілля (Відейко, 2008, s. 545-554). 

В ареалі поширення носіїв культурного комплексу Кукутень-Трипілля 

між 4200 і 3400 рр. до н.е. формуються два основні культурно-господарські ти-

пи: хліборобів смуги лісів помірного поясу та хліборобів лісостепової смуги. В 

обох випадках є підстави говорити про перехід до орного хліборобства. Вини-

кає кілька напрямків у тваринництві, яке доповнює хліборобство: м’ясний на 

заході та переважно молочний на сході (Круц, 2001–2002, c. 179-186).  

Про особливе значення тваринництва у населення, яке належало до коло-

мийщинської групи, свідчить формування мережі тимчасових поселень у за-

плаві Дніпра, де тварин утримували в теплу пору року. Мешканці цих стійбищ 

займалися також полюванням та рибальством, причому в період перебування на 

цих поселеннях споживали переважно цю здобич, а не м’ясо свійських тварин. 

Тому у фауні подібних пам’яток переважають дикі види, тоді як на стаціонар-

них поселеннях (вирізняються наявністю стандартних трипільських жител, які 

спалювали при залишенні поселень) – свійські (Вiдейко, 1998, c. 12-15).  

Зауважимо, що свого часу згадана обставина була проінтерпретована ін-

шим чином. Так, В. О. Круц уважав поселення типу Чапаївки належними до 

етапу освоєння території, коли новоприбулі жили в землянках і займалися пе-

реважно полюванням, працюючи над налагодженням нормальної економіки та 

будівництвом довгочасних поселень (Круц 1977, c. 77). Відкриття стаціонарних 

поселень, синхронних стоянкам – зокрема у районі м. Ржищів (Відейко, 2002, c. 

4-5), наявність кількох горизонтів заселення на поселеннях типу Чапаївки 

(Круц 1977, c. 16-23) дало змогу переглянути подібні твердження. 
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Слід зауважити ще один аспект господарювання – зростання антропоген-

ного впливу на навколишнє середовище. До цієї теми зверталися дослідники 

різних культурних комплексів. Зокрема, Я. Крук та С. Мілісаускас звернули 

увагу на те, що лише для приготування їжі селище із 400-500 мешканців потре-

бувало не менш як тону палива щоденно, не кажучи про опалення. Наслідком 

цього мало бути винищення рослинності у найближчих околицях та створення 

певних екологічних проблем (Kruk, Milisauscas, 1999, s. 148). В.О. Круц узагалі 

розглядав винищення лісів, як один з основних факторів кризи в регіоні поши-

рення трипільських поселень-гігантів у межиріччі Південного Бугу та Дніпра.  

Тут господарська діяльність, на його думку, за кілька століть мала приве-

сти до майже повного винищення лісової рослинності (Круц, 1989, c. 117-132). 

На нашу думку, ці підрахунки виглядають занадто апокаліптичними, бо не вра-

ховують динаміки природного відтворення рослинності, зокрема дерев у значні 

проміжки часу. Адже достатньо близько 45-50 років, аби у Буго-Дніпровському 

межиріччі навіть дубові ліси відновилися до стану «ділової» деревини, придат-

ної для будівництва.  

Зрозуміло, що сказане вище не скасовує фактору антропогенних впливів 

на найближчу територію навколо поселень. Традиція періодичного перенесення 

поселень із місця на місце, яка практикувалася носіями культурного комплексу 

Кукутень-Трипілля цілком вірогідно, одним із аспектів мала саме вирішення 

подібних проблем. 

Певних змін зазнало господарство на території Південно-Східної Європи. 

Унаслідок кліматичних змін частина населення залишає райони, де до 4300-

4200 рр. до н.е. були поширені поселення, належні до культурного комплексу 

Коджадермен-Караново-Гумельниця. За участю тих, хто залишився, формуєть-

ся новий культурний комплекс Селкуца-Бубань-Хум, а у Нижньому Подунав’ї – 

Чернавода І. Це населення продовжувало займатися хліборобством, але значно 

зросла роль тваринництва – колишні поля тепер використовували як пасовища.  

Культурний комплекс Чернавода І поширюється на схід від гирла Дунаю, 

у ландшафтній зоні, яка на цей момент перетворюється на степ (Манзура, 2013, 
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c. 126). Контроль над цією територією був важливим також з огляду на важливі 

обмінні шляхи, засновані ще у попередні часи.  Оскільки носії культурних ком-

плексів Коджадермен-Караново-Гумельниця та Чернавода І, на думку Н. С. Ко-

тової, причетні до процесів культурогенезу постстогівських комплексів Дереїв-

ки та Нижньої Михайлівки (Котова, 2013, с. 117-119), можемо констатувати, що 

дніпровський напрямок зв’язків населення Південно-Східної Європи тут збері-

гається і в першій половині IV тис. до н.е. Збереження у степу нащадків давньо-

го хліборобського населення створило передумови для виникнення тут у май-

бутньому специфічних культурно-господарських типів з економікою скотарсь-

кого спрямування. 

У Подніпров’ї на межі з культурним комплексом Кукутень-Трипілля піс-

ля 4300 р. до н. е. на зміну комплексу середньостогівської культури приходять 

комплекси Дереївки та Нижньої Михайлівки. Це населення займалося хлібо-

робством (вирощування плівчастих пшениць, ячменю, проса на невеликих ді-

лянках із застосуванням мотик на ділянках із легкими для ручного обробітку 

ґрунтами) та скотарством.  

Серед свійських тварин переважає велика рогата худоба, представлені 

свині, вівці. Дискутують також питання, чи належали кістки коней, у великій 

кількості знайдені на поселенні Дереївка, домашньому виду. Відсоток кісток 

свійських тварин серед знахідок на поселеннях дереївського культурного ком-

плексу менший, у деяких випадках – не набагато більший за частку дикої фауни 

(Котова, 2013, с. 116-123), що є свідченням використання місцевих ресурсів з 

одного боку, та відносно незначної кількості населення – з другого.  

Для нижньомихайлівського комплексу свідчень менше, тут переважають 

кістки свійських тварин (Котова, 2013, с. 122). У будь-якому разі співвідношен-

ня видів свійських тварин, зафіксоване разом для обох культурних комплексів, 

не дає жодних підстав уважати що їхні власники вели кочовий, «рухливий», за 

термінологією деяких дослідників, спосіб життя. 

Є підстави вважати, що більш важливу роль у господарстві цього насе-

лення міг відігравати обмін (метал, сіль) на великі відстані. Цьому припущенню 
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відповідає значна кількість решток коней, яких могли використовувати також і 

для перевезення вантажів у в’юках. Власне, і самі коні могли бути предметом 

обміну, зокрема й з найближчими сусідами – носіями культурного комплексу 

Кукутень-Трипілля. Про напрямки та довжину обмінних шляхів дереївського 

населення можуть свідчити нещодавні визначення О. П. Журавльова матеріалів 

з такої пам’ятки, як Молюхів Бугор. Тут у горизонті, який датовано IV тис. до 

н.е., виявлено кістки свійських віслюка та верблюда (Журавлев, 2015, c. 55-57). 

Використання цих тварин типове для караванної торгівлі. 

 

6.2.2. Розвиток ремесел: від обслуговування громади до 

 міжрегіонального обміну 

 

У системі життєзабезпечення, як і раніше, важливою була нехарчова сфе-

ра. У деяких випадках вона могла стати певним компенсатором відсутності до-

ступу до деяких ресурсів – за рахунок обміну продукції власного виробництва 

на життєво необхідні речі.  

У процесі дослідження виробництва культурного комплексу Кукутень-

Трипілля С.М. Бібіков висунув ідею про існування та розвиток «громадського 

ремесла», коли майстри працювали для потреб громади, яка їхні забезпечувала 

продуктами харчування. Розпорядником виробленого, зокрема й для обміну, в 

такому випадку були не майстри, а громада в цілому. Подібні ремісничі вироб-

ництва, на його думку, могли виникати у галузі металооброблення, кременярст-

ва, гончарства (Бибиков, 1970, c. 4-6).  

В.Я. Сорокін свого часу усі ремесла у культурному комплексі Кукутень-

Трипілля системно розглядав як громадські (Сорокин, 1988, c. 77). Не запере-

чуючи можливість подібної організації цього виробництва, і не лише у насе-

лення культурного комплексу Кукутень-Трипілля, слід також звернути увагу на 

випадки, які виходять за межі подібної організаційної схеми. Найяскравішим 

їхні свідченням є обмін продуктами таких виробництв не лише в межах окре-

мих локальних груп та між ними, а й поза межами культурних комплексів. 
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Нижче ми зупинимося на провідних галузях виробництва – металургії та 

металообробленні, кременярстві, гончарстві, аби визначитися з характером та 

рівнем розвитку цих галузей наприкінці V – на початку IV тис. до н.е. 

Металургія та металооброблення. Драматичні зміни сталися в гірничій 

галузі. Було припинено розроблення родовищ, які забезпечували металом куль-

турні спільності Вінча (Рудна-Глава) та Коджадермен-Караново-Гумельниця 

(Аї-Бунар). Однак виробництво металевих виробів не припинилося. Із занепа-

дом південної частини Балкано-Карпатської металургійної провінції основними 

діючими її осередками стали бодрогкерестурське та трипільське вогнище мета-

лооброблення.  

У степовій частині до другої половини IV тис. до н.е. ми майже не бачи-

мо слідів місцевого виробництва. Туди, як і на північ від Карпат металеві виро-

би потрапляли у готовому вигляді через обмін. Наявність відносно значної кі-

лькості мідних виробів у похованнях КЛВМК (Zakościelna et alii, 2009, s. 309) 

дозволяє ставити питання про їхні походження. Типологічно вони пов’язані з 

виробництвом культурного комплексу Бодрогкерестур, хоча для найпростіших 

виробів можна було б припустити і місцеве виробництво. 

Про потужність виробничих центрів та особливості їхні організації свід-

чать відомості для території Угорщини – ареалу поширення культурного ком-

плексу Бодрогкерестур. Ф. Шуберт свого часу звернув увагу на ту обставину, 

що на провушних сокирах із ареалу БКМП біля отворів у яких нанесені глибокі 

штамповані заглиблення різної форми. Вироби з подібними позначками, що їх 

розглядають, як мітки майстерень зафіксовані переважно на північ від Дунаю 

(Schubert, 1965, s. 17, 287). За підрахунками П. Патаї, до 32% сокир, які збері-

гаються у музейних колекціях на території Угорщини мають подібні позначки, 

розташовані за певною схемою, яка дає підстави говорити про клейма майсте-

рень. На окремі клейма припадає не менш як 150 сокир (Patay, Kurferzeitliche ..., 

p. 18), тобто йдеться справді про масове, як за мірками того часу, виробництво. 

Картографування знахідок сокир із клеймами дало змогу визначити ареа-

ли діяльності майстерень. У північній частині долини р. Тиса поширені клейма 
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у вигляді двох круглих значків, далі на захід поширені клейма більш ніж із 

двома позначками. У Подунав’ї поширені вироби з клеймом півкруглої форми, 

у Трансильванії – кільця з крапкою в центрі (Schubert, 1965, s. 286-293). Осто-

ронь стоять знахідки з ареалу культурного комплексу Кукутень-Трипілля, де на 

поселенні Флорешть знайдено дві сокири з десятьма крапками навколо прову-

шин (Риндіна, 2004, c. 250). 

Новоданилівській осередок металооброблення, заснований на технологі-

ях гумельницького, припиняє своє існування. Матеріали наступних степових 

культурних комплексів, дереївського та нижньомихайлівського, вже не дають 

свідчень власного металооброблення. 

На думку Н. В. Риндіної, у цей період на трипільський осередок метало-

оброблення впливав тисько-трансильванський регіон балкано-карпатської ме-

талургійної провінції – у формах виробів (сокири, сокири-молоти, кинджали) та 

деяких технологій (Риндіна, 2004, c. 258). Водночас східний напрямок зв’язків – 

аж до Кавказу – у цей період зберігся. Його можна простежити за знахідками 

запозичених із тисько-трансильванського осередку металооброблення, але, ра-

зом із тим, поширених у трипільців. При цьому кавказький аналог сокири типу 

Аріушд (станиця Усть-Лабінська) відлито з місцевого металу з характерною 

домішкою миш’яку (Илюков, 1981, c. 264-265), але при цьому задіяна типово 

трипільська технологія лиття (Риндіна, 2004, 253). На думку С. М. Кореневсь-

кого, трипільські впливи на розвиток металооброблення майкопського культу-

рного комплексу виглядають цілком імовірними (Кореневский, Наглер, 1987, c. 

83). 

Для розгляданого періоду історії трипільського металооброблення 

Н.В. Риндіна реконструювала два види ремісничих об’єднань: індивідуально-

сімейні та кланові. На її думку, у західному ареалі культурного комплексу Ку-

кутень-Трипілля могли існувати селища, мешканці яких спеціалізувалися на 

виробництві металевих речей, насамперед сокир, тесел, клинків кинджалів. 

Усередині кланів могла існувати спеціалізація на ливарників та ковалів (Ринді-

на, 2004, с. 257-258). Про існування у трипільському ареалі майстерень, які ста-
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вили клейма на власну продукцію, може свідчити вже згадувана раніше знахід-

ка з поселення Флорешть. 

Тривало виробництво знарядь та прикрас із міді у східних сусідів трипі-

льців – культурному комплексі Дереївки. За інформацією Н.В. Риндіної, над 

мідними виробами тут працювали за старими, досить простими технологічними 

схемами, як і в попередні часи, а більш-менш складні вироби були імпортними 

(Рындина, 1998, c. 174) . 

У цілому асортимент золотих виробів порівняно з попереднім періодом 

дещо скоротився – до намистин та спіралеподібних пронизок. Однак майстри 

культурного комплексу Бодрогкерестур іще займалися виготовленням досить 

масивних речей. Найбільш відомі антропоморфні підвіски. Досить екзотичними 

виробами є золоті моделі веретен (Horváth, Virág, 2003, fig. 14, 16), які могли 

мати не лише престижне, а й магічно-символічне значення. 

Важливою знахідкою, яка проливає світло на функціонування такого ро-

ду виробництв, стало відкриття майстерні з виготовлення золотих прикрас, яка 

належала носіям культурного комплексу Бодрогкерестур. Вона була розташо-

вана в печері Унгуряска в Трансильванії, у кількох кілометрах від місця проми-

вання золота в долині річки. Над робочим місцем у печері, центром якого було 

вогнище, спорудили навіс. Період існування майстерні, відповідно до ізотопно-

го датування, охоплював проміжок часу між 4100 і 3900 рр. до н.е. (Lazarovici, 

Lazarovici, 2013, p. 55-90, fig. 41).  

Культурний шар на місці розташування майстерні було не лише розкопа-

но, а й промито. Це дало змогу досить точно реконструювати виробничий про-

цес. На думку дослідників, це було сезонне виробництво. Метал плавили у тиг-

лях на вогнищі, яке заразом освітлювало та обігрівало печеру. Потім зливки об-

робляли за допомогою кам’яних молотів. З отриманого таким чином листового 

металу вирізали заготовки для прикрас. У культурному шарі виявлено чимало 

загублених шматочків жовтого металу. Крім золота, тут працювали також із 

міддю, стулками черепашок, м’якими породами каменю, виготовляючи з них 

прикраси. У виробничому процесі використовували знаряддя з обсидіану, кіст-
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ки, кременю (Lazarovici, Lazarovici, 2013, fig. 12d, 15, 32, 34 – 35). З наведеного 

переліку видно, що для роботи майстерні її власники мали встановити досить 

значне коло зв’язків, аби забезпечити себе певними видами сировини для як для 

прикрас, так і для виготовлення інструментів, якими вони працювали. Можли-

во, коло цих зв’язків певною мірою збігалося з ареалом поширення готових ви-

робів, насамперед – із золота. 

Унікальною для східної частини культурного комплексу Кукутень-

Трипілля наразі є знахідка золотої пронизки, зроблена 2012 р. під час розкопок 

на поселенні трипільської культури біля с. Небелівка, яке датоване близько 

4000-3900 рр. до н.е. (Видейко та ін., 2013, 22). Найближчі аналогії цій знахідці 

є серед прикрас із відомого скарбу з поселення Аріушд, який, щоправда, дато-

вано більш раннім часом (Sztáncsuj, 2005, fig. 11).  

З приводу походження золотої пронизки на трипільському поселенні 

найбільш простим варіантом було б отримання шляхом обміну з майстерні на 

території Трансильванії, де виготовляли подібні речі. Цьому наразі суперечить 

склад металу, у якому високий відсоток домішок срібла (близько 33%), що не є 

типовим для трансільванських джерел цього металу (Hartmann, 1970, s. 37-42). 

Найближчі аналогії подібному сплаву, що являє собою суміш природного по-

ходження, для того часу знаходимо лише на території Іберійського півострова 

(Hartmann, 1970, tab. 1). Залишається відкритим, однак, питання про місцеві 

джерела металу в межах кристалічного щита, де воно, як відомо, також трапля-

ється (Яценко та ін., 1999, c. 82-84). 

Поширена думка, що мідні вироби в цей період були скоріше екзотикою, 

престижними і недоступними більшості населення речами. Ми вже зверталися 

до статистики знаходження мідних виробів у попередньому розділі. Зараз ціка-

во було би привернути увагу до поширення у культурному комплексі Кукутень-

Трипілля виробів, які дослідники іменують «шилами». На специфіку технології 

їхні виготовлення звернула увагу Н.В. Риндіна. Вона встановила, що вістря, які 

становлять до 29% від загальної кількості знахідок, як правило, зміцнені, зок-

рема загартуванням (Риндіна, 2004, с. 245). Однією з галузей застосування цих 
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виробів могло бути виготовлення і підтримання в належному стані зубчастих 

серпів, які поширилися саме після 4000 р. до н.е. Отже, у кожному домогоспо-

дарстві подібний ретушер був життєво необхідним виробом, тобто їх мали ви-

готовляти тисячами. Крім того, привертає увагу незначна кількість знахідок 

кремінних лез під час розкопок поселень-гігантів, тоді як на кістках тварин є 

досить численні сліди ріжучих знарядь, зокрема металевих. Складно уявити 

будь-яке господарство без ріжучих знарядь. 

Це означає, що подібні мідні вироби – «шила», ножі були необхідністю, а 

не предметом розкоші. За умов майже повної відсутності поховальних 

пам’яток, у яких, як правило, зосереджено основну кількість знахідок метале-

вих знарядь, складно судити про насиченість ними давнього виробництва. 

Кременярство. До періоду 4300-3400 рр. до н.е. належать чи не найяскра-

віші приклади організації видобутку та перероблення кременю в Центральній 

та Південно-Східній Європі. Важливо, що всі вони пов’язані з периферійними 

територіями на півночі та на сході. Найвизначніші осередки видобутку та кре-

менеоброблення перебували у басейні Вісли, Горині та Дністра і пов’язані з 

культурними комплексами, які досить успішно освоювали ці природні ресурси. 

В ареалі поширення культурного комплексу КЛП забезпеченість якісною 

сировиною буда різна. У найкращій ситуації перебували спільноти, які мешка-

ли на південному заході, мали доступ щонайменше до 5 родовищ, які розташо-

вувалися на віддалі 25-60 до 270 км від основних центрів (Kruk, Milisauscas, 

1999, s. 152-153). Подібна ситуація відкривала можливості для організації видо-

бутку та обміну цією сировиною та виробами з сусідами, які мали обмежений 

доступ до подібних ресурсів. 

У IV тис. до н.е. починається експлуатація родовищ кременю у Кшемйо-

нках, звідки цінна сировина розходилася на віддаль до 600 км. Ці розроблення, 

які тривали упродовж кількох століть, являють собою один із прикладів масш-

табного промислу, що потребував значних витрат праці та організації промислу 

в цілому. Тут кремінь видобували у шахтах, дістаючи його з глибини від 4 до 

12 м. Загальні розміри території, на якій проводили видобуток, становлять бли-
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зько 5 км у довжину при ширині від 30 до 120 м, охоплюючи таким чином 

площу близько 36 га (Broz, 1991, s. 27-39). Початок інтенсивної експлуатації 

родовища за допомогою глибоких шахт за останніми відомостями припадає на 

3500 р. до н.е. (Bąbel, еt alіі, 2005, p. 539-543). 

Волинські родовища кременю розробляло населення, належне до кількох 

культурних комплексів. У той самий час, приблизно з 4100-4000 рр. до н.е., але 

на різних територіях тут працювали представники культурних комплексів 

КЛВМК та Кукутень-Трипілля. 

Гірники та майстри КЛВМК працювали у межиріччі Стиру та Горині, де, 

поблизу родовищ, спостерігається концентрація поселень, на яких виявлено 

сліди оброблення кременю. Кременярство КЛВМК досить докладно досліджене 

А. Закосцєльною. Основним видом виробів були великі пластини, які слугували 

не лише в ролі заготовок для широкого спектру знарядь – від ножів до вістрів 

стріл та дротиків, а й були бажаними предметами обміну (Zakoscielna, 1966).  

Далі на схід, у басейні р. Горинь на базі покладів волинського кременю 

свій промисел розвивали представники шипинецької локальної групи культур-

ного комплексу Кукутень-Трипілля. Найбільш дослідженою пам’яткою тут є 

поселення-майстерня біля с. Бодаки. Частина поселення мала укріплення у ви-

гляді палісаду. Сировину видобували в навколишніх ярах відкритим способом 

(Гусєв та ін., 2012, c. 259-284).  

Цікаво, що на поселенні у відносно значній кількості знайдено керамічні 

імпорти, пов’язані з культурними комплексами Малиця та КЛВМК (Скакун, 

Старкова, 2003, c. 132-139). З другого боку, трипільські керамічні імпорти на 

поселеннях КЛВМК у найближчому регіоні практично не представлені, що, 

можливо, відображає певні сторони відносин між населенням, належним до рі-

зних культурних комплексів. 

Цікаве спостереження зробила Н.М. Скакун, вивчаючи кремінь із окре-

мих майстерень у Бодаках. Найбільше нуклеусів та інструментів, пов'язаних iз 

виготовленням та обробленням довгих пластин, було виявлено у так званому 

«будинку майстра». Залишки цієї споруди знайдені неподалік від центральної 
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частини поселення. Тут зафіксовано 46 нуклеусів та цілі пластини, а також чис-

ленні верхні та нижні фрагменти пластин і відходи виробництва, 600 відщепів. 

Виявляється, давні майстри виробляли якомога довші пластини для того, щоб 

використати з них лише середню, відносно пряму частину. Решта йшла у відхо-

ди. Середня частина пластин, найбільш рівна, на думку дослідників, і була кін-

цевим продуктом виробництва. Саме ця частина пластини мала найкращі влас-

тивості для подальшого виробництва знарядь праці. Обсяг знахідок на поселен-

ні вказує на те, що його мешканці не потребували такої кількості знарядь. От-

же, їх виготовляли для обміну (Скакун та ін., 2001, с. 54-55). 

Після 3600 р. до н.е. населення КЛВМК було витіснене з Волині носіями 

культурного комплексу КЛП, які включилися у розроблення місцевих родовищ 

кременю. Однак вироби та сировина з цього регіону мали відносно обмежений 

обіг у середовищі КЛП. 

Археологічні розвідки, відкриття поселення Поливанів Яр, розкопки на 

поселенні Незвисько, проведені Т.С. Пассек, К.К. Черниш у 40—50-ті рр. ви-

явили спеціалізовані комплекси з оброблення кременю у Подністров'ї (Пассек, 

1961, 105-142; Черныш, 1956, 48-56). Згодом К.К. Черниш присвятила кілька 

праць вивченню кременеобробних майстерень та трипільських знарядь праці, у 

яких узагальнила відому на той час інформацію, а також зробила висновок, що 

кременеобробні майстерні з'являються вже на розвиненому етапі трипільської 

культури (Черныш, 1951, c. 85-95; Черныш, 1967, s. 60-66.). Т.А.Попова трива-

лий час працювала над матеріалами Поливанового Яру, зокрема над місцевим 

кременеобробним виробництвом (Попова, 1980, c. 145-163). На думку 

А.В. Енговатової, трипільські племена оптимально використовували сировинні 

ресурси для виробництва знарядь праці, розвинули й удосконалили досягнення 

минулих епох у цій галузі, підвищили ефективність деяких знарядь. Поряд із 

тим у трипільській кременевій індустрії простежується початковий етап дегра-

дації, пов'язаний, зокрема, з поширенням металевих виробів (Энговатова, 1990, 

c. 4-13).  
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У 80-ті рр. ХХ ст. Н.М.Скакун поновила розкопки поселення-майстерні 

поблизу с. Бодаки на Волині, відкритого ще в 30-ті рр. О.М. Цинкаловським. 

Дослідникам вдалося відкрити ряд жител, майстерні, сліди укріплень та креме-

необроблення, зробити ряд важливих спостережень, які мають значення для ре-

конструкції давніх виробничих процесів (Скакун та ін., 1998, c. 35-38). У Бода-

ках конкреції кременю різних розмірів, як це видно у найближчому природному 

розрізі, залягали у шарах глини, на глибині кілька метрів від сучасної поверхні. 

їхні нескладно видобути за допомогою найпримітивніших знарядь. Відстань до 

поселення від цього яру становить близько 300 м. 

У 1965 р. С.М. Бібіков дослідив крем’яні штольні біля с. Студениця на 

Дністрі, в урочищі Біла Гора, при впадінні р. Студениці в Дністер. Він довів їх-

ні належність до трипільської культури (Бибиков, 1966, s. 3-6). Висота цієї гори, 

яка складається із осадових порід, досягала 140 м над рівнем Дністра. На пів-

денному її схилі сірий та жовтувато-сірий кремінь залягає у верхній товщі від-

кладень. Усього було досліджено 8 печер площею в середньому до 50—60 кв. 

м. Найбільша мала площу близько 115 кв. м, висота від 0,7– 0,8 до 2 м. Під на-

вісами 7 та 8 висота печер досягала 2 м. Це штольневі виробітки з внутрішніми 

штреками і бічними проходами. Місцями було залишено останці для підтри-

мання стелі.  

На плато виявлено місця первинного оброблення кременю. Видобутим 

брилам надавали форми нуклеусів та робили заготовки для клиноподібних со-

кир. Підраховано, що тут було видобуто та оброблено кілька сотень кубічних 

метрів кременю. Крім Білої Гори, подібні місця оброблення кременю, які мож-

на датувати періодом існування трипільської культури, відомі в цьому районі 

на лівобережжі Середнього Дністра біля сіл Теремці, Бакота, далі − на ділянці 

до Старої Ушиці, біля с. Шустівці тощо (Бибиков, 1966, s. 5-6). 

Сліди підземних розроблень були відкриті В.М. Коноплею в Івано-

Франківській області, по обох берегах Дністра. Це неглибокі ями, глибиною 

0,5—0,8 м, розташовані на схилах гір. Між собою з'єднані під землею бічними 

ходами-галереями. Входи до галерей мали вигляд западин діаметром 2—2,5 м 
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або печер на схилах. У деяких штольнях, площа яких досягала 50—60 кв. м од-

ночасно могли працювати по 3-4 чоловіки (Конопля, 1986, c. 287-289). 

Найбільшим за розмірами у Подністров'ї є комплекс, який складається зі 

штолень та поселень з майстернями, у районі с. Буківна в Івано-Франківській 

області. Більшість поселень та штолень (усього 32 пункти) виявлена М.М. Кла-

пчуком у 70-х рр. ХХ ст. (Клапчук, 1973, c. 286-287). Ґрунтовніше обстеження 

провів Б.О. Василенко у 80-х рр. За його спостереженнями, на площі близько 

200 кв. км виявлено 277 штолень, розташованих групами від 17 до 47 входів. 

Майстерні-майданчики для первинного оброблення кременю (їх виявлено 27) 

розташовані, як правило, перед групами штолень. Крім того, були виявлені слі-

ди відкритого видобування кременю та пов'язані з цим майстерні.  

Б.О. Василенко за знахідками кераміки датував комплекс етапом ВІІ три-

пільської культури (Василенко, 1989, c. 38-39), тобто першою чвертю IV тис. до 

н.е. Крім того, Б.О. Василенко відніс до трипільського часу штольні для видо-

бування кременю, виявлені ним біля с. Антонівка, Білогірка, Братишів, Незви-

сько. 

Тривалий час вважали, що основним джерелом кременю для буго-

дніпровського межиріччя між 4200-3400 рр. до н.е. була Волинь. Ураховуючи 

ту обставину, що там відомі не лише поклади кременю, а й майстерні цього ча-

су, подібні твердження не викликали заперечень. Однак уже в 1988—1990 рр. 

О.В. Цвек досліджувала місця видобутку й оброблення кременю біля сіл Коро-

бчине та Рубаний Міст на р. Велика Вись, де було відкрито штольні та майсте-

рні, які можуть бути датовані 4000-3800 рр. до н.е. (Цвек, Мовчан, 1990, 83; 

Цвек, Мовчан, 1997, c. 142-143). 

У 2002 р. Е.В. Овчинников дослідив кременеобробну майстерню на посе-

ленні Пекарі ІІ на Дніпрі, яка працювала на місцевій, не дуже якісній сировині 

(Овчинников, Пічкур, 2003, c. 207-212). Це ще один приклад існування місцево-

го кременеобробного виробництва у трипільського населення між Південним 

Бугом та Дніпром. 
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Вимальовується певна закономірність у розміщенні місць видобутку та 

цілої низки пов'язаних із ними виробничих комплексів: майданчиків-

майстерень із первинного оброблення кременю безпосередньо на місці видобу-

тку сировини, майстерень-поселень, спеціалізованих на обробленні попередньо 

вироблених напівфабрикатів, розташованих на певній відстані. 

Досліджено не лише місця видобутку кременю, а й майстерні, у яких йо-

го обробляли. Від звичайного домашнього кременеоброблення подібні місця 

вирізняє величезна кількість відходів виробництва, наявність значного числа 

заготовок та готових виробів. 

У горизонті Поливанів Яр І (етап СІ) виявлено сліди колективної креме-

необробної майстерні, яка займала площу 20—25 кв. м. Тут відходи виробницт-

ва залягали суцільним шаром завтовшки 10—15 см. Натомість у житлах не ви-

явлено сировини для виробництва – жовен кременю. На думку Т.Б. Попової, це 

свідчення централізації виробництва знарядь із кременю (Овчинников, Пічкур, 

2003, c. 158-159). 

Є підстави вважати, що на поселеннях-гігантах кременеоброблення, якщо 

існувало, теж було централізованим ремеслом. Про це може свідчити майже 

повна відсутність знахідок відходів-відщепів, а також заготовок-нуклеусів. 

Єдиним винятком є поселення Володимирівка на р. Синюха (етап ВІІ), розта-

шоване неподалік від виходів місцевого кременю.  

У басейні Синюхи, на р. Велика Вись побіля поселення Рубаний Міст 

О.В. Цвек виявила кременеобробні майстерні, які працювали на місцевій сиро-

вині. Зауважимо, що їхні продукція не набула значного поширення в межиріччі 

Південного Бугу та Дніпра. На місцевій сировині працювала також майстерня 

на поселенні Пекарі ІІ під Каневом, досліджена Е.В. Овчинниковим. Вона ви-

робляла переважно скребачки та вістря стріл (Овчинников, Пічкур, 2003, c. 207-

212). На думку С.Є. Пічкура та П.С. Шидловського, які досліджували матеріали 

з майстерні, виробництво мало сезонний характер, можливо, тут працювали пі-

сля завершення польових робіт (Пічкур, Шидловський, 2003, c. 121-128). 
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Таким чином, на теренах поширення трипільської культури ми спостері-

гаємо існування різних типів кременеобробних майстерень та різну організацію 

виробництва. Це майстерні з первинного та вторинного оброблення кременю 

безпосередньо на місці видобутку, аналогічні майстерні на поселеннях, розта-

шованих на певній відстані від місць видобування, спеціалізовані майстерні з 

виготовлення пластин або сокир, майстерні з лагодження та виготовлення зна-

рядь із імпортованої сировини. Існує думка, що частина майстерень могла мати 

сезонний характер. Простежується спеціалізація, яка в деяких випадках залежа-

ла від характеру сировини: з волинського кременю виготовляли довгі пластини, 

а білий дністровський став сировиною для виготовлення пласких сокир. 

Удосконалення техніки оброблення кременю, висока якість напівфабри-

катів та готових виробів, а також наявність майстерень, на думку Н.М. Скакун, 

переконливо свідчать про спеціалізацію та професіоналізацію кременеобробно-

го виробництва, яке поступово переростає межі домашнього промислу і пере-

творюється на ремесло (Скакун, 2001, c. 53). 

Між 4200 і 3400 рр. до н.е. виникають споживачі , які потребували знач-

ної кількості виробів з кременю – поселення-гіганти у культурній спільності 

Кукутень-Трипілля. Поселення з тисячею домогосподарств щороку потребува-

ло кількох тисяч великих пластин для виготовлення вкладнів до серпів, а у ви-

падку з пам’ятками типу Майданецького або Тальянок ішлося про кілька цент-

нерів готових виробів. Ураховуючи ту обставину, що за 40 років розкопок на 

цих поселеннях було виявлено лише окремі сліди ремонту подібних знарядь, є 

підстави вважати, що мали місце і майстерні і централізоване постачання виро-

бів. 

Слід зазначити, що видобуток та обробка кременю у трипільській куль-

турі, починаючи із середнього етапу, на думку більшості дослідників, набули 

рис спеціалізованого, високотехнологічного ремесла і мали такий самий вплив 

на розвиток суспільно-економічних відносин та міжплемінних зв’язків, як ме-

талургія та металооброблення. Із удосконаленням технології оброблення кре-
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меню (особливо у виготовленні великих пластин) воно, очевидно, стає менш 

доступним всьому населенню, виникають спеціалізовані виробництва. 

Гончарство. Уже в попередній період гончарство у деяких культурних 

комплексах вийшло на рівень ремісничого виробництва, показником чого стало 

поширення вдосконалених теплотехнічних споруд – двоярусних горнів для ви-

палу посуду, насамперед мальованого. Після 4200 р. до н.е. відбулося вдоско-

налення горнів, а також налагодження масового виробництва кераміки, насам-

перед в ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля. Виробничий процес 

та його організація докладно висвітлені в багатьох дослідженнях (Ellis, 1996, p. 

75-87; Цвек, 1994, 55-95; Рижов, 2001, c. 5-60), тому нижче ми зупинимося на 

деяких його аспектах, зокрема пов’язаних із новими важливими відкриттями. 

2013 р. на поселенні трипільської культури біля с. Тальянки було відкри-

то залишки трьох багатоканальних гончарних горнів, виявлених за допомогою 

високоточної магнітної зйомки (Kruts еt alіі, 2014, p. 117-121). Наступного року 

досліджено рештки ще п’яти аналогічних споруд – на поселеннях Небелівка, 

Майданецьке та Тальянки (Korvin-Piotrovski еt alіі, 2014, p. 221-252; Відейко та 

ін., 2015, с. 71-78; Видейко и др., 2015, с. 147-170). На підставі ізотопних дат 

для згаданих поселень ці споруди можна датувати періодом 4000-3600 рр. до 

н.е., тобто традиція їх використання налічувала не менш як 400 років. Головна 

відмінність нових знахідок – наявність трьох, а не двох каналів, по яких у горн 

заходили розжарене повітря та полум’я, зовнішнє розташування топки.  

До останнього часу горни подібної конструкції були відомі для значно пі-

зніших періодів – починаючи від о. Крит, де вони датовані пізньомінойським 

періодом (близько ХІ ст. до н.е.), закінчуючи давньоримськими гончарними пе-

чами, наприклад, багатоканальний горн з Крита, ХІ ст. до н.е. (Shaw, еt alіі, 

2001, p. 106-110; fig. 1-14; fig. 22). В усіх випадках ці теплотехнічні споруди 

розглядають як свідчення наявності масового спеціалізованого виробництва. 

Вони призначалися насамперед для виготовлення високоякісного посуду з роз-

писом. Виявлення подібних досконалих горнів на території поширення культу-
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рного комплексу Кукутень-Трипілля істотно змінює уявлення про рівень розви-

тку місцевого гончарства у IV тис. до н.е.  

Горни групуються переважно в північній та центральній частині посе-

лень. За прогнозами, які ґрунтуються на високоточній магнітній зйомці, спів-

відношення числа подібних горнів з кількістю будівель на поселенні Тальянки 

та Петрень становить 1:100 у Майданецькому 1:20. Однак у випадку з Майда-

нецьким відомо, що один горн могли перебудовувати до двох разів, а у Тальян-

ках – кожного разу будували новий. Таким чином реальна кількість горнів, які 

одночасно могли бути у використанні, ймовірно, буде іншою (Korvin-Piotrovski, 

2014, fig. 15-16). Слід узяти до уваги також і ту обставину, що магнітна зйомка 

території згадуваних поселень ще не завершена, адже опрацьовано від 60-70% 

(Тальянки, Майданецьке) до 10% території (Доброводи). Розкопки показали, що 

не всі горни могли використовувати одночасно, їх ремонтували, реконструюва-

ли.  

У випадку з горном із Майданецького (розкоп 80) подібних перебудов 

було три, кожного разу змінювали перетин каналів, а одного разу – орієнтацію 

топки (Відейко та ін., 2015, с. 74-76). Разом із тим порівняння досі виявлених 

горнів свідчить про стандартизацію розмірів (у межах 1.8-2 м) та конструкцій. 

Розподіл горнів по території зазначених вище поселень дав підставу висловити 

думку про те, що кожна група населення, яка мешкала на поселеннях-гігантах, 

мала власні осередки керамічного виробництва. Разом із тим розкопки в різних 

частинах поселення вказують на значний рівень стандартизації не лише форм і 

розмірів посуду, а й його декору. 

До описаних вище відкриттів найбільшим із відомих гончарних центрів у 

комплексі Кукутень-Трипілля був досліджений Т. Г. Мовшею біля с. Жванець 

на Дністрі. Тут виявлено рештки 7 двоярусних гончарних горнів. За ізотопними 

датами вони датовані 3500-3400 рр. до н.е. Тут також виготовляли мальований 

посуд. На думку Т. Г. Мовші, цей осередок виробляв значно більше посуду, ніж 

було потрібно для споживання мешканцями відносно невеликого поселення, і 

цей посуд був призначений для обміну з іншими громадами та носіями культу-
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рних комплексів, які в той час не мали подібного виробництва (Мовша, 1971, c. 

228-234).  

Ураховуючи ту обставину, що на поселенні Жванець (Лиса Гора) виявле-

но імпорти кераміки культурного комплексу лійчастого посуду (Мовша, 1985, 

c. 22-31), на поселеннях якого, у свою чергу, відомі імпорти мальованого посу-

ду трипільської культури (Videiko, 2000, s. 27-29), ця думка виглядає цілком 

слушною. Двоярусні гончарні горна в цей час відомі також і на інших територі-

ях поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля, зокрема у Молдові 

та Румунії (Бикбаев, 1990, c. 146-152; Dinu, 1957, p. 161-177; Schmidt, 1932, tabl. 

36, 3). Подібні знахідки свідчать про наявність ремісничого виробництва на бі-

льшості територій. Єдиним винятком наразі є північна частина Середнього По-

дніпров’я, де в ареалі Коломийщинської локальної групи виробляли інші типи 

посуду, не мальованого. Тут поки що знахідки двоярусних гончарних горнів 

невідомі. 

Є можливість приблизно реконструювати обсяги виробництва мальова-

ного посуду за свідченнями знахідок посуду у спалених житлах трипільської 

культури. Наступні розрахунки зроблено за матеріалами досліджень на посе-

ленні біля с. Майданецького (Відейко, 2004, c. 30-36). 1988 р. там були дослі-

джені залишки трьох жител, серед яких виявлено 4324 фрагментів від приблиз-

но 214 посудин різних типів, зокрема 189 столових мальованих посудин. Є всі 

підстави вважати їхні продуктом ремісничого виробництва – за стандартизаці-

єю, якістю, необхідністю володіння спеціальними технологіями та навичками 

для їхні виробництва. У кожному з жител виявлено від 90 до 45 таких виробів. 

Таким чином, у середньому на житло припадає 63 посудини. У Майданецькому 

на заключній стадії його існування, за останніми дослідженнями, могло налічу-

ватися до 2930 будівель (Muller et alii, 2014, p. 72). Таким чином, одночасно у 

використанні (або залишено під час ритуалу спалення поселення) могло бути до 

182700 посудин різних типів та розмірів.  

Наступне питання – яка саме кількість посуду могла бути спожита (і, від-

повідно, вироблена) за весь час існування Майданецького? Оскільки по три-
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пільській культурі прямі свідчення стосовно обсягу споживання керамічного 

посуду наразі відсутні, звернемося до матеріалів доби енеоліту з території Ме-

сопотамії. За результатами археологічних досліджень відкладень в ямах для 

сміття на поселенні сільського типу Шарафабад урукського часу (IV тис. до 

н.е.) у Сузіані (Елам), свого часу британські археологи підрахували, що пересі-

чне домогосподарство щорічно розбивало до 86 різних посудин – 18 мисок, 12 

великих глечиків, 16 малих, 40 посудин інших типів, не рахуючи ще більшої кі-

лькості ритуального посуду (невеликі чаші з скошеними вінцями, яких щороку 

розбивали від 200 до 280) (Антонова, 1998, c. 82). Таким чином кожна сім'я на 

цьому поселенні щороку мала поповнювати своє господарство 286-366 посуди-

нами. 

Ми виключаємо з дальших розрахунків для трипільської культури ритуа-

льний посуд, залишивши побутовий. Якщо рівень споживання посуду в Майда-

нецькому становив половину від стандартів споживання давнього Шарафабаду, 

то тут щороку, на фінальній стадії існування поселення, потрібно було вироби-

ти на заміну близько 125000 посудин. Ураховуючи ту обставину, що за остан-

німи відомостями час існування поселення становив близько 150 років, загаль-

на кількість виробленого за цей час посуду могла досягати майже двох десятків 

мільйонів одиниць.  

Подібні масштаби виробництва роблять цілком виправданими широке за-

стосування значної кількості промислових горнів для випалу високоякісного 

мальованого посуду і наявність на кожному з великих поселень типу Небелівки, 

Майданецького або Тальянок кількох десятків майстрів, які займалися гончар-

ним ремеслом. За матеріалами Месопотамії вирахувано, що один гончар міг за-

безпечити своєю продукцією потреби 66 сімей (Антонова, 1998, c. 82). Якщо 

вважати, що в Майданецькому кількість сімей була такою ж, як і число жител 

на поселенні (понад 2900), то тут мало працювати понад 40 майстрів. Таким 

чином, на підставі прямих свідчень (насамперед відомостей про технологію ви-

готовлення кераміки), а також палеоекономічних реконструкцій щодо обсягів 
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цього виробництва ми вважаємо, що виробництво посуду в трипільських посе-

леннях-протомістах могло мати ремісничий характер. 

Обмін сировиною та виробами. З наведеної вище у цій частині розділу 

інформації стосовно розвитку виробництва 4200-3400 рр. до н.е. випливає, що у 

більшості випадків його обсяги явно перевищували потреби домашнього спо-

живання, як, приміром, у галузі кременярства або гончарства. Як і в попередній 

період, обмін забезпечував не лише життєво необхідною сировиною та продук-

тами (кремінь, сіль, метал), а й престижними виробами (металеві прикраси, 

зброя, мальований посуд (Відейко, 2-3, c. 65-72), вироби з Spondylus).  

Для цього періоду новим та важливим явищем стала поява невідомих ра-

ніше засобів транспортування виробів та сировини, яка відкривала можливості 

переміщати значні обсяги продукції. Це транспорт для поклажі (кінь), а також 

сани та, можливо, колісний транспорт (Мовша, 1982, c.104-106; Балабина, 2004, 

c. 180-213). Слід зауважити, що у розгляданий період, на нашу думку, санний і 

навіть колісний транспорт не могли докорінним чином допомогти збільшити 

обсяги постачань при далекому обміні через відсутність шляхів. Сани та віз да-

вали значний виграш при транспортуванні сировини (кременю, руди) до місця 

оброблення, тобто в радіусі 5-10 км. 

Найбільші зміни сталися у сфері обміну металевими виробами. Із занепа-

дом варненсько-карановського та вінчанського осередків металооброблення на 

перший план виходять спочатку тисаполгарський, а слідом за ним – і бодрогке-

рестурський осередки металооброблення. Трипільський осередок металооброб-

лення переорієнтовується саме на ці джерела, однак, розвиваючи власну сиро-

винну базу та технології, у більшій мірі, схоже, задовольняється отриманням 

зразків виробів, насамперед зброї, та наслідуванням їх.  

Яскравим індикатором подібних процесів стає поширення сокир типу 

Ясладань та наслідування їм у середовищі культурного комплексу Кукутень-

Трипілля. У розгляданий період збереглося значення далеких обмінних шляхів 

на схід, які раніше вже були використані для поширення металевих виробів ба-

лканських типів та технологій металооброблення у басейн Дону.  
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На цей раз зафіксоване потрапляння у Прикубання сокири-молота типу 

Мезьошкерштс та у регіон Північного Кавказу сокир-тесел типу Ясладань та 

Аріушд (станиця Усть-Лабинська, Владикавказ) (Кореневский, 1994, c. 20, рис. 

1). Про те, що до цього обміну були причетні представники культурного ком-

плексу Кукутень-Трипілля, свідчить знахідка статуетки у станиці Урупській 

(Марковин, 1956, c. 108; Збенович, 1987, c. 114).  

Зв’язки могли бути двосторонніми – у Середньому Подніпров’ї біля с. 

Верем’я знайдено мідну сокиру-клевець, яка надійшла до колекції В. В. Хвой-

ки. Оскільки в районі села є поселення як останньої чверті V тис. до н.е., так і 

початку-середини IV тис. до н.е., однозначно датувати цю знахідку складно 

(Хвойко, 1901, табл. ХХІ, 1). Дослідники порівнювали цю знахідку із сокирами 

типу Аріушд (Vulpe, Axte und Beile …, p. 36). Однак Н.В. Риндіна знайшла бли-

зько 20 аналогій цьому виробу у Закавказзі, на цей регіон також указує склад 

металу виробу – мідь із домішками миш’яку та нікелю (Риндiна, 2004, c. 248-

249; Мартиросян та ін., 1973, c. 124, рис. 47,-5, 9, 11; Черных, 1966, c. 57, 69, 

122, ан. 393).  
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6.3. Суспільство: традиції та організаційні інновації 

 

Ситуація, що склалася у Центральній та Південно-Східній Європі після 

4200 р. до н.е., показала, що цикл ускладнення суспільних структур на окремих 

територіях може чергуватися з періодом їх спрощення. При цьому там, де вна-

слідок економічних та демографічних процесів створено передумови для вини-

кнення таких явищ, як поселення-протоміста та вождівства, вони неодмінно бу-

дуть сформовані.  

У розділі 5.1. ми розглянули демографічну ситуацію у регіонах і виділили 

два, де мав місце стабільний приріст населення, – ареали поширення культур-

них комплексів КЛП та Кукутень-Трипілля. Цей процес, слід зауважити, в 

останньому випадку розпочався ще до 4200 р. до н.е. і стимулював появу посе-

лень-гігантів, які стали центрами утворення кількох простих вождівств у межи-

річчі Південного Бугу та Дніпра. 

Нижче ми розглянемо по регіонах, де мали місце найбільші зміни, такі 

знакові для оцінки рівня розвитку давніх суспільств явища, як формування та 

розвиток ієрархії поселень, будівництво громадських споруд, військова справа, 

знакові системи. 

 

6.3.1. Розвиток ієрархії поселень 

 

У Південно-Східній Європі практично всі великі поселення, які виникли 

у попередній період і розглядалися дослідниками в контексті початкового етапу 

урбанізації, близько 4200 р. до н.е. припиняють своє існування разом із соціа-

льними організмами, які їхні створили. Для низки культурних комплексів, які 

виникають на згаданій території – Криводол-Селкуца-Бубань-Хум, Бодрогкере-

стур, Баден-Болераз, Чернавода І та ін. – типовими є поселення площею у 1-4 

га, іноді укріплені ровами та палісадами, їхнє населення не перевищувало кіль-

кох сотень мешканців. Одночасні поселення могли розташовуватися на віддалі 
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кількох кілометрів одне від одного, концентруючись у місцях із плодючими 

ґрунтами (Brigand, Weller, 2013, p. 195-207; Tóth уt alіі, 2011, 307-321).  

У районі покладів корисних копалин, ключових точках на шляхах обміну 

виникають укріплені ровами та палісадами поселення (Rusu еt alіі, 2015, p. 73-

81). Прикладом розташування поселення біля стратегічної переправи через Ду-

най може бути поселення культури Чернавода І біля с. Орловка. Воно виникло 

на місці пам’ятки культурного комплексу Гумельниця наприкінці V тис. до н. е. 

Поселення знаходилося на височині і мало укріплення у вигляді рову шириною 

3 м у верхній частині та глибиною 3 м від давньої поверхні (Bruyako еt alіі, 

2005, p. 14). Ураховуючи участь Гумельниці у ґенезі культури Чернавода І, мо-

жна говорити про певне успадкування важливого пункту біля переправи, через 

яку вели обмінні шляхи на схід, у степи. 

У той самий час у кількох регіонах продовжується або розпочинається 

традиція створення великих за розмірами поселень. Це явище стосується трьох 

культурних комплексів: Міхельсберг, КЛП та Кукутень-Трипілля. Розміри по-

селень, система забудови могли різнитися, але спільним явищем є наявність по-

дібних центрів на тлі значно більшого числа поселень меншого та середнього 

розміру, що підкреслює їхні особливе значення у організації та житті давніх су-

спільств. 

Великі поселення виникають у Центральній Європі на території поши-

рення культурного комплексу Міхельсберг. Звичайні поселення при цьому ма-

ють площу 1-6 га, вони укріплені ровами та палісадами. Усього для цього куль-

турного комплексу відомо понад 100 укріплених ровами та палісадами 

пам’яток. 

 Після 4000 р. до н.е у природно захищених місцях, переважно на мисах, 

на берегах річок починають споруджувати укріплені системою ровів та паліса-

дів селища площею до 100 та більше гектар. Прикладом подібного поселення є 

Урміц, споруджений на березі р. Рейн. Два ряди ровів у вигляді напівовалу ви-

ходять на берег річки. З боку води селище не було захищене, або сліди укріп-

лень знищені паводками. У зовнішньому рові було 34 проходи, у внутрішньому 
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– 25. Проходи мали додаткові укріплення, які дослідники назвали «бастіона-

ми». Загальна укріплена площа – близько 120 га (Andersen, 2015, p. 795-812). 

Стосовно значення цих поселень існують різні думки. Деякі дослідники 

розглядають їх у ролі місць обмінної торгівлі, чому відповідає розташування на 

берегах річок, зокрема такої відомої транспортної артерії, як Рейн. До вірогід-

них товарів для обміну включають сіль, кремінь та екзотичні породи каменю – 

приміром, жадеїт із альпійського регіону (Gronenborn, 2015, p. 44). Існує також 

думка про призначення деяких укріплених місць для проведення ритуалів, зок-

рема поховальних – із ними пов’язують знахідки у ровах поховань та розрізне-

них людських кісток. Інша інтерпретація подібних знахідок – поховання рабів 

(Gronenborn, 2013, p. 4). 

Останнім часом розробляють тему існування у культурі Міхельсберг низ-

ки регіональних «центрів влади» у вигляді укріплених поселень, які налічували 

понад 5000-7000 мешканців (Gronenborn et alii, 2014, p. 408). 

У окремих регіонах поширення культурного комплексу КЛП відбуваєть-

ся формування центрів, які за розмірами теж переважають звичайні поселення. 

Я. Крук та С. Мілісаускас на території площею у 314 кв. км, що розташована у 

межиріччі Вісли та Західного Бугу, зафіксували понад 100 поселень КЛП. До-

слідники запропонували таку їх класифікацію: малі (1-1,5 га), середні (2-5 га) та 

великі (понад 9 га). Найбільше у цьому регіоні було малих, менше – середніх і 

кілька великих поселень. На їхню думку, населення найбільшого – Броночіце 

на ІІІ фазі існування могло становити до 500 осіб (Kruk, Milisauscas, 1999, s. 

135-138). Після з’ясування відносної хронології виділено «фазу великих посе-

лень» яка тривала у проміжку між 3640 і 3060/2090 рр. до н. е. (Kruk, Milisaus-

cas, 1999, s. 20-121). 

Для культурного комплексу Баден-Болераз також відомі значні за пло-

щею поселення. З 313 поселень, зібраних у каталозі Т. Хорвата (Horváth, Virág, 

2003, s. 80-98), налічується 23 пам’ятки площею понад 10 га, тобто трохи біль-

ше 7%. Зокрема одна – 64 га, дві – 40-45 га, 4 близько 30 га. Решта – від 10 до 

18-20 га площею. Слід мати на увазі, що ідеться про поширення культурного 
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шару, оскільки жодна з пам’яток не була досліджена за допомогою магнітної 

зйомки. Розкопки, проведені на частині території поселень показали, що на цій 

території можуть розташовуватися місця, заселені упродовж різних фаз існу-

вання культурного комплексу, які, однак, не охоплювали всієї площі. Однак на-

явність подібних пам’яток є певним індикатором можливості існування в куль-

турному комплексі Баден-Болераз певних центрів, як у культурному комплексі 

Міхельсберг. Про це свідчить наявність серед них укріплених центрів, де лінія 

ровів оточує повністю територію селища (Horváthová, 2010, s. 28-30). 

Найбільше великих поселень відомо для культурної спільності Кукутень-

Трипілля. Для періоду 4200-3400 рр. до н.е. лише на території між Дністром та 

Дніпром відомо 107 поселень площею від 10-15 до 200-340 га. У 4200-3400 рр. 

до н.е. всі, крім двох (коломийщинської, лукашівської) локальних груп культу-

рної спільності Кукутень-Трипілля мали великі поселення. Розподіл великих 

поселень по території та стосовно локальних груп не є рівномірним (Відейко, 

2010, c. 12-14; Видейко, 2013). Вони відсутні в ареалі поширення коломийщин-

ської групи у Середньому Подніпров’ї (Відейко, 2006, c.17-19; Відейко, 2005, c. 

186-200; Вiдейко, c. 91-92) і цю ситуацію неможливо пов’язати з природними 

особливостями, адже у канівській локальній групі подібні центри наявні від са-

мого початку.  

Ураховуючи ту обставину, що до 4200 р. до н.е. на території формування 

коломийщинської групи відомі два великі поселення – Трипілля (100-200га) та 

Копачів (близько 30 га), можемо говорити про певні зміни у структурі поселень 

та відповідно – організації суспільства у наступний період.  

Привертає увагу та обставина, що окремі локальні групи, які існували 

упродовж тривалого часу, стабільно мали у своєму складі великі поселення 

(таблиця 6.1). Ураховуючи ту обставину, що етапи періодизації дослідники по-

діляють на фази (від 6 до 4), одночасно існувала обмежена кількість поселень-

гігантів. 

Про планування та забудову поселень цього типу відомо досить багато. 

Цій обставині ми завдячуємо комплексним археоометричним та археологічним 
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дослідженням, які розпочалися ще у 70-ті роки ХХ ст. (Відейко, 1998, c. 7-28; 

Відейко, 1998, c. 145-151; Videiko, 1996, p. 46-80). Останнім часом дослідження 

відновились, зокрема з використанням більш досконалого обладнання для маг-

нітної зйомки. Спільні проекти, британсько-український та німецько-

український, додали важливу інформацію стосовно розмірів, планування, стру-

ктури та інших параметрів поселень-гігантів (Chapman еt alіі, 2014, p. 369-406; 

Rassmann et alii, 2014, p. 96-134). 

На кінець V – початок IV тис. до н.е. сформувалися дві традиції плану-

вання та структури подібних поселень, залежно від території та належності до 

певної локальної групи. Поселення раковецької та петренської локальних груп 

мають у плані округлу форму. Споруди розташовані з інтервалом 1-2 м, по дов-

гій вісі орієнтовані до центру поселення. На плані поселення Петрень (площа 

30-35 га), складеному за результатами магнітної зйомки, можна побачити 6 та-

ких кіл. Виявлено також сліди двох ровів або палісадів, які на різних етапах іс-

нування оточували поселення. Загальна кількість споруд могла досягати понад 

500 (Rassmann еt alіі, 2014, fig. 38). Аналогічним є планування поселення Старі 

Радуляни, відомого за свідченнями аерофотозйомки, площа якого могла досяга-

ти 100 га (Бикбаев, 2007, c. 9-26).  

Описані вище пам’ятки вирізняє висока щільність забудови, наявність 

кластерів з 3-8 будівель, які розташовані в межах рядів. У Петренах зафіксова-

но рештки 5 значних за розмірами споруд, які розташовані у проміжку, вільно-

му від забудови, між центральним та наступними колами. Ще одна велика спо-

руда виявлена в центральній частині поселення (Rassmann еt alіі, 2014, fig. 38). 

Для розташування поселень обирали миси, обмежені заплавами невеликих рі-

чок, струмків, глибокими ярами. Планування поселень-гігантів площею понад 

100 га у межиріччі Південного Бугу та Дніпра було іншим, ніж на заході. Типо-

вим було розташування будівель у кількох (від одного до чотирьох) овалах від-

носно правильної форми. Так сплановані поселення Володимирівка, Небелівка, 

Сушківка, Тальянки, Майданецьке, Глибочок та низка інших (Видейко, 2013, 
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рис. 6, 7, 14, 22, 23, 38). Споруди так само по довгій вісі орієнтовані до центру 

поселення (Rassmann еt alіі, 2014, fig. 9-9b; fig. 21-21b; Chapman, 2015, c. 14-15). 

Поселення меншої площі (50-70 га) теж розташовані на мисах, але іноді у 

плануванні повторюють їхню форму, яка могла бути близькою до трикутника. 

Таким чином було сплановано поселення Перегонівка та Ятранівка (Видейко, 

2013, рис. 19, 38). 

Принаймні частина цих поселень мала укріплення. На планах за свідчен-

нями магнітної зйомки їхні сліди читаються у вигляді смуг, розташованих 

вздовж рядів споруд . У випадку з поселенням Небелівка маємо одну таку сму-

гу, яка оточує всю територію поселення на віддалі 30-40 м поза межами зовні-

шнього низку жител (Видейко и др., 2015, pис.1). У Майданецькому виявлено 

дві смуги, однак лише одна з них іде по зовнішньому контуру, а друга зафіксо-

вана лише в північній частині (Rassmann еt alіі, 2014, abb. 8, 22b). 

Археологічні дослідження, проведені на поселенні Небелівка, показали, 

що у згаданому випадку аномалії відповідає заглиблення шириною 2,5-3 м з 

найбільшою глибиною до 0,9-1 м від давньої поверхні (Видейко и др., 2015, с. 

148-150, рис. 1-2). Профіль показує заповнення мішаним ґрунтом, сліди запов-

нення, типові для ровів, які утворюються внаслідок дії опадів, відсутні. Ця об-

ставина дає підстави інтерпретувати цю заглибину, як рів для встановлення па-

лісаду. Подібність між цими аномаліями у Небелівці та Майданеькому дає під-

стави вважати, що в обох випадках ми маємо справу з слідами давніх палісадів. 

На супутниковому знімку поселення Перегонівка в тому місці, де на аерофото-

знімку К.В. Шишкіна позначено лінію, читаються сліди досить широкої струк-

тури, подібної до рову, а за нею, з боку поселення – ще одна, вужча смуга, віро-

гідно, сліди палісаду. Враховуючи розташування цього поселення на мисоподі-

бному підвищенні, подібна система укріплень виглядає оптимальною. Важли-

вим є повторення системи розташування великих будівель у проміжком між 

центральним та наступним овалами забудови, описана вище для поселення Пе-

трень у Молдові. Подібна система розташування споруд виявлена магнітною 

зйомкою на поселеннях Небелівка, Майданецьке та Доброводи (Видейко та ін., 
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2015, рис.1,-1; Chapman еt alіі, 2015, fig. 6, 11, 12). Ця обставина підкреслює 

особливе значення згаданих споруд та спільну для населення, належного до рі-

зних локальних груп культурного комплексу Кукутень-Трипілля, традицію їх 

спорудження та розміщення, а отже, і вірогідного призначення, про що доклад-

ніше йтиметься у наступному розділі. 

Як показали останні дослідження, загальна кількість жител на подібних 

поселеннях могла залежати не стільки від площі, скільки від конкретної ситуа-

ції їхні виникнення та історії упродовж існування (Видейко, 2013, c. 88-97). На 

цю думку наводить порівняння щільності забудови та числа споруд для трьох 

найбільших поселень, на яких нині проведено високоточну магнітну зйомку – 

Небелівка, Майданецьке та Тальянки. Так, у Небелівці на площі близько 238 га 

виявлено сліди близько 1400 споруд, із урахуванням ділянок, які не охоплено 

зйомкою їхні тут могло бути до 1500. У Майданецькому при загальній площі 

поселення 200 га кількість споруд могла досягати понад 2900 (Rassmann еt alіі, 

2014, p. 120). Таким чином, середня щільність забудови на пам’ятках, приблиз-

но однакових за розмірами, може коливатися в межах 6-14 споруд на гектар. Ця 

обставина змушує більш критично ставитися до спроб реконструкції чисельно-

сті населення при відсутності планів за свідченнями високоточної магнітної 

зйомки, а лише на основі середніх показників щільності забудови на 1 га посе-

лення наприклад (Круц, 1989, c. 117-132; Дяченко, 2008, c. 9-17; Харпер, 2015). 

Виходячи з наведених вище результатів досліджень, доцільніше буде реконст-

руювати численність мешканців для окремих поселень, про які є конкретна ін-

формація стосовно кількості жител. 

 

6.3.2. Культові споруди та святилища 

 

Між 4200 і 3400 рр. до н.е. у Центральній та Південно-Східній Європі 

триває традиція спорудження силами громад різного рівня культових споруд 

відповідно до місцевих традицій. Для Центральної Європи поширеніші різного 
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роду загорожі, які виділяли певні місця, тоді як для Південно-Східної Європи 

характерним є зведення спеціальних споруд. 

У ролі огороджених святилищ деякі дослідники розглядають деякі пунк-

ти культури Міхельсберг (Gronenborn, 2013, р. 4). їхні можна розглядати, Ура-

ховуючи походження згаданого культурного комплексу як спадщину традицій 

культурного комплексів КЛСК та Лендель. 

Найкращі приклади спорудження культових будівель відомі для культур-

ної спільності Кукутень-Трипілля. Свого часу Т.Г. Мовша зібрала свідчення 

про святилища трипільської культури, однак серед них були переважно досить 

скромні споруди або комплекси, віднесення яких до святилищ виглядало недо-

статньо обґрунтованим (Мовша, 1971, c. 201-205). 

Тривалий час одним із найбільш вірогідних прикладів культових споруд 

була споруда №7, розташована у центральній частині поселення Коновка (бли-

зько 3900 р. до н.е.). Положення споруди встановлене на підставі плану посе-

лення, складеного за результатами магнітної зйомки (Шмаглій та ін., 1985, с. 

42-52). Її розміри становили 6х19 м, що більше за параметри звичайних жител. 

Орієнтація – північний захід-південний схід, тобто можлива первинна орієнта-

ція схід-захід з певним відхиленням.  

Приміщення першого поверху було розділене на дві частини. Розкопками 

виявлено чотири вівтарі, зроблені з глини, їх спорудили на земляній підлозі. 

Перший, – прямокутний, збереглася частина 80х35 см, висота підвищення 20 

см. З цим вівтарем пов’язана знахідка набору фішок (49) з зооморфними та ан-

тропоморфними навершями. Докладніше про ці фішки та їх можливе викорис-

тання (Балабина, 1998, c. 165-168; 224-228). Другий вівтар – круглий, діаметром 

близько 2 м (висота – 10 см), був розташований у центральній частині будівлі, 

на ньому по колу розставлено 12 мальованих посудин різних типів, Усередині 

кола у посудині знайдено зламану антропоморфну статуетку. У північно-

західній частині споруди виявлено ще два вівтарі: прямокутний, 80х90 см, ви-

сотою 20 см та квадратний, із заокругленими кутами 60х60м. Поруч з ним ви-

явлено посудини, модель житла та кістки тварин, зокрема зі слідами вогню. 
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Сліди опалювальних споруд – печі або відкритого вогнища у приміщенні відсу-

тні (Рыжов, Шумова, 2013, c. 64-71, рис. 1-2). На думку дослідників, є такі під-

стави інтерпретувати цю споруду в ролі святилища: положення в центрі посе-

лення, наявність чотирьох вівтарів, відсутність печі або вогнища, велика кіль-

кість предметів культового призначення, спеціальне розтошування посуду у 

приміщенні, відсутність слідів виробничої діяльності (Рыжов, Шумова, 2013, с. 

67).  

Ця споруда могла бути головним святилищем поселення, яке налічувало 

114 будівель, тобто 600-800 мешканців. Чотири вівтарі, можливо, відповідають 

поділу поселення на чотири частини-квартали і могли належати відповідним 

частинам громади, кожна з яких мала власних небесних покровителів та, мож-

ливо, певну спеціалізацію у господарстві. Інша можливість – присвята вівтарів 

різним божествам, про що, на думку С. М. Рижова та В. О. Шумової, свідчить 

різноманітність наборів предметів, пов’язаних із вівтарями (Рыжов, Шумова, 

2013, c. 68-69). 

Зрозуміло, що всі мешканці поселення не могли розміститись у споруді 

площею близько 100 м², та ще й розділеної на окремі приміщення. Це означає, 

що до участі у відправах могли бути допущені лише голови сімей, і то не всі – 

на поселенні, нагадаємо, згідно з планом налічувалося близько 100 домогоспо-

дарств. Площа навколо будівлі могла вмістити більшість мешканців селища. 

На великих трипільських поселеннях типу Майданецького, Тальянок тео-

ретично могла існувати ціла система святилищ. Свого часу М.М. Шмаглієм та 

автором було виділено такі їх типи: домашні святилища, святилища великих 

сімей/лініджів, святилища групи лініджів, а також загально поселенські святи-

лища (Шмаглий, Видейко, 1987, c. 169–171). Перші три рівні були відомі за сві-

дченнями археологічних досліджень, існування загального ритуального центру 

для всього поселення допускали теоретично.  

У останні кілька років за допомогою магнітної зйомки вдалося виявити 

на території великих поселень цілу низку споруд, які можуть виявитися святи-

лищами різного рівня. 2012 р. одну з цих споруд було досліджено на поселенні 
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Небелівка британсько-українською експедицією. Нині це найбільша з розкопа-

них споруд трипільської культури – її розміри становлять близько 20х60 м (Ви-

дейко та ін., 2013, c. 97-123; Chapman еt alіі, 2014, p. 135-157). Під час розкопок 

виявлено, що споруда, як і решта довкола неї, була спалена. Знайдені залишки 

дають підстави твердити, що споруджена вона була за стандартними технологі-

ями, уживаними для зведення звичайних будівель – каркас з дерева, вкритий 

обмазкою з глини (Відейкo, Бурдо, 2015, c. 209-236). 

Отримані відомості дозволяють запропонувати реконструкцію західної 

частини мега-структури як споруди, основу якої становив каркас із вертикаль-

них дерев’яних опор, жорстко пов’язаних між собою круглими балками на двох 

рівнях – міжповерхового та горищного перекриттів. На горизонтальні балки 

вкладали перекриття з колотого дерева, при цьому ширина простору, який пе-

рекривали, не перевищувала 4-4,5 м. Зверху на перекриття з колотого дерева та 

балки каркасу наносили шар глини.  

Ураховуючи використання глини для обмазки стін, перегородок Усере-

дині цієї споруди, галерей загальний обсяг виборки будівельних матеріалів міг 

досягати 250-300 кубічних метрів. Це означає, що на місці видобутку мала 

утворитися яма діаметром до 40 та глибиною понад 2 м. Подібна заглибина є на 

полі, вона розташована з північно-західного боку між рештками споруди В5 та 

рядом будівель, у який її включено, її помітно не лише на плані магнітної зйом-

ки, а й на супутникових знімках. Витрати деревини лише на каркас та пере-

криття досягали 285-368 м³. А з урахуванням стін покрівлі, галерей могли сяга-

ти 500-700 м³ (Відейкo, Бурдо, 2015, c. 212-216).  

Стосовно конструкції даху не маємо прямих свідчень. Її реконструкція 

можлива на основі керамічних моделей будівель. На поселенні Небелівка знай-

дено фрагмент моделі з аркоподібним дахом та букранієм на фасаді (Видейко 

та ін., 2014, pис. 20). Покрівля, вірогідно, була зроблена з очерету.  

На першому поверсі знайдено рештки семи випалених підвищень-

вівтарів. Хрестоподібне підвищення-вівтар розмірами 4,3 х 4,3 м було розташо-

вано по центру будівлі навпроти західної стіни споруди. Шість підвищень-
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вівтарів були розташовані у східній половині, по три з кожного боку. Для двох 

вівтарів зафіксована хрестоподібна форма, для п’яти – заглиблений декор, ти-

повий для цього типу конструкцій. Усі вівтарі були поновлені від 2 до 7-8 разів 

шляхом нанесення чергового шару глини. Завдяки дослідженню та реставрації 

одного з вівтарів установлено, що поверхня цих деталей вкривалася шаром чер-

воної фарби. Також удалося реконструювати систему орнаментації, нанесеної 

заглибленими лініями – вона становилася з 5 кіл: одне в центрі, чотири розта-

шовані хрестоподібно, з’єднані стрічками із декількох ліній (Федоров, 2015, c. 

45-46, рис. 5). 

Щоразу на поверхні розводили вогонь, вірогідно у процесі використання, 

завдяки чому кожен шар отримав окремий випал. Під північною стіною на 

першому поверсі також виявлено рештки двох спеціально обладнаних місць із 

глини із зернотерками (Видейко та ін., 2013, рис. 3-12). Усі конструкції розта-

шовані з урахуванням опорних вертикальних конструкцій споруди. Ці ряди 

стовпів (8х11) ділили внутрішній простір.  

На рівні другого поверху в західній частині розташований зал, який за-

ймав майже 2/3 його площі. Із західної торцевої стіни із залу був вихід до гале-

реї, відмічений порогом. У протилежній стіні був прохід до коридору, що роз-

діляв два приміщення у східній частині. Уздовж усієї південної стіни протягну-

вся глиняний подіум на якому стояли піфоси. Ще один піфос стояв поруч із по-

діумом у північно-західному куті зала. У північно-західному куті розташоване 

глиняне підвищення – вогнище. Групи посудин були розставлені біля вогнища, 

поруч із подіумом та поблизу східної стіни залу неподалік від проходу. У пів-

денній кімнаті виявлено дві групи посуду. 

Західна, основна частина будівлі являла собою монументальну багатока-

мерну двоповерхову споруду з горищем та аркоподібним дахом. З трьох сторін 

будівлю оточувала галерея, яка продовжувалася на східну частину мега-

структури, утворюючи подвір’я. Будівля мала на рівні другого поверху два вхо-

ди по центру торцевих стін. Західний вхід виходив на галерею. Східний вхід 

аркоподібної конструкції вирізнявся великою шириною і виходив на подвір’я. 
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Крім згаданих вище розвалів посудин та піфосів, було виявлено понад 

2500 розрізнених фрагментів кераміки та 1000 – кісток тварин. Вони були зосе-

реджені переважно уздовж стін споруди як зовні, так і всередині. Фрагменти 

антропоморфної пластики, за винятком одного, замурованого в обмазці пере-

криття першого поверху, знайдені так само по периметру споруди. Виявлено 

лише 5 виробів із кременю, зокрема два трикутні вістря стріл у межах споруди 

та відщепи в культурному шарі поруч. Серед знахідок керамічного посуду не-

ординарним є комплекс із мініатюрними кубками (Chapman еt alіі, 2014, fig.15). 

Із 21 посудини 10 мають мальований декор, решта – прикрашені графітною фа-

рбою, що вперше виявлено на трипільських поселеннях етапу ВІІ у згаданому 

регіоні. Привертає увагу різноманітність форм кубків. Складається враження, 

що вони виготовлені різними людьми і були принесені для отримання чогось, 

що зберігалось у великій посудині. 

Увагу привертають досить численні (понад 20) знахідки керамічних «же-

тонів», мініатюрних обпалених виробів із глини у вигляді напівсфер, конусів 

(Chapman еt alіі, 2014, fig.18) тощо, які були сконцентровані в західній частині 

споруди в районі вогнища. Кілька таких виробів походить зі східної частини із 

району приміщення з мініатюрними посудинами. Подібні вироби пов’язують із 

об’ємною знаковою системою (Вiдейко, 2003, c. 31-34), яку могли використо-

вувати для облікових операцій. У східній частині споруди, серед завалу обмаз-

ки виявлено підвіски до намиста – дві кістяні, із зубів тварин, та одна – золота.  

Таким чином, інвентар згаданої споруди порівняно з іншими виглядає 

досить скромно – нема ані великої кількості посуду, ані статуеток. Водночас 

привертає увагу незвичайно велика насиченість культурного шару, особливо по 

периметру споруди (за винятком подвір’я з східного боку). Остання обставина 

дозволяє припустити, що матеріал, пов’язаний з функціонуванням споруди, ар-

хеологізувався поза її межами, зокрема на ділянках, які залишилися недослі-

дженими. Також незвичайною є знахідка такої великої кількості керамічних 

«жетонів» і, нарешті, виробу із золота, які можна пов’язати з особливим при-

значенням будівлі. 



 

 

231
Наведемо наступні міркування на користь того, що мега-структура була 

не якоюсь абстрактною «громадською спорудою», а мала характерні риси, при-

таманні сакральним спорудам – храмам. 

1. Ця велика споруда має надзвичайне розташування на місцевості та у 

структурі поселення. Будівля розташована у південно-східному секторі посе-

лення, на високому мису, утвореному глибокими долинами р. Небель та без-

іменного струмка, у найвищій точці плато. Величезна споруда мала бути поміт-

на на віддалі у кілька кілометрів з південно-східного боку.  

Завдяки геомагнітному плану поселення встановлено (Hale et alii, 2010, p. 

35-36), що на ділянці «мега-структури», розташованої у внутрішньому овалі за-

будови, утворилася площа, навпроти якої у зовнішньому овалі, розташованому 

на віддалі близько 100 м, було залишено прохід шириною 30-40 м. Між нею та 

найближчими спорудами у внутрішньому овалі залишено простір близько 20 м 

з обох сторін. З західної сторони віддаль до найближчих аномалій від будівель 

відстань до 30 м. На загальному плані також помітно, що внутрішній овал був 

збудований із урахуванням існування мега-структури, для чого довелося дещо 

змінити розташування жител, з чого можна зробити висновок про те, що ця 

споруда була зведена раніше, а також визначала планування на цій ділянці. 

2. Привертає увагу доволі чітка орієнтація будівлі по лінії схід – захід, 

причому центральний вхід до неї звернений на схід Сонця. 

3. Монументальність споруди визначається як її величезними розмірами 

(будівля займала площу 800 м², площа огородженого подвір’я перед нею дорів-

нювала 400 м²), так і конструктивними особливостями, не характерними для 

рядових жител. Двоповерхова споруда з трьох сторін оточена галереєю. Весь 

перший поверх займав «колонний зал». На другому поверсі вхідна частина була 

поділена на три приміщення, за нею розташований зал, що мав вхід із західного 

боку з галереї.  

4. Будівля вирізняється незвичайним інтер’єром. На першому поверсі бу-

ло розташовано сім вівтарів та два спеціально обладнаних місця із зернотерка-

ми. На другому поверсі в залі був подіум уздовж стіни та вогнище. Більше ні-
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яких слідів опалювальних споруд на всю величезну площу приміщень першого 

та другого поверху не виявлено. 

Спорудження такої будівлі передбачало величезні витрати праці та мате-

ріалів, еквівалентні зведенню 30-40 звичайних жител. Ураховуючи ту обстави-

ну, що на поселенні Небелівка виявлено лише одну споруду таких розмірів, є 

всі підстави інтерпретувати її як головний храм. Це відкриття змінює наші уяв-

лення про трипільське суспільство поселень-протоміст та його можливості і рі-

вень суспільної організації. Поширення (за свідченнями магнітної зйомки) по-

дібних споруд на інших поселеннях вказує на те, що небелівський храм був не 

унікальним, а досить поширеним явищем для кінця V – першої половини IV 

тис. до н.е. в ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля. 

Усередині споруди могла розміститися обмежена (відносно загальної кі-

лькості населення Небелівки, між 7000-10000 осіб) кількість учасників церемо-

ній. У певні приміщення, вірогідно, мало доступ обмежене коло посвячених. 

Про імовірну кількість учасників окремих обрядів може свідчити кількість куб-

ків, виявлена у кімнаті на другому поверсі – 21 або 23 (із урахуванням знахідок 

на віддалі від скупчення посуду). Велика площа навколо храму могла вмістити 

практично все населення. 

Споруди меншого розміру (200-400 м².), але аналогічного призначення, 

виявлено у проміжку між першим та наступним рядами жител, які по перимет-

ру оточують поселення. Магнітна зйомка фіксує контури стін та наявність ано-

малій від вівтарів, розташованих по вісі симетрії споруди. На поселенні Майда-

нецьке також зафіксовано подібні будівлі (Rassmann, 2014, abb. 8). Частина роз-

ташована так само у проміжку між овалами забудови. Найбільша з них займає 

близько 900 м². Решта має площу від 200 до 400 м², що дає підстави розглядати 

їх, як і у випадку з Небелівкою, як кланові святилища. 

Відсутність слідів від будь-яких споруд описаного вище типу на найбі-

льшому з відомих поселень трипільської культури – Тальянках (341 га), наво-

дить на думку можливість існування іншого типу святилищ. На опублікованому 

новому плані поселення дослідниками позначено аномалії у вигляді двох круг-
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лих структур, розташованих у середній, незабудованій частині поселення. Ці 

аномалії було проінтерпретовано як сліди курганів (Круц та ін., 2013, рис. 3, 4).  

Справді, на території цього поселення у минулі роки було досліджено ку-

рган із похованнями ямної культури, а на поверхні й нині можна спостерігати 

не менш як два насипи висотою 0,6-0,8 м. Вони, а також місце згаданих розко-

пок, були охоплені магнітною зйомкою, яка, однак, не виявила подібних анома-

лій. Нема слідів ровиків і на місці жодного з 5 курганів на території поселення у 

Майданецькому, які теж досліджено високоточною магнітною зйомкою 

(Rassmann, 2014, abb. 8-9). Привертає увагу також відсутність ровів навколо по-

ховань ямної культури у досліджених на цій території курганах. Таким чином, 

існує значна вірогідність, що аномалії, виявлені магнітною зйомкою на терито-

рії поселення Тальянки, не є залишками розораних курганів. 

При уважному вивченні аномалій помітно, що вони не є замкненими. 

Кожна має відкритий прохід із певною орієнтацією: центральна – на північ, пі-

вденно-східна – на південь (у обох випадках із деяким відхиленням). В остан-

ньому випадку вхід огороджено з обох боків «коридором» довжиною 10-15 м, 

діаметр споруди близько 30 м. Коридор розділено навпіл, а усередині зафіксо-

вано сліди палісаду (?) діаметром близько 15 м (Rassmann, 2014, abb. 4b). Усе-

редині центральної аномалії, діаметр якої становить близько 50 м, помітно вну-

трішнє коло, яке можна інтерпретувати як сліди палісаду діаметром до 20 м, 

прохід у якому розташований навпроти основного (Rassmann, 2014, abb. 4а). 

Цікавим є також те, що у північній частині поселення починається вулиця, яка 

скерована до більшої споруди, хоча й не доходить до неї (Круц та ін., 2012, рис. 

4а-4b). 

Кругла форма, наявність ровів, палісаду в центральній частині зближує ці 

дві споруди з ронделями – святилищами, поширеними у Центральній Європі в 

V тис. до н.е. Круглі святилища-ронделі відомі там, починаючи з часів культур-

ного комплексу КЛСК, поширені ще у 6 культурних комплексах більш пізнього 

часу, але на схід від Карпат іще не були виявлені. Круглі споруди в час існу-

вання поселення у Тальянках (3700-3600 рр. до н.е.) відомі для культурного 
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комплексу КЛП, наприклад у Броночіце, однак там вони більші та вважаються 

оборонними (див. підрозділ 5.2.1). Відсутність у Тальянках звичайних прямоку-

тних святилищ дає підставу припустити існування іншого типу культових спо-

руд, представленого описаними вище круглими аномаліями, залишеними, віро-

гідно, ровами та палісадами. 

Для культурного комплексу Кукутень-Трипілля відомий іще один тип 

святилищ – підземний. Найбільш яскраво він представлений печерою Вертеба 

(Kadrow еt alіі, 2003, s. 53-144). Тут було використано підземний карстовий ла-

біринт із великими залами, пов’язаними вузькими коридорами. У залах виявле-

но розставлений посуд, у проходах – поховання, зокрема кострища, у кількох 

випадках знайдено викладки з людських черепів. Кістки людей, як правило, су-

проводжувалися кістками тварин, вуглинками, попелом. Найдавніші сліди ви-

користання печери подібним чином датовані 4000-3900 р. до н. е., потужність 

культурного шару та пізні матеріали свідчать про активність упродовж майже 

тисячі років (Nikitin еt alіі, 2010, p. 9-18).  

Зафіксовано також використання отворів, промитих водою з поверхні, у 

ролі місць для жертвопринесень, де виявлено антропоморфну пластику, кістки 

тварин та фрагменти посуду (Сохацький, 2000, c. 3-10). Біля одного з входів ви-

явлено прикопану велику посудину, в якій було знайдено кремінь та кілька кіс-

ток вівці. Цей об’єкт також можна пов’язувати із жертвоприношенням (Сохаць-

кий , Суровий, 1997, c. 74-78). Антропологічні дослідження показали, що біль-

шість індивідів загинули внаслідок ударів, завданих по голові ззаду, що допус-

кає можливість людських жертвопринесень (Карстен та ін., 2015, c. 121-144). 

Наявність у печері Вертеба матеріалів, які пов’язані не лише із різними локаль-

ними варіантами культурного комплексу Кукутень-Трипілля, а й з іншими 

культурними комплексами, можуть свідчити про те, що це було місце відоме і 

шановане в межах досить значної території.  

Печерні комплекси зі знахідками кераміки та людських поховань, а також 

розрізнених кісток відомі і на захід від Карпат, на території Словаччини, почи-

наючи з першої половини V тис. до н.е., так що цілком можливе поширення 
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традиції використання печер із Центральної Європи. В один час із Вертебою 

звичай використання печер був поширений у культурному комплексі Баден-

Болераз. Хоча дослідники ці печери розглядають як специфічні місця прожи-

вання, є відомості про знаходження поруч із керамічними виробами людських 

решток (Horváthová, 2010, s. 30-31), що нагадує ситуацію з печерним комплек-

сом Вертеби. Наявність в останній серед керамічних матеріалів виробів, що на-

гадують кераміку культури Баден (Videiko, 2004, 358, fig. 11, 12), свідчить про 

досить тісні зв’язки між обома регіонами. 

Найсхідніший печерний комплекс, щоправда штучного походження, ви-

явлено на Дніпрі. Це так звана Смородинська печера (близько 4300-4200 рр. до 

н.е), вирита в лесі. Довжина її досягає 60 м. Біля входу, на штучно терасовано-

му схилі зі слідами культурного шару часів Трипілля, виявлено велику грушо-

подібну посудину (Бобровський, 2004, c. 484-485). Можливо, ця печера була не 

поодинока. У цьому ж яру ще 1875 року В. Б. Антонович виявив цілу групу пе-

чер, перед деякими – вогнища з «неолітичною керамікою» (Антонович, 1897, c. 

244-261).  

У культурному комплексі Кукутень-Трипілля у період 4200-3400 рр. до 

н.е. зберігається обряд спалення жител та поселень при їх залишенні. Є підста-

ви вважати, що цей обряд застосовували як до малих, так і до великих поселень. 

Ритуальне спалення жител, як виявилося, застосовували також упродовж пері-

оду існування великого поселення. Останніми розкопками яскраві його прояви 

зафіксовані у Майданецькому. Тут виявлено яму, заповнену залишками спале-

ної будівлі під цим заповненням, у придонній частині, на обпаленій поверхні 

було покладено два черепи великої рогатої худоби, а поруч розставлено посуд 

(Мюллер, 2014, c. 285-302). Поруч раніше було розкопане одне з найбільших 

жител на цьому поселенні, вірогідно збудоване після проведення цього обряду. 

Святилища, пов’язані з поховальними пам’ятками, відомі для культурно-

го комплексу КЛП. На могильниках, поруч із мегалітичними гробницями, існу-

вали спеціальні місця для жертвопринесень, від яких збереглися сліди у вигляді 

вогнищ із фрагментами кісток тварин та кераміки (Müller, 2014, p. 181-214; 191-
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194). Крім того, відомі святилища, облаштовані з використанням кільцьових 

ровів (Müller, 2014, p. 186-190), які можна розглядати як традицію спорудження 

ронделів. 

Відкрите святилище у вигляді ділянки, оточеної ровом, відоме для дере-

ївського культурного комплексу – Молюхів Бугор, хоча дослідниця пам’ятки – 

Т.М. Нераденко розглядає її як поселення (Нераденко, 2002, c. 58-62). Це місце 

розташоване близько до північно-західної околиці поширення дереївського 

культурного комплексу, практично на порубіжжі культурного комплексу Куку-

тень-Трипілля.  

У результаті багаторічних розкопок установлено, що місцевість була за-

селення ще близько 4400 р. до н.е., однак життя тут тривало і після 4000 р. до 

н.е. Крім ровів і розташованих навколо ям із кістками тварин, тут виявлено мо-

гильник, найдавніші поховання якого датовано у проміжку 3900-3400 рр. до н. 

е. (Нераденко, 2015). Перед тим це місце використовували носії києво-

черкаського культурного комплексу – починаючи приблизно з 4400 р. до н. е. 

(Нераденко, 2006, с. 29-35). Склад фауни свідчить, що у період 3900-3400 рр. до 

н.е. для жертвоприношень використовували переважно диких тварин (Журав-

лев, Маркова, 2002). Знахідки у цьому місці кераміки трипільської культури 

може бути свідченням використання цього місця не лише для ритуалів, а й для 

проведення обміну з сусідами. Наведений вище матеріал із різних культурних 

комплексів Центральної та Пвденно-Східної Європи між 4200 і 3400 рр. до н.е. 

свідчить про існування практики масштабних ритуальних дій, які вимагали, зо-

крема, спорудження особливих приміщень або комплексів під відкритим небом, 

використання природних об’єктів. При цьому доступ до основної частини свя-

тинь міг бути обмеженим через їхні відносно незначні розміри.  

 

6.3.3. Зброя та війна 

 

Набір предметів озброєння у період між 4200 і 3400 рр. до н.е. включав ті 

самі засоби ведення бойових дій, що й у попередній період: лук зі стрілами, 
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списи та дротики, бойові сокири-молоти (як із каменю, так і металеві різних ти-

пів) (Бурдо, 2001, c. 64-69; Băjenaru, 2013).  

Попит на вістря для метальної та древкової зброї призвів до створення 

спеціалізованих майстерень з їх виготовлення. Прикладом подібного центру 

для культурного комплексу Кукутень-Трипілля було поселення-майстерня Бо-

даки у басейні р. Горинь. Цікаво, що це місце мало власні укріплення у вигляді 

палісаду (Скакун та ін., 2005, c. 8-12).  

Судячи з різноманіття кремінних трикутних вістрів до стріл, цю частину 

озброєння виготовляли індивідуально. Вірогідно, такі навички входили до «ку-

рсу підготовки воїна» того часу. 

Бойові сокири-молоти, якщо брати до уваги загальне число знахідок, осо-

бливо популярними були в культурних комплексах КЛП та Баден. Зброя вияв-

лена як на поселеннях, так і у поховальних комплексах, зокрема у розбитому 

вигляді ( Furholt, 2009, s. 418-420, taf. 104-106; Cofta-Broniewska, Kośko, 1982, 

ryc. 35).  

Крім різноманітних зразків цих виробів, тут набули поширення мініатю-

рні керамічні моделі сокир-молотів, які розглядають як ритуальні виробів. Се-

ред них чимало мають вироблені із каменю прототипи (Horváthová, 2010, obr. 

41,-7; Gurba, 1957, fig. 9, s. 129-178). Керамічні моделі сокир також відомі зі 

знахідок на поселеннях троянівського локального варіанту культурної спільно-

сті Кукутень-Трипілля, де вони, як уважають, з’явились унаслідок тісних кон-

тактів із населенням – носіями культурного комплексу КЛП (Шмаглій, 1966, c. 

15-37; Videiko, 1999, p. 46-47) . Зросла кількість знахідок пласких сокир, які мо-

гли бути використані як зброя. Їх виготовляли з металу, кременю та твердих і 

м’яких порід каменю. Особливо популярними були сокири з кременю, най-

більш поширені в культурних комплексах Кукутень-Трипілля та КЛП. 

Новим видом зброї стали металеві кинджали, які поширюються у Пів-

денно-Східній та Центральній Європі саме в цей період (Matuschik, 1998, s. 207-

261; Müller, 2013, p. 443-448; fig. 1,4). Вони відомі для багатьох культурних 
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комплексів, зокрема Баден-Болераз, Бодрогкерестур, Чернавода І, Міхельсберг, 

КЛВМК, Кукутень-Трипілля.  

Володіння цією зброєю потребувало певних навичок та тренувань. У по-

єднанні з сокирою-молотом це був найефективніший із можливих комплексів 

для ведення ближнього бою. Він був поширений майже в усіх культурних ком-

плексах за винятком периферійних типу Дереївського та Нижньої Михайлівки. 

Для культурного комплексу Дереївки, крім вістрів стріл та дротиків, типовими 

є бойові молоти, виготовлені з рогу оленя (Телегін, 1974, pис. 26). За відсутнос-

ті навичок виробництва зброї з каменю, подібні вироби були цілком прийнят-

ними для використання у ближньому бою. 

Велике значення надавали і надалі укріпленню населених пунктів. Для 

періоду між 4300 і 3400 рр. до н.е. у Центральній та Південно-Східній Європі 

сліди укріплених поселень виявлено практично для всіх відомих культурних 

комплексів. Вони традиційно включали рови та палісади, розташовувались у 

важкодоступних місцях – на мисах та висотах. Поселення з укріпленнями на 

висотах типові для культурного комплексу Баден-Болераз і виділені дослідни-

ками в особливу категорію (Horváthová, 2010, s. 28-30, obr. 6). 

На території культурного комплексу Кукутень-Трипілля, особливо в захі-

дній його частині, для цього періоду відомі традиційні мисові поселення, 

укріплені одним-чотирма рядами ровів. Схили ровів та вали могли викладати 

каменем, як на епонімній пам’ятці культурного комплексу Кукутень, де укріп-

лення – два рови – довелося вирубати у скелі. Ширина ровів становила до 4 м 

при глибині до 2-2,5 м (Petrescu-Dîmboviţa, Văleanu, 2004, s. 126-132, fig. 53,54). 

Захисники цього поселення використовували дистанційну зброю – лук зі стрі-

лами та дротики, вістря яких, виготовлені з кременю, виявлено під час розко-

пок. Крім того, тут знайдено і зброю ближнього бою – уламки сокир-молотів, 

виготовлених із каменю та металеву сокиру-молот (Petrescu-Dîmboviţa, Văleanu, 

2004, fig. 61, 66, – 1-4; керамічні моделі сокир-молотів – fig. 69, – 11-13; метале-

ва сокира-молот – fig. 75,-2).  
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Потужний вал (також споруджений із використанням каменю) та рів за-

хищали частину поселення у Жванці (ур. Жванець-Щовб), перед якою існувало 

відкрите селище без додаткових укріплень (Мовша, 1974, c. 310–311; Мовша, 

Корвин-Пиотровский, 2001, c. 29-31). Загальне число укріплених ровами та ва-

лами поселень для цього періоду, за інформацією В.А. Дергачова, досягло 130 

(Дергачев, 2000, c. 201-215, табл. 2, Приложение1). 

Укріплення у вигляді палісадів, а іноді й ровів, мали найбільші поселення 

культурного комплексу Кукутень-Трипілля Небелівка та Майданецьке 

(Rassmann еt alіі, 2013, abb. 22, 22a, 22b; Видейко та ін., 2015, рис. 1). Периметр 

укріплень у Небелівці досягав 6 км і вимагав великих витрат на спорудження – 

як часу, так і ресурсів, а саме деревини. Та обставина, що під час розкопок на 

місці палісадів у Небелівці не було виявлено слідів від паль, а ґрунт у запов-

ненні ровиків був мішаним, може бути свідченням повторного використання 

величезної кількості деревини, яка становила значну цінність для місцевого на-

селення. Ураховуючи характер зброї, яка відома для поселень цього типу, а це 

переважно вістря до стріл, палісад виглядає достатньо потужним укріпленням. 

Населення Небелівки могло виставити від кількасот до тисячі воїнів, що на той 

час являло собою значну силу. 

Як додаткові укріплення могли бути використані розташовані на віддалі 

30-40 м від палісаду збудовані на віддалі 1-2м (а у деяких випадках і ближче) 

одна від одної двоповерхові споруди. Віддаль 30-40 м є достатньою для вико-

ристання не лише лука і стріл, а й метання дротиків. Оборонне значення могла 

мати також і незабудована територія між центральним та наступним овалами на 

великих поселеннях, яка становила 70-100м. Ця дистанція не давала ворогу вес-

ти обстріл під прикриттям захоплених житлових споруд, а вихід на відкритий 

простір був досить небезпечним. 

Про те, що у конфлікти були втягнуті представники практично всіх куль-

турних комплексів, свідчать не лише знахідки предметів озброєння, укріплення, 

а й військові травми, виявлені на людських рештках із поховань. Причому у бі-

льшості випадків ці травми знайдено на кістяках чоловіків, а смертельних 
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травм завдано переважно зброєю ближнього бою – сокирами-молотами. У ка-

талозі подібних знахідок, складеному за станом на 2007 р. враховано матеріали 

з культурних комплексів Міхельсберг, Луданіце, Бодрогкерестур, КЛП (Peter-

Röcher, 2007, s.194-207). Якщо подивитися на карту, то побачимо, що ідеться 

про культурні комплекси, які межували між собою. 

Між 4200 і 3400 рр. до н.е. можна говорити про існування кількох страте-

гій безпеки. Населення культурних комплексів Кукутень-Трипілля, Міхельс-

берг, меншою мірою – КЛП від створення мережі невеликих укріплених пунк-

тів перейшли до переміщення населення у великі укріплені населені пункти з 

багатьма сотнями і навіть тисячами мешканців. Створення великих населених 

пунктів вирішувало проблеми швидкої концентрації воїнів для захисту та напа-

ду, яких уже не треба було збирати у межах племінних територій.  

Володіючи монополією на виробництво найсучасніших видів зброї, маю-

чи чисельну перевагу над сусідами, носії культурного комплексу Кукутень-

Трипілля – особливо локальні групи у буго-дніпровському межиріччі – стали 

домінантною військовою силою на схід від Карпат. Аналогічне положення на 

контрольованих ними територіях у цей період займали представники культур-

них комплексів КЛП та Міхельсберг. Судячи з того, що поширення культурно-

го комплексу КЛП було спрямоване на захід та південь, позиції комплексу Ку-

кутень-Трипілля у період до 3400 р. до н.е. виявилися достатньо міцними. Зафі-

ксовано експансію культурного комплексу Міхельсберг у західному напрямку, 

датовану часом після 3700 р. до н.е. (Gronenborn, 2010, p. 61-81), протилежному 

від території, контрольованої на той час культурним комплексом КЛП. Остання 

обставина дає певні підстави вважати, що це могло статися зокрема через по-

тужність військової організації останнього. 

Іншим напрямком посилення заходів безпеки, який могли дозволити собі 

менш численні спільноти, залишалося укріплення всіх без винятку поселень за 

забезпечення, по можливості, якісною зброєю. Ця стратегія після 4200 р. до н.е. 

є типовою для Південно-Східної Європи. Однак ці заходи не могли врятувати 

при зіткненні з більш чисельним супротивником. Проблему можна було вирі-
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шити лише створенням більш потужних політичних об’єднань-вождівств, що 

ми і спостерігаємо після 3700-3600 рр. до н.е. 

Поширення спеціалізованої зброї, розроблення нових її зразків, які по-

требували специфічних навичок та тренувань, могли викликати появу профе-

сійних воїнів, носіїв специфічних навичок та традицій.  

 

6.3.4. Еволюція та зміни у знакових системах 

 

Після зникнення культурних комплексів, які мали відношення до розвит-

ку ранніх знакових систем типу «дунайського письма», певні традиції зберегли-

ся, однак у різних регіонах розвинулись локальні знакові системи. 

Чи не найбільш розвинену знакову систему спостерігаємо у культурному 

комплексі Кукутень-Трипілля. Уже на початку ХХ століття з’явилися сенсацій-

ні повідомлення про відкриття трипільської писемності.  

І.А. Лінниченко, який побував на розкопках трипільських поселень на 

Дніпрі у В.В. Хвойки, 1900 року виступив із повідомленням на засіданні Імпе-

раторського Одеського товариства історії та старожитностей (Линниченко, 

1901, c.199-202). Ішлося про “загадкові написи” на посуді трипільської культу-

ри. До публікації тексту доповіді було додано таблицю з репродукціями цих 

раритетів. Усього було виділено 17 знаків. Відкриває таблицю горщик із напи-

сом білою фарбою, що спіраллю охоплює тулуб посудини. Криволінійні знаки 

– усього їхні близько 14-ти – нагадують літери алфавіту. Знахідка випадкова, 

отож питання її зв’язку з трипільською культурою є відкритим. 

Е.Р. фон Штерн, який головував на засіданні, висловив припущення, що у цьо-

му разі ідеться про підробку. Крім горщика, у публікації є таблиця з окремих 

зображень, які походять із фрагментів та цілих мальованих посудин, що В. 

Хвойка виявив під час розкопок на Дніпрі. Вдалося встановити, що ряд з них 

походять із розкопок у районі м. Ржищів і малюнки їх були свого часу опублі-

ковані. Це полегшило атрибутацію зображень, адже вони виявилися нічим ін-

шим, як стилізованими символічними зображеннями тварин, які при складанні 
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таблиці для публікації І.А. Лінниченко довільно поперевертав, хоча на посуди-

нах вони були розташовані інакше.  

1908 року була надрукована праця К. В. Болсуновського, присвячена зна-

кам на посуді трипільської культури. Дослідник вирішив порівняти знаки з 

трипільського посуду із палеографічними та символічними пам'ятками давньо-

го світу. Знаки, зображені на посуді трипільської культури, за його висновком, 

були прототипами «орнаментальної азбуки». Крім того, прототипами писемно-

сті з палеографічними знаками К.В. Болсуновський вважав дуже стилізовані зо-

браження тварин, а саме ті, які І.А. Лінниченко та В. В. Хвойка виділили 1901 

року у своїй доповіді про знаки. (Линниченко, Хвойка, 1901)  

К. В. Болсуновський чи не першим звернув увагу на те, що є трипільські 

знаки складені шляхом поєднання більш простих зображень. Він вважав, що у 

випадку із трипільською культурою ми маємо «…ієрогліфи, прототипи якоїсь 

античної [давньої] забутої писемності, запозичені жителями епохи енеоліту із 

спільного з китайським джерела, джерела, якого ми не знаємо» (Болсуновский, 

1908, c. 1-4) .  

Фундаментальне дослідження Т.М. Ткачука присвячене знакам на мальо-

ваному посуді культурного комплексу Кукутень-Трипілля (Ткачук, Мельник, 

2000). Воно охоплює період від 4100 до 3200-2900 рр. до н.е. Найскладніша 

знакова система виявлена у буго-дніпровському межиріччі та пов’язана з тома-

шівською і канівською локальними групами. Найбільше відомостей походить із 

поселень-протоміст Майданецького та Тальянки. Встановлено, що схеми роз-

пису посудин утворюють у плані символічні композиції – великі знаки у вигля-

ді свастики або хреста. Усередині схем у визначених зонах розміщувалися пев-

ні знаки. Знаки, на відміну від схем розпису, могли змінювати при перенесенні 

їх на посудину іншої форми. Отже, зв’язок між знаками менший, ніж між фор-

мами посуду та схемами розпису (Ткачук, 1990, c. 152-154). Для Майданецько-

го виділено 239 знаків, зокрема 46 простих, із них 9 уживали найчастіше (від 19 

до 128 разів кожен). Знаки вживали переважно в комбінації з іншими, зокрема у 

вигляді блоків знаків.  
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На думку Т.М. Ткачука, існували певні прийоми монтажу блоків – верти-

кальний (найбільш популярний), горизонтальний та інші, у цілому притаманні 

ієрогліфічному письму. Всього виділено 193 складних блоки (Ткачук, 1994, c. 

250-278). .Дослідження функціонування системи на рівні поселення для Май-

данецького показало, що спільними для більшості будівель були прості знаки, а 

набір блоків – спільним для певних груп жител. Більшість блоків знаків була 

призначена, як уважає Т.М. Ткачук, для комунікації й функціонувала в межах 

певної групи людей, які могли належати до суспільної або культової групи 

(Ткачук, 1990, c. 20-21). 

Цілком можливо, що у згаданому випадку ми маємо справу з історичним 

феноменом – початковими фазами виникнення ієрогліфічної писемності. Може, 

саме так за доби енеоліту починалося виникнення єгипетської, китайської та 

інших відомих ієрогліфічних систем. На мальованому посуді Т.М. Ткачук про-

стежив розвиток знакової системи із кінця V до початку ІІІ тис. до н.е., тобто 

упродовж понад 1000 років. Це показує, наскільки тривалим може бути процес 

становлення писемності. У Месопотамії знаки на мальованому посуді теж зо-

бражували упродовж понад 1000 років, поки їх почали переносити на глиняні 

таблички. А від цього моменту до появи клинопису теж пройшло не менше 600-

800 років. 

У культурній спільності Кукутень-Трипілля продовжувала функціонува-

ти також об’ємна знакова система. Є численні приклади подібних знахідок. На 

поселенні Ворошилівка (близько 4000-3900 рр. до н.е) у заглибленні № 2 вияв-

лено 14 конусів, кілька керамічних «хлібців». Крім того, тут знайдено уламки 

93 антропоморфних статуеток, розвал кухонного горщика, кістки бика (Гусєв, 

1995, c. 227; рис.70, – 10-13). Цим самим часом датовано жетони, виявлені під 

час дослідження храму на поселенні Небелівка. Під час розкопок житла на по-

селенні Коновка у будівлі №7 виявлено глиняні конуси, вершини яких моде-

льовані у вигляді голів тварин — бика й оленя, а також людини. Крім того, тут 

були звичайні конуси, кульки, напівсфери, мініатюрна фігурка кабана (Рыжов, 

Шумова, 2013, рис. 1-2). Під час розкопок комплексу «Е» в Майданецькому 
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(3800-3700 рр. до н.е.) у ямі виявлено кілька десятків конусів, кульок, напівсфе-

ричних та інших глиняних виробів. Поруч знайдено велику кількість дрібної 

зооморфної пластики, а також фрагменти антропоморфних статуеток — усього 

близько 140 виробів. Під час дослідження ями VI біля комплексу «Ж» подібні 

вироби знайдено поруч з чисельними фрагментами антропоморфних статуеток, 

мальованого посуду та кістками тварин. Окремі знахідки кульок та конусів ві-

домі також із руїн різних житлових споруд на цьому ж поселенні (Видейко, 

1987, c. 32-33).  

Підсумовуючи наведені приклади знахідок глиняних дрібних виробів 

геометричної форми на поселеннях культурного комплексу Кукутень-Трипілля, 

можна зробити такі висновки. Знаходять одночасно від одного до кількох деся-

тків виробів різних форм. Виявляють їх у культурному шарі, серед залишків 

жител. Більшість знайдено в ямах (які іноді називають культовими), де вони 

лежали часто поряд із антропоморфною або зооморфною пластикою. Три ком-

плекси символів - жетонів походять із об’єктів, що їх ідентифіковано як храми 

(Коновка, Небелівка, Поливанів Яр).  

Ми свого часу звернули увагу на те, що аналогічні речі, виготовлені з 

глини, відомі з розкопок неолітичних та енеолітичних пам’яток Близького Схо-

ду, Ірану, Месопотамії, починаючи з ІХ тисячоліття до Христа. Там їх знахо-

дять до шарів четвертого тисячоліття до н.е. включно. Місце знахідок — житла, 

поховання, але найбільше — в будівлях, що інтерпретують дослідники як давні 

храми. У наборах знаходять від 1 до 70 виробів різних форм. В англомовній ар-

хеологічній літературі за ними закріпилася назва «tоkens», що тлумачиться у 

вітчизняній літературі як «жетони». Дослідники давніх культур Сходу дово-

дять, що ці «жетони» використовували у давнину при облікових операціях, на-

самперед у храмових господарствах, коли виникала потреба обліку пожертв – 

сільськогосподарської та ремісничої продукції. Потім «жетони» почали відтис-

кати на поверхні посудин, у яких їх запечатували для зберігання. Згодом від по-

судинок відмовилися і перейшли на таблички. Зникли з часом і глиняні «жето-

ни», які залишилися тільки у вигляді зображень на табличках. Коли в ІV тис. до 
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н. е. в Месопотамії та Еламі виникає і широко запроваджується писемність, де-

які глиняні «жетони» стали прототипами символів числівників та окремих ре-

чей (Nissen, 1986, p. 330, fig. 6; Jasim, Oates, 1986, p. 348-362; Schmandt-Besserat, 

1979, p. 19-48; Vallat, 1986, fig. 1). 

Порівнюючи з описаною вище системою трипільські «жетони», ми мо-

жемо зробити висновок: серед них були числівники – кульки, конуси, півсфери. 

Трапляються також дрібні зображення речей, тварин. У Майданецькому знай-

дено мініатюрний глиняний диск з накресленим хрестом, подібний до знаку 

«вівця» з комплексів Північної Месопотамії. Обставини знахідок, переважно у 

культових місцях, дають підстави припустити, що тут, як і на Давньому Сході, 

трипільці могли вести облік пожертв тощо. Використання глиняних символів 

під час культових церемоній не суперечить такому висновку, адже й об'ємна 

знакова система трипільців, так само як і на мальованому посуді (Ткачук, Ме-

льник, 2000, с.142; 214-215; 226-228), ще не вийшла за межі використання у са-

кральній сфері. Може йтися лише про піктографічну писемність, призначену 

для комунікації та фіксації інформації. 

Спроби зібрати та класифікувати знаки та простежити їхнє поєднання бу-

ло зроблено різними авторами для культурного комплексу Баден. Так, М. Фур-

хольтом було створено каталог на понад 200 знаків, які зображували на керамі-

чному посуді та прясельцях, у якому враховано матеріали для періоду з 3600 по 

2900 р. до н.е. з території Угорщини (Furholt, 2013, s. 295-310). Однак із цього 

числа лише 40-50% можна розглядати як знаки, якщо користуватися критерія-

ми, запропонованими Т.М. Ткачуком.  

Зауважимо, що питання про блоки знаків, їх взаємне поєднання автор до-

слідження не ставив Інша спроба систематизувати знаки в ролі елемента деко-

ративних композицій зроблена для баденських пам’яток на території Словач-

чини (Horváthová, 2010, оbr. 24-32). Порівняння показує як наявність спільних 

знаків, переважно – найпростіших, так і існування відмінностей. Однак в обох 

випадках ми не бачимо різноманіття знаків, зафіксованого для культурного 
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комплексу Кукутень-Трипілля, що підкреслює порівняно високий рівень розви-

тку знакової системи останнього. 

Для культурного комплексу лійчастого посуду відома досить проста зна-

кова система, яка налічувала декілька десятків позицій. Знаки досить прості, 

при цьому частину з них зображували не лише на кераміці, а й на мегалітах 

(Müller, 2014, s. 93, abb. 98). 

 

6.3.5. Суспільний лад: протоміста, племена, вождівства 

 

Основними джерелами відомостей про організацію суспільства, як і ра-

ніше, залишаються відомості про житла, планування поселень, їхні розміри та 

систему розташування. Додаткову інформацію можемо отримати за результа-

тами аналізу матеріалів із розкопок могильників та поховань, показових знахі-

док. Із сукупності цих відомостей можна спробувати скласти більш-менш віро-

гідну та цілісну картину для окремих регіонів та культурних комплексів, а та-

кож зіставляти отримані результати. 

Наявна інформація стосовно жител хліборобського населення цього пері-

оду не дає свідчень якихось кардинальних змін стосовно організації домогос-

подарств. Більшість житлових споруд, незалежно від числа поверхів (1-2), ма-

ють одне приміщення з опаленням і від одного до кількох підсобних примі-

щень. Розміри опалюваної площі передбачали розміщення від 3-4 до 7-10 осіб, 

що відповідає чисельності малої сім’ї.  

Для культурного комплексу Кукутень-Трипілля встановлено існування 

«кластерів» із 3-12 будівель, які були типові для багатьох культурних комплек-

сів у Центральній та Південно-Східній Європі у попередній час. Групування 

житлових споруд подібним чином простежено як на малих (1-7 га), так і на ве-

ликих (понад 10 га) поселеннях – до поселень-гігантів включно. Таким чином, є 

підстави вважати, що цей рівень/тип організації був одним із базових для бага-

тьох спільнот хліборобів того часу. 
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У межах окремого кластера одна-дві, як видно на планах за результатами 

магнітної зйомки, мали найбільші розміри (Бурдо и др., 2012, c. 265-286; 

Rassmann, 2013, p. 96-134). Крім того, як показали розкопки 1986-1991 рр. у 

Майданецькому, наявні деякі особливості у наборі інвентарю: у більших за 

розмірами спорудах знаходять культовий посуд, ями з попелом та уламками ан-

тропоморфної пластики і кісток тварин. Ці будівлі запропоновано вважати міс-

цем проживання сімей голів «кластерів» жител та місцем проведення зібрань і 

ритуалів членами таких великосімейних об’єднань, які могли налічувати до 30-

50 осіб (Видейко, 1990, c. 115–120). 

Стосовно системи розселення проведено аналіз по динаміці кількості по-

селень для деяких культурних комплексів, зокрема Кукутень-Трипілля на тери-

торії Прикарпатської Молдови. Тут, порівняно з попереднім періодом, спосте-

рігається скорочення загального числа поселень. Населені пункті зосереджу-

ються у районах найбільш плодючих ґрунтів, а також там, де були джерела солі 

– дослідники пов’язують подібний перерозподіл населення зрушеннями у гос-

подарстві, налагодженням обміну продуктами, на які був попит, головним чи-

ном сіллю (Brigand, Weller, 2013, p. 204-205). Однак таку ситуацію можна трак-

тувати й іншим чином, як наслідок перерозподілу населення на користь селищ 

більшого розміру та відтік іншої його частини на нові території.  

Після 4100 р. до н.е. дослідники реконструюють кілька хвиль міграцій 

населення з мальованим посудом на схід від Дністра – головним чином у межи-

річчя Південного Бугу та Дніпра (Рижов, 2007, c. 451-462; Овчинников, 2014, c. 

181-186). Однак кількість поселень тут хоча і зростає, але не настільки, аби її 

можливо було порівняти з ситуацією у Прикарпатській Молдові між 4500 і 4100 

рр. до н.е. Причиною стала кардинальна зміна системи розселення, а саме ви-

никнення низки поселень площею 50-200 і більше, які були, як видно з резуль-

татів археологічних досліджень, заселені одночасно. 

Для поселення Небелівка численність мешканців з умови одночасності 

заселення усіх виявлених житлових споруд населення могло досягати 9000-

10000, а для Майданецького – 15000 і навіть більше осіб. Разом із тим дослі-
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дження останніх років показали, що ці пам’ятки можуть мати досить тривалу 

історію – від виникнення до занепаду. Ця історія може налічували не 50-70 ро-

ків, як вважалося раніше, а у два-три рази більше (Rassmann, 2013, р. 131-132). 

Однак у будь-якому випадку тривалість існування поселення в Небелівці чи 

Майданецькому або Тальянках не перевищувала тривалості окремої фази існу-

вання локальної групи (100-150, максимум – 200 років), про що свідчать дані 

археологічних досліджень. 

Вивчення системи розселення у буго-дніпровському межиріччі у період 

4100-3400 рр. до н. е. показало таке. Упродовж однієї хронологічної фази може 

існувати дві-три групи поселень, відстань між якими становить до 20 км. До 

однієї групи входять, як правило, одне поселення площею від 100 га, кілька 

менших – 20-50-70 га. У двох випадках зафіксована група з великого (200-340 

га) і двох-трьох невеликих (1-7 га) поселень на віддалі 5-7 км від нього (як гру-

пи Майданецьке і поселення Тальне-2, Тальне-3, та Тальянки і три поселення в 

районі с. Мошурів). Для кожної фази може існувати одне поселення, яке є най-

більшим – так, для заключної фази небелівської локальної групи – це Небелівка 

(238 га), для третьої фази томашівської групи – Тальянки (340 га) (Відейко, 

2001, c. 81-82). 

Таким чином, ми бачимо у період між 4100 і 3600 рр. до н.е. зосереджен-

ня в межах одного поселення одночасно від 5000 до 15000 (іноді, можливо і бі-

льше) осіб населення. Одночасно, на віддалі не більш як 7-10 км, існують насе-

лені пункти з числом мешканців від кількох сотень до 1000-2000 осіб, належні 

до того самого локального варіанта культурного комплексу Кукутень-Трипілля. 

Цілком логічно припустити, що перед нами цілісна система з поселень різного 

рівня та значення, як в межах мікрогрупи поселень, так і локального варіанта 

культурного комплексу.  

Як було показано у попередніх розділах, поселення-гіганти пов’язані не 

лише із сільськогосподарським виробництвом. Наявність численних гончарних 

горнів свідчить, що вони були осередками масового виготовлення мальованого 

посуду, виявлено також сліди місцевої оброблення міді, існування поселень бу-
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ло неможливе без масового підвезення кременю, солі. Тобто є усі підстави вва-

жати такі поселення економічними центрами певної околиці, яка могла включа-

ти синхронні малі та середні за розмірами поселення. Ці селища давали змогу 

розширити освоєну економічну зону понад стандарті 5-7 км та допомагали її 

контролювати, як у випадку з системами Майданецьке – Тальне 2 і 3 та Тальян-

ки – Мошурів 1-3.  

Для місцевого населення та околиці велике поселення було іще й адмініс-

тративним центром, який був відповідальним за розподіл земельних угідь, па-

совищ, лісових ресурсів. Існування укріплень, значна кількість воїнів, яку міг 

мобілізувати колектив поселення-гіганта можна розглядати в якості свідчення 

військової функції подібних населених пунктів. Спорудження храмів не лише 

для окремих лініджів та кланів, а й спільного для всього поселення, а відтак і 

для населення навколишніх поселень свідчить про виконання ролі релігійного 

центра. 

За визначеннями, запропонованими свого часу Ю.В. Андрєєвим (Андре-

ев, 1987, c. 3-18), маємо повний набір функцій для протоміста – центру еконо-

мічного, адміністративного, військового та релігійного, місця концентрації зна-

чної кількості населення. Численість населення описаних вище мікрогруп посе-

лень могла перевищувати 10000-15000 осіб і явно виходила за межі кількісних 

параметрів давніх хліборобських племен. При цьому більшість цього колективу 

мешкала в одному центрі – протомісті. Такий параметр, як існування певної іє-

рархії поселень, різних за розміром та призначенням, є додатковим аргументом 

для висновку про існування в цей період у культурному комплексі Кукутень-

Трипілля вождівств, які могли обмежуватися територією однієї подібної струк-

тури (Відейко, 1992, c. 9-11, 19). Така ситуація могла існувати для територіаль-

но та кількісно обмежених локальних варіантів. 

Разом із тим подібна група поселень становила лише частину структури 

локальної групи – томашівської, косенівської, канівської, чечельницької, воло-

димирівської, шипинецької, косенівської. Постає питання: виходячи з певної 

єдності символічної матеріальної культури (презентованої насамперед специфі-
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чним мальованим посудом), чи не могли ці локальні групи єдиним політичним 

утворенням? Відповідь на подібне питання може бути позитивною. У такому 

разі така структура мала б відповідати складному вождівству.  

Археологічні матеріали по локальних групах культурного комплексу Ку-

кутень-Трипілля надають також певні відомості про взаємодію подібних склад-

них структур. Деякі великі поселення часом демонструють наявність у кераміч-

ному комплексі зразків «імпортів» від сусідів, належних до інших локальних 

варіантів. Так, на поселенні Майданецьке представлені імпорти з таких синхро-

нних локальних груп, як петренська, чечельницька, канівська та бадразька. При 

цьому найбільше імпортів та наслідувань керамічним виробам чечельницької 

групи. Існування наслідувань свідчить про місцеве виробництво, тобто про 

проживання носіїв даної традиції на майданецькому поселенні. Ураховуючи 

ремісничий характер виробництва мальованого посуду це означає, що вони 

входили до кола місцевих ремісників. Інші локальні групи представлені виклю-

чно імпортами, що може свідчити про дещо інших характер зв’язків та відсут-

ність інтеграції представників відповідних груп у місцевий соціум. Про особли-

вий характер відносин між томашівською та чечельницькою локальною групою 

свідчить наявність імпортів на наслідувань томашівської групи на поселеннях 

чечельницької (Шмаглий, Видейко, 2001–2002, pис. 40-43; Ткачук, 2011).  

При цьому відомості про імпорти томашівського посуду на поселеннях 

бадразької та петренської груп поки що відсутні, що теж характеризує відноси-

ни між ними. Натомість посуд, вироблений на поселеннях томашівської групи 

знайдений під час розкопок селищ канівської та коломийщинської груп, розта-

шованих на схід, до Дніпра. При цьому на поселеннях коломийщинської групи 

трапляється посуд, вироблений як на томашівських, так (переважно) на посе-

леннях канівської локальної групи. На канівських поселеннях у невеликій кіль-

кості можна знайти посуд, вироблений на поселеннях коломийщинської групи, 

далі на захід він не потрапляв. 

Таким чином, саме томашівська локальна група, з одного боку, акумулює 

імпорти з інших локальних груп культурного комплексу Кукутень-Трипілля, з 
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другого – поширює посуд власного виробництва, але лише у певних напрямках, 

які не завжди збігаються з «імпортами».  

Подібна ситуація може бути інтерпретована з точки зору встановлення не 

лише обмінних (у випадку з петренською та бадразькою групами), а й певних 

політичних зв’язків (чечельницька група, можливо канівська та коломийщинсь-

ка). Якщо взяти до увагу кількісні показник (зокрема і кількість великих посе-

лень), то саме населення томашівської групи могло бути домінантною силою 

між Дністром та Дніпром у період між 3800-3600 рр. до н.е.  

Створене ним складне вождівство (на чолі якого могли стояти мешканці 

найбільшого на той час поселення – Майданецького, де власне і виявлено від-

повідні сліди взаємодії) встановило такі відносини з чечельницькою локальною 

групою, за яких стало можливим переселення частини населення на схід та ін-

теграція його до складу місцевої громади. Мав місце рух якоїсь кількості пред-

ставників томашівської групи на захід, де вони навіть організували власне ви-

робництво керамічного посуду. Таку стриктуру є підстави розглядати, як супе-

рскладне вождівство. Характер його взаємовідносин із сусідами на Сході мож-

на визначати по-різному.  

Та обставина, що в канівській групі невідомі поселення площею понад 

100 га при тому, що тут існував для цього достатній демографічний потенціал, 

можна розглядати як свідчення певного тиску з боку томашівської групи, аби 

запобігти подібній консолідації східних сусідів. Та обставина, що на деяких по-

селеннях коломийщинської групи до 50% становить мальований посуд із канів-

ської (Рижов, 2002, c. 19-40), може свідчити про переселення сюди мешканців з 

ареалу канівської локальної групи та підпорядкування місцевих – на рівні 

окремих поселень або локальної групи в цілому. Можливо, на певному проміж-

ку часу, ще у період до 3800 р., тут також мало місце утворення складного вож-

дівства при домінуванні канівської групи. Поширення згодом на цю територію, 

аж до басейну р. Стугни, «імпортів» посуду томашівської групи може свідчити 

про підпорядкування цього об’єднання більш потужним західним сусідами піс-

ля 3800 р. до н.е.  
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Зрозуміло, що це лише одне з можливих трактувань зазначених вище 

знахідок. їхні можна розглядати також і з точки зору налагодження певних об-

мінних шляхів, по яким переміщувалися престижні товари, зокрема мальований 

посуд. Існує також версія безперервних міграційних хвиль, що з періодичністю 

мало не раз на сто років котилися із заходу на схід (Рижов, 2007, с. 181-186). У 

такому разі виникнення складних та суперскладних вождівств на сході мало бу-

ти покликане врегулювати цю ситуацію, забезпечити приорітет тих, хто пер-

шим прийшов на землі межиріччя Південного Бугу та Дніпра. Включення до 

цієї структури чечельницької локальної групи в такому разі виглядає цілком ло-

гічним, адже тут інтереси обох сторін збігалися – мешканці межиріччя Дністра 

та Південного Бугу теж були зацікавлені у стабільності та збереженні контролю 

над територіями. 

У будь-якому випадку зібрані відомості можуть відбивати також досить 

складні взаємовідносини в межах культурного комплексу Кукутень-Трипілля, 

причому не лише економічні, а й політичні. Вік складних та суперскладних во-

ждівств, з огляду на історичну перспективу (Крадин, 1995, c. 11-17) , може ви-

мірюватися часом життя кількох поколінь, подібні структури є надзвичайно не-

стабільними як у просторі, так і в часі. 

Однак не на всіх територіях поширення культурного комплексу Куку-

тень-Трипілля ми маємо підстави реконструювати подібні складні вождівства. 

Майже відсутні відомості про локальні групи на території на захід від р. Прут. 

Ураховуючи інформацію про зменшення заселеності території між 4100 і 3500 

рр. до н.е. (Brigand, Weller, 2013, р. 200-204), можна припускати і тут наявність 

вождівств, можливо – простих. За відсутності інформації про великі поселення 

на цій території, можна припустити, що тут їхню роль узяли на себе укріплені 

поселення, особливо з числа тих, які перебували поблизу родовищ солі і тради-

ційно відігравали роль економічних центрів. Одним з таких центрів могло бути 

багатошарове поселення Подурь-Дялул-Гіндару. Воно мало укріплення, у куль-

турному шарі трапляються знахідки виробів із металу, причому не лише міді, а 
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й золота. Також тут є знахідки предметів озброєння, отже у складі населення 

були і воїни (Monah еt alіі, 2003). 

На східній околиці культурного комплексу Кукутень-Трипілля, на Серед-

ньому Дніпрі, на північ від канівської локальної групи між 4000 і 3400 рр. до 

н.е. існувала коломийщинська локальна група. Це утворення в одній зі своїх 

культурних складових є нащадком перших переселенців культурного комплек-

су Кукутень-Трипілля у цей регіон в період до 4200 р. до н.е. Однак згодом до 

цієї спільноти увійшли носії культурного комплексу КЛВМК, а у південних ра-

йонах – канівської локальної групи (Видейко, 2002, c. 60-62).  

Вивчення структури розселення коломийщинської групи та його локаль-

них особливостей показало, що на території між впадінням у р. Дніпро річок 

Прип’ять та Рось у період 4000-3400 рр. до н.е. існувало від чотирьох до п’яти 

груп поселень, кожна з яких контролювала межиріччя правих приток р. Дніпро. 

Усі поселення площею від 2-3 до 5-7 га, тобто їх можна віднести умовно до чи-

сла малих селищ. Великі центри тут відсутні. Ураховуючи кількість синхро-

нних поселень у кожній групі, численність кожної з них не перевищувала 1000 

осіб. Загальна численність усіх 4-5 груп може бути визначена в межах 4000-

5000, що цілком відповідає чисельності племені. Не викликає подиву, що ця 

локальна група потрапила під вплив або ж контроль з боку більш чисельної ка-

нівської групи, населення якої становило відчутну частку в південному ареалі 

поширення коломийщинської групи. На півночі до складу місцевого угрупо-

вання коломийщинської групи, крім представників культурного комплексу 

КЛВМК, щоправда у значно меншій кількості, входили представники культур-

ного комплексу києво-черкаської культури.  

На думку Д. Гронеборна, саме у період між 4100 і 3700 рр. до н.е. в 

Центральній та Південно-Східній Європі став часом появи складних вождівств, 

які приходять на зміну простим вождівствам попереднього періоду 5000-4400 

рр. до н.е.) (Gronenborn, 2009, p. 97-110).  

Як приклад подібного соціального організму дослідник розглядав куль-

турний комплекс Міхельсберг, з його локальними варіантами та системою 
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«центрів влади» у вигляді укріплених великих поселень, де мешкало до 5000-

7000 населення. Занепад цього явища, на його думку, пов’язаний із економіч-

ною кризою, поштовхом до якої стали кліматичні зміни у період 3600-3500 рр. 

до н.е. Є підстави погодитися з такими висновками, порівнюючи цю картину з 

відомостями про особливості організації культурної спільності Кукутень-

Трипілля.  

На периферії розглянутих вище культурних спільностей продовжували 

існувати суспільства з архаїчним племінним рівнем організації. Подібну харак-

теристику для спільнот культурних комплексів Дереївка та Нижня Михайлівка 

пропонує Н. С. Котова (Котова, 2013, с.133-135; Videiko, 2004, p. 121-134). 

Аналізуючи поховальний інвентар, вона звертає увагу на відсутність в похо-

ваннях зброї та символів влади.  

Наявність підкурганних поховань дослідниця не схильна розглядати в 

якості свідчення виділення соціальної верхівки, хоча і вважає, що наявність 

кромлехів навколо окремих поховань можна розглядати як таке свідчення (Ко-

това, 2013, с. 134, 140). У цілому поховальні пам’ятки Дереївського культурно-

го комплексу виглядають досить архаїчно порівняно з попереднім періодом де-

монструють спрощення суспільної структури у регіоні колишнього поширення 

середньостогівського культурного комплексу. Можливо, це пов’язане з кризо-

вими явищами та скороченням чисельності населення, яке пережили «степові» 

спільноти у Подніпров’ї після 4300-4200 рр. до н.е., що випливає з порівняння 

кількості пам’яток згаданих комплексів. У подібному стані населення нижньо-

михайлівського та дереївського культурних комплексів навряд чи могли стано-

вити загрозу для сусідніх складних вождівств, найпотужніших утворень в ме-

жах культурного комплексу Кукутень-Трипілля. 

Культурний комплекс Чернавода І у Північно-Західному Причорномор’ї 

обіймав територію, перед тим належну до північно-східної частини культурно-

го комплексу Коджадермен-Караново-Гумельниця. Порівняно з попереднім ча-

сом кількість населення скоротилася, і воно було розосереджене на територіях 

на захід та на схід від дельти Дунаю (Манзура, 2013, с. 140, рис. 23).  
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Східна частина представлена переважно поховальними комплексами, зо-

крема підкурганними. Наявність укріпленого поселення в Орловці дає змогу 

ставити питання про наявність тут центру влади. Серед поховань виділяються 

комплекси з престижним мальованим посудом, імпортованим із ареалу культу-

рного комплексу Кукутень-Трипілля (Манзура, 2013,рис. 122,-12-17), похован-

ня під курганами, оточені кромлехами з каменю, які можна розглядати як нале-

жні верхівці місцевого населення або успішним лідерам обмінних операцій. В 

якості статусних речей І.В. Манзура пропонує розглядати сокири, знайдені у 

похованнях – починаючи від пласких, зроблених з каменю, до мідних включно 

(Манзура, 2013,с. 157).  

На поширення курганного обряду могли вплинути традиційні зв’язки з 

культурними комплексами Дереївки та Нижньої Михайлівки, які фіксують чер-

наводські імпорти у Подніпров’ї. Східна та західна частини ареалу культурного 

комплексу Чернавода І могли являти собою просте вождівство, яке включало 

дві племінні структури. Подібним чином були організовані представники таких 

культурних комплексів, як Селкуца – Бубань-Хум, Болераз та інші між 4200 і 

3400 рр. до н.е. Як племінні центри та центри вождівств тут функціонували від-

носно невеликі, але надійно укріплені поселення. Значну роль у цих суспільст-

вах відігравав прошарок воїнів, можливо – професійних, які були задіяні у об-

мінних операціях. 

На початковому етапі племінні структури існували в ареалі поширення 

культурного комплексу КЛП між 4100 і 3900 рр. до н.е. Як їх центри можна 

розглядати укріплені поселення більших за звичайні розміри – пам’ятки типу 

Броночіце. З поширенням та розвитком звичаю споруджувати мегалітичні гро-

бниці, які потребували організації суспільства та значних трудових ресурсів, 

вірогідно саме вони стали маніфестацією влади вождів у цьому регіоні. Основу 

їхні могутності міг становити також і контроль над видобуванням сировини – 

солі та кременю, які були джерелом обміну на престижні товари – метал, кера-

міку (згадаємо «імпорти» у середовище КЛП мальованого посуду з трипільсь-

кого виробництва).  
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Посуд КЛП, виявлений на трипільському поселенні, Жванець можна роз-

глядати в контексті організації обміну посудом, адже в цьому місці було дослі-

джено один з найбільших гончарних центрів культурного комплексу Кукутень-

Трипілля. Зі зростанням території поширення культурного комплексу КЛП по-

чинають утворюватися локальні варіанти, збільшується я число поселень. Ура-

ховуючи розміри територій, які займали такі локальні групи КЛП, як східна, 

південна та сілезько-моравська (Müller, 2014, fig. 9.3), що можна розглядати як 

вождівства.  Про значну роль воїнів у суспільстві КЛП і навіть формування 

особливого «кодексу воїна» в цей період у багатьох культурних комплексах на 

території Європи свого часу писав С. Кадров (Kadrow, 2009, p. 275-278). У роз-

гляданий період наразі нема підстав говорити про існування складних вож-

дівств, принаймні на рівні південного та східного варіанту КЛП, якому не вда-

лося істотно просунутися на територію, контрольовану навіть периферійними 

вождівствами трипільців, представленими шипинецькою та кошилловецькою 

локальними групами.  
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6.4. Етнокультурні процеси 

 

Після 4200 р. до н.е. спостерігаємо чергове переформатування етнокуль-

турної карти Центральної та Південно-Східної Європи. Важливим аспектом є 

те, що зміни торкаються навіть «стабільних» культурних комплексів типу Ку-

кутень-Трипілля, структура якого значно ускладнюється за рахунок зростання 

кількості локальних груп. історичні спільності) в цілому. Однак у цей період 

можемо спостерігати внутрішню різноманітність культурних комплексів, при-

чому не лише на рівні символіки та морфології керамічних виробів, а й такого, 

здавалося б, чіткого етнічного ідентифікатора, як поховальні звичаї.  

Вірогідно, для цього періоду є підстави розрізняти потестарні утворення 

типу складних вождівств, які передбачали інтеграцію людності, належної до рі-

зних культурних комплексів незалежно від походження. В окремих випадках 

така інтеграція могла відбуватись і на племінному рівні, подібно до періоду фо-

рмування нових культурних комплексів близько 5000 р. до н.е. Нижче ми роз-

глянемо різні варіанти подібних ситуацій, які можна пов’язати з етнічними 

трансформаціями або їхні відсутністю. Кількість культурних комплексів, які іс-

нували в цей проміжок часу приблизно відповідає попередньому періоду (порі-

вняймо табл. 4.1 та 5.2).  

Як бачимо, у цей період середня тривалість існування культурних ком-

плексів залишається в межах 600 років, виняток становлять ті, початок яких 

уходить у попередній період. Важливим видається той факт, що більшість із 

включених до таблиці культурних комплексів не перетинають межі 3500-3400 

рр. до н.е. (Бурдо, Відейко, 1998, c. 3-14; Videiko, 1999, p. 34-71). Традиційно як 

окремі етнічні утворення заведено розглядати культурні комплекси.  

Слід зауважити, що за інформацією Й. Мюллера, період до 3500 р. був 

часом стабільності, а не міграцій. Дослідником узагальнено результати ізотоп-

ного аналізу людських кістяків для кількох регіонів Європи. У розглядуваний 

період як свідчать ці дані, лише чверть населення, у середньому до 25% – змі-

нювала первинне місце проживання. Цей показник знаходиться на рівні попе-
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редніх тисячоліть. Разом із тим підрахунки показали, що ситуація докорінним 

чином змінилася після 3500 р., коли відсоток переселенців зріс майже до 75% 

(Müller, 2013, р. 11-12, tab. 3). 

 

 

6.4.1. Історико-культурні області та культурні комплекси 

 

У період між 4200 і 3400 рр. до н.е в Центральній та Південно-Східній 

Європі на підставі картографування культурних комплексів, даних про їхні по-

ходження та вірогідні зв’язки є можливість виділити ряд історико-культурних 

областей. Є певна вірогідність того, що ці області можуть бути зіставлені з пев-

ними етнічними спільнотами. 

Слід зауважити, що конфігурація цих областей може мати різний вигляд 

– у залежності від поглядів археологів на ґенезу тих або інших культурних 

комплексів. 

Північна історико-культурна область охоплюватиме культурні комплекси 

Міхельсберг та КЛП. Центральна – культурні комплекси Бодрогкерестур, Ба-

ден-Болераз, південна – Селкуца, Чернавода І. До східної можемо включити 

культурний комплекс Кукутень-Трипілля. На її межі виділяється степова об-

ласть, складовою якої можна вважати культурні комплекси Дереївки та Ниж-

ньої Михайлівки. Слід відзначити відповідність культурних областей окремим 

культурно-господарським типам. 

Між історико-культурними областями можемо простежити певні зв’язки, 

зокрема на рівні походження, а також приналежності до певних культурно-

господарських типів (Videiko, 2008, p. 289-297). 

Культурні комплекси північної історико-культурної області об’єднані 

спільністю походження основних компонентів від КЛСК та Ленделя. У той же 

час культурний комплекс КЛП на стадії формування інтегрував місцеві компо-

ненти, які пов’язані з населенням, що практикувало привласнювальні форми 

господарства (Kruk, Milisauscas, 1999, s. 117). Таким чином, ми бачимо повто-
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рення ситуації культурогенезу, який був типовим для доби поширення компле-

ксів із відтворювальним господарством у Центральній Європі (докладніше роз-

ділі 3). Процес поширення культурного комплексу КЛП на захід можна розгля-

дати по-різному. З точки зору подібності матеріальної культури слід зазначити, 

що відтворювалися лише такі риси матеріальної культури, як виготовлення 

окремих типів посуду, зброї (сокири-молоти з каменю) та спорудження мегалі-

тичних гробниць. При цьому останній компонент у деяких локальних варіантах 

міг бути відсутнім або відтворюватися у формах, далеких від прототипів (Kruk, 

Milisauscas, 1999, s. 134-137). 

Таким чином, ми можемо констатувати поширення певних символів, 

пов’язаних з соціальною та культовою сферами при збереженні певної місцевої 

специфіки.  

Ситуація певною мірою нагадує явища, які ми спостерігали упродовж V 

тис. до н.е. у Південно-Східній Європі: розповсюдження соціальних маркерів 

(браслети, символи влади) та елементів престижної культури (вироби з металу, 

Spondylus, мальований посуд) за межі регіонів їхнього походження. Однак цим, 

власне, справа тоді й обмежилася. У згаданому випадку спостерігаємо значно 

більше проникнення культурних стандартів, яке в такому разі є сенс 

пов’язувати з просуванням певних представників із «корінних» регіонів, мож-

ливо воїнської еліти, яка поступово інтегрувалась у місцеві етнополітичні стру-

ктури і надала їм специфічного вигляду. 

Основним напрямком поширення культурного комплексу КЛП став захі-

дний і частково – південний, однак лише на початковому етапі. Вірогідно, бі-

льша успішність західного вектору пов’язана з усвідомленням спільності похо-

дження прибульців та місцевих. Інтеграція в КЛП культурного комплексу Мі-

хельсберг можна пов’язувати з кількома факторами – близькістю до «корінної» 

території першої, послабленням внаслідок економічної кризи, спільністю похо-

дження (у недалекій історичній ретроспективі).  

Проблеми з поширенням КЛП на південному напрямку можна пов’язати 

з низкою факторів, серед яких становлення в центральній культурно-історичній 
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області нового культурного комплексу Баден-Болераз. Останній поступово 

охоплює значну територію, інтегруючи низку споріднених за походженням 

культурних комплексів і виступає конкурентом КЛП у створенні нового потес-

тарного об’єднання.  

Таким чином, ми бачимо, що у переформатуванні спільнот на теренах пі-

внічної та центральної історико-культурних областей діяла низка факторів, зок-

рема існування на початку періоду, або виникнення нових союзів-вождівств, на 

чолі яких стояли найбільш потужні угруповання: КЛП та Баден-Болераз. Та об-

ставина, що історико-культурним областям часом дають імена археологічних 

культур (у згаданому випадку – КЛП та Баден-Болераз) не робить їх автомати-

чно еквівалентами певних етнічних спільнот. Історико-культурні області фор-

мувалися під впливом багатьох факторів, серед яких належність до певної мов-

ної спільноти була лише однією з опцій, що могла полегшити або прискорити 

певні інтеграційні процеси. 

 

 

6.4.2. Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та питання його  

етнокультурної інтерпретації 

 

Найбільш детально досліджена ситуація стосовно процесів у культурно-

му комплексі Кукутень-Трипілля. На ті вісім століть, про які ідеться у згадано-

му розділі, припадають повністю два і частина одного з етапів його періодиза-

ції, а також формування численних локальних груп. Для цього часу також були 

непоодинокі спроби поділу культурного комплексу на дві та більше археологі-

чних культур. Останнім часом активно поширюється теза про існування «захід-

нотрипільської культури», до якої включають усі локальні варіанти з мальова-

ним посудом (Рижов, 2007, с. 453; Овчинников, 2014, с. 9; Дяченко, 2008, c. 10-

19). Т.Г. Мовша свого часу виділяла культури на рівні локальних варіантів – так 

з’явилися «томашівська», «жванецька» культури, тощо, а також йшлося про 
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«жванецький» та інші трипільські етноси (Мовша, 1989, c. 146-147; Мовша, 

1990, c. 12-13). 

Ураховуючи ту обставину, що при детальному вивченні керамічних ком-

плексів виявляється, що посуд із заглибленою орнаментацію в розглядуваний 

нами період був складовою керамічних комплексів «західнотрипільської куль-

тури» упродовж майже половини періоду її існування, а мальований – важли-

вим компонентом у матеріалах «східнотрипільської культури», складно пого-

дитися із подібним таксономічним поділом. Разом із тим фактом, який не ви-

кликає сумнівів, є існування локальних варіантів культурного комплексу Куку-

тень-Трипілля, які займають понад 340000 км² від Карпат до Середнього По-

дніпров’я.  

У розділі 6.2.5. презентовано спробу відтворити можливу соціальну стру-

ктуру розгляданого культурного угруповання. На нашу думку у період 4200-

3400 рр. до н.е. на цій території могло існувати кілька вождівств та складних 

вождівств, які інтегрували населення на рівні однієї або кількох локальних 

груп. При цьому найвищий рівень інтеграції спостерігається для території, на-

селення якої могло мати певні спільні інтереси щодо недопущення «чужинців» 

на власну територію. Судячи з картографування поселень, належних до різних 

локальних варіантів, цю мету на території між Дністром та Дніпром було реалі-

зовано.  

Якщо прийняти цю реконструкцію за вихідну точку для наступної етно-

культурної інтерпретації, то можемо говорити про великі групи населення, яке 

має спільне походження, починаючи з періоду формування культурного ком-

плексу Прекукутень-Трипілля, що, судячи із символічного коду матеріальної 

культури, демонструвало цю спільність. При цьому мобільність населення усе-

редині ареалу культурного комплексу Кукутень-Трипілля була значно більшою, 

ніж відносно сусідніх культурних комплексів. Сліди впливів сусідніх культур-

них комплексів (причому виключно спільного походження на рівні VI тис. до 

н.е.) спостерігають лише у прикордонних районах, вони істотно не змінювали 
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місцевої традиції (Мовша, 1985, c. 22-31; Цвек, 1990, c. 36-38; Videiko, 2000, р. 

16-21; Відейко, 2001, c. 8-10). 

Найбільшим винятком із цього правила є регіон Середнього Подніпров’я, 

а саме територія поширення коломийщинської локальної групи. До її складу, 

окрім представників канівської локальної групи, у значній кількості входило 

населення, що презентувало інший культурний комплекс – КЛВМК. Цей ви-

сновок випливає зі знахідок значної кількості посуду (30-60% по окремих жит-

лах), типового саме для цього культурного комплексу (Відейко, 2008, s. 545-

554). Іноді можна знайти твердження, що це «посуд культури Лендель», що є 

наслідком термінологічної плутанини, хоча насправді йдеться саме про керамі-

ку КЛВМК (Охріменко, Локайчук, 2006, c. 302-308).  

Коломийщинська група має, таким чином, три виразні компоненти кера-

мічні традиції: перші два пов’язані зрізними локальними угрупованнями Три-

пілля попереднього етапу два від Трипілля – місцевий та від канівської локаль-

ної групи, та іншого культурного комплексу «іншокультурний» – від КЛВМК, 

які спостерігаються в різному співвідношенні в керамічному комплексі посе-

лень. У регіоні наразі невідомі поселення, на яких окремо був би представлений 

«у чистому вигляді» посуд якоїсь однієї з перелічених груп.  

Розглядаючи ситуацію Усередині коломийщинської групи, можемо виді-

лити до чотирьох її менш масштабних складових (докладніше підрозділ 5.2.5), у 

яких різне співвідношення основних типів посуду, залежно від розташування 

по лінії північ-південь. На півночі значно більше посуду, пов’язаного з культу-

рним комплексом КЛВМК. Ця ситуація може бути пов’язана з двома обстави-

нами: природа регіону (насамперед лесові ґрунти) нагадує ареал первісного 

поширення КЛВМК, і він розташований найближче на ймовірному шляху із за-

ходу до Дніпра. Тут також помітна наявність керамічної традиції києво-

черкаського культурного комплексу, позначена особливостями орнаментики на 

певній категорії посуду на т.зв. кухонному посуді трипільців.  

Далі, на південь, кількість кераміки КЛВМК дещо скорочується в межи-

річчі Стугни та Сухої Бобриці, а в керамічному комплексі спостерігаємо домі-
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нування традиційного місцевого посуду із заглибленим декором. Далі на пів-

день, у басейні р. Леглич та нижче – значно зростає чисельність мальованого 

посуду канівської групи, а власного, коломийщинського – зменшується, навіть 

у порівнянні з КЛВМК. В усіх зазначених субгрупах її посуд становить від 

більш як половини до третини керамічних комплексів (Відейко, 2005, c. 186-

200; Відейко, 2006, c. 17-19). Якщо вважати цей показник еквівалентом «прису-

тності» не тільки традицій, а й носіїв КЛВМК у регіоні, можемо дійти висновку 

стосовно їхні важливого внеску у формування такого етнокультурного утво-

рення, як коломийщинська група. 

З огляду на кількість посуду трьох основних типів, у кожному разі ідеть-

ся про його місцеве виробництво. При цьому лише мальований посуд вимагав 

спеціальних технологій – починаючи від глини та фарби й ангобів до випалу у 

гончарних горнах складної конструкції. Посуд КЛВМК та коломийщинський, із 

заглибленим декором, таких умов не потребував. Незважаючи на вищу, на пе-

рший погляд, якість/престижність мальованого посуду, він так і не витіснив у 

цьому регіоні інші категорії кераміки, тоді як посуд із заглибленим декором у 

володимирівській та небелівській локальній групах становив незначну частку і 

практично зник у канівській та томашівській групах.  

З цього можна зробити висновок, що, не зважаючи на практично необме-

жений доступ до мальованого посуду, представники двох культурних груп 

упродовж кількох сотень років – між 4000 і 3400 рр. до н.е. вважали за потрібне 

зберігати та демонструвати прихильність до предківських традицій у виготов-

ленні посуду. Особливо це стосується культурного комплексу КЛВМК. Мож-

ливо, подібне явище пов’язане з традиціями та тривалим досвідом, наявністю 

певних правил стосовно мешкання у зоні на порубіжжі різних культурних ком-

плексів та локальних груп. Подібні ситуації з керамічними комплексами зафік-

совано для Середнього Подніпров’я і для наступних періодів, зокрема у ІІІ тис. 

до н.е. 

В ареалі поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля є ще 

один регіон, де спостерігаємо досить тісні взаємовідносини з сусідніми культу-
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рними комплексами. Ідеться про ситуацію на Верхньому Дністрі, територію 

поширення шипинецької, а потім кошиловецької локальних груп. Перша вста-

новила досить тісні стосунки з культурними комплексами Малиця та КЛВМК, 

які розташовувались північніше, на Волині. Свідченням цього є численні імпо-

рти на поселеннях шипинецької групи – у Більшівцях (Ткачук, 1989, c. 14 -15; 

Ткачук, 20001-2002, c. 196-217), печері Вертеба (Ткачук, 2003, c. 307-314), по-

селенні-майстерні Бодаки (Скакун та ін., 1995, c. 45-46) тощо. Подібні знахідки, 

виходячи з кількості та асортименту, можуть бути свідченням безпосереднього 

проживання носіїв культурних комплексів Малиця та КЛВМК, у незначній кі-

лькості, на місцевих поселеннях.  

На поселеннях КЛВМК відомі імпорти мальованого посуду з поселень 

шипинецької локальної групи. Усі ці знахідки можуть бути свідченням досить 

тісних обмінних зв’язків – найбільшим зацікавленням для носіїв КЛВМК та 

Малиці могли бути мідні вироби. У розгляданому випадку, вірогідно, не йшло-

ся про переселення в середовище шипинецької локальної групи сусідів із пів-

ночі. Коли близько 3600 р. до н.е. на Волині з’являються пам’ятки КЛП, вони 

вирушили не на південь, а на схід – до Дніпра. 

На зміну шипинецькій локальній групі у Подністров’ї приходить коши-

ловецька. Частина її керамічного комплексу цілком витікає з попереднього, 

шипинецького, однак наявній компонент явно іншокультурного походження. 

Використання в оздобленні посуду на додачу до червоної та чорної ще й білої 

фарби, побудова композицій із зафарбованими білим зонами, навели свого часу 

Т.М. Ткачука на думку про участь у формуванні кошиловецької групи носіїв 

традицій культурного комплексу Лендель (Ткачук, 1998, c. 15-17; Tkachuk, 

2000, p. 69-86).  

На час формування кошиловецької групи – 3500 р. до н.е., і це дослідник 

зазначив, культура Лендель уже давно припинила існування, однак деякі її тра-

диції знайшли вияв у виробництві керамічного посуду. У будь-якому разі мож-

на стверджувати про участь у формуванні кошиловецької локальної групи 
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представників інших культурних комплексів – слід сказати про виразні впливи 

культури Баден-Болераз (Videiko, 1999, fig. 7).  

Подібну ситуацію маємо і у Буго-Дніпровському межиріччі, де на посе-

ленні Небелівка виявлено антропоморфну пластику та графітовану кераміку, 

які продовжують традиції культурного комплексу Гумельниця. Однак на відмі-

ну від Середнього Подніпров’я, де прибульці зберігали власні традиції вигото-

влення посуду у повному обсязі, на Дністрі та у Буго-Дніпровському межиріччі 

ми можемо спостерігати прояви сторонніх традицій переважно у оформленні 

посуду, який виготовлено за місцевими технологіями, хоча й зафіксовано запо-

зичення деяких форм та прийомів і технологій його декорування. 

Ще одним цікавим сюжетом, який може відображати певні відношення 

між культурними групами, які мали наслідком зміни у етнокультурній ситуації, 

є поширення так званої «кераміки типу Кукутень С», або «кухонної» – за номе-

нклатурою дослідників Трипілля. Вона представлена практично на всіх 

пам’ятках на території поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля – 

від Прикарпаття до Дніпра, при цьому демонструючи більшу одноманітність, 

ніж усі інші категорії посуду – мальованого, із заглибленим декором тощо. 

Традиційно появу та поширення цієї категорії посуду пов’яжуть із носіями се-

редньостогівського культурного комплексу та його наступниками, оскільки на 

певному етапі досліджень вони буди включені до середньостогівської археоло-

гічної культури (Мовша, 1961, c. 186-199; Цвек, Рассамакин, 2001–2002, c. 218-

245). 

При більш уважному дослідженні цього питання стає зрозуміло, що у рі-

зний час посуд типу Кукутень С, або «кухонний», виглядав по-різному. І якщо 

зразки, датовані 4400-4200 рр. до н.е., ще знаходять деякі відповідники у серед-

ньостогівському посуді, то пізніші не можна розглядати як наслідок впливів ке-

рамічних традицій дереївського або нижньомихайлівського культурного ком-

плексів.  

Не можна розглядати в цій ролі і наявність у керамічній масі сосудів тов-

ченої мушлі, яка у багатьох випадках була звичайною природною домішкою до 
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глини, з якої виготовляли посуд. Причому цю сировину трипільці широко не 

використовували через низьку якість виробів із неї, про що свідчать спостере-

ження автора над кухонним посудом із трипільських поселень Подніпров’я та 

буго-дніпровського межиріччя.  

Так званий кухонний посуд кераміка типу Кукутень С у період 4000-3400 

рр. до н.е. виглядає звичайною складовою керамічного комплексу Кукутень-

Трипілля. Наявність відтисків шнура у деяких регіонах на цій категорії керамі-

чних виробів теж не можна розглядати як впливів чи запозичення – як з огляду 

на характер орнаментальних композицій, так і на разючу різницю в типах шну-

ра, який використовували представники різних культурних комплексів (докла-

дніше: Kotova, Videiko, 2010, p. 122-134). 

У період після 4200 р. до н.е. на півдні виникає культурний комплекс Че-

рнавода І, у формуванні якого брали участь представники культурного компле-

ксу Гумельниця та Селкуца. Він зберіг старий напрямок зв’язків зі спадкоємця-

ми середньостогівського культурного комплексу, про що свідчать імпорти чер-

наводських статуеток, виявлених в Дереївці (Котова, 2013, рис. 3,-4-8). З друго-

го боку, у чернаводських похованнях знаходять, про що вже згадувалося рані-

ше, мальований посуд трипільського виробництва.  

Деякі зразки посуду культурного комплексу Чернавода І знаходять відпо-

відники за характером декору як у культурному комплексі Кукутень-Трипілля, 

а саме на поселенні косенівської групи Вільховець, розташованому на східних 

околицях трипільського ареалу (Videiko, 1994, fig. 15), так і в Дереївці, отже, 

саме цей культурний комплекс міг бути джерелом деяких інновацій в оздоб-

ленні посуду у обох випадках. Відтак можна припустити участь чернаводського 

компонента у формуванні культурного комплексу Дереївка та деяких локаль-

них груп Кукутень-Трипілля, хоча в останньому випадку цей внесок не мав ма-

сового характеру. Разом із тим варто зазначити, що східний вектор зв’язків 

культурного комплексу Чернавода І сягав регіону Подніпров’я, продовжуючи 

традиції, започатковані ще на попередніх етапах. 
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Таким чином, у період 4200-3400 рр. до н.е. як у Центральній, так і Пів-

денно-Східній Європі ми маємо нагоду спостерігати різноманітні варіанти фо-

рмування культурних комплексів, які залежали як від місцевих обставин, так і 

конкретної історичної ситуації. У цей період бачимо низку масштабних культу-

рних спільностей, які можна при бажанні було б так чи інакше співвідносити з 

певними мовними ареалами та, вірогідно, етнічними спільностями різних мас-

штабів. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 6 

 

Період 4200-3400 рр. до н.е. був епохою значних змін у Центральній та 

Південно-Східній Європі, поштовхом до яких стали кліматичні зміни, що по-

різному вплинули на ситуацію у різних регіонах. Численність населення в цей 

період могла становити близько 1,9 млн. осіб, тобто порівняно з попереднім пе-

ріодом скоротилася на 200000-300000, або на 8-10%. Приблизно ¾ населення 

після 4200 р. до н.е. мешкало поза межами регіону, який у попередній період 

займав домінантне положення в господарському та культурному житті. При 

цьому концентрація населення в окремих місцевостях колись периферійних ре-

гіонів сягала рівня, який зрівнявся або навіть перевищував досягнутий у Пів-

денно-Східний Європі близько 4500 р. до н.е. 

Одним із наслідків кліматичних змін став, на думку багатьох дослідників, 

занепад хліборобських спільнот у Південно-Східній Європі, представлених та-

кими розвинутими культурними комплексами, як Лендель, Тиса, Вінча, Коджа-

дермен-Караново-Гумельниця, накольчастої кераміки, Рьоссен. Однак іншою 

виявилася ситуація у прикордонних регіонах Старої Європи, де наслідком тих 

самих кліматичних змін стало виникнення оптимальних умов для ведення хлі-

боробства та навіть його дальшого поширення. 

Якщо порівнювати різні території, то головним чинником у виборі місця 

проживання стають такі критерії: наявність у регіоні родючих ґрунтів та приро-

дних ресурсів (сіль, метал, кремінь), доступ до води. Поселення різних культу-

рних комплексів в Центральній та Південно-Східній Європі в цей період тяжі-

ють до найплодючіших ґатунків ґрунтів типу коричневих або чорноземів. Во-

лодіння та контроль над ресурсами стали запорукою існування, заможності та 

подальшого розвитку спільнот. 

У системі життєзабезпечення, як і раніше, важливою була нехарчова сфе-

ра. Іноді вона могла стати певним компенсатором відсутності доступу до де-

яких ресурсів – за рахунок обміну продукції власного виробництва на життєво 
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необхідні речі. Провідними галузями виробництва стають металургія та мета-

лооброблення, кременярство, гончарство. 

Із занепадом південної частини Балкано-Карпатської металургійної про-

вінції основними діючими її осередками стали Бодрогкерестурське та трипіль-

ське вогнища металооброблення. У степовій частині до другої половини IV тис. 

до н.е. ми майже не бачимо слідів місцевого виробництва. Натомість потуж-

ність майстерень в ареалі культурного комплексу Бодрогкерестур зростає, 

з’являється традиція ставити тавра на готові вироби. Майстри з цього вогнища 

металооброблення стають «законодавцями мод» на типи виробів, які через по-

середництво Трипілля поширюються до Північного Кавказу.  

Прогрес у цій галузі стимулювала масова потреба у мідних виробах, які 

стали необхідною приналежністю в домогосподарствах. Відтак у деяких регіо-

нах мідь із категорії виключно престижних виробів переходить у категорію ре-

чей широкого вжитку. Триває традиція виготовлення виробів із золота, яке по-

ширюється також і в ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля. Там 

можливе освоєння місцевих покладів жовтого металу. 

До періоду 4300-3400 рр. до н.е. належать чи не найяскравіші приклади 

організації видобутку та перероблення кременю в Центральній та Південно-

Східній Європі. Важливо, що усі вони пов’язані з периферійними територіями 

на півночі та на сході. Найвизначніші осередки видобутку та кременеоброблен-

ня перебували у басейні Вісли, Горині та Дністра і пов’язані з культурними 

комплексами, які досить успішно освоювали ці природні ресурси. З’являються 

споживачі, які потребували значної кількості виробів з кременю – поселення-

гіганти в культурному комплексі Кукутень-Трипілля.  

Після 4200 р. до н.е. відбулося вдосконалення горнів, а також налаго-

дження масового виробництва кераміки, насамперед в ареалі культурного ком-

плексу Кукутень-Трипілля. Виробництво посуду в трипільських поселеннях-

протомістах могло мати ремісничий характер, про що свідчать як кількість та 

якість, стандартизація виробів, так і відкриття гончарних багатоканальних гор-

нів промислової конструкції. 
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Обсяги ремісничого виробництва в цілому явно перевищували потреби 

домашнього споживання – чи то в галузі кременярства, ти то гончарства. Як і у 

попередній період обмін забезпечував не лише життєво необхідною сировиною 

та продуктами (кремінь, сіль, метал), а й престижними виробами (металеві при-

краси, зброя, мальований посуд, вироби зі Spondylus).  

Для цього періоду новим та важливим явищем стала поява невідомих ра-

ніше засобів транспортування виробів та сировини, яка відкривала можливості 

переміщати значні обсяги продукції. Це в’ючний транспорт (кінь), а також 

упряжний – сани та, можливо, колісний транспорт. Збереглися практично всі 

обмінні шляхи, зокрема й ті, що сягали Дону та Північного Кавказу. Про те, що 

кінцевих точок цьому на маршрут могли досягати не лише окремі вироби, а й 

майстри, свідчить виготовлення сокир типу Аріушд із місцевого металу за тех-

нологіями, відомими у культурному комплексі Кукутень-Трипілля. Деякі дослі-

дники пов’язують наступне поширення колісного транспорту в Європі із конта-

ктами з майкопською культурною спільністю. 

У цей період можливе встановлення зв’язків і з віддаленими регіонами 

Давнього Сходу, можливо – Месопотамією. Свідченням цього є знахідки кісток 

в’ючних тварин – верблюда та віслюка у культурних шарах першої половини V 

тис. до н.е. пам’ятки Молюхів Бугор (дереївський культурний комплекс). Крім 

того, у буго-дніпровському межиріччі поширюються керамічні моделі споруд, 

вірогідно – храмів із типовими для південної Месопотамії арковидними дахами. 

На одному з поселень виявлено мальовану посудину із зображенням пальми. 

Ситуація, що склалася в Центральній та Південно-Східній Європі після 

4200 р. до н.е., показала, що цикл ускладнення суспільних структур на окремих 

територіях може чергуватися з періодом їхні спрощення. При цьому там, де 

Унаслідок економічних та демографічних процесів створено передумови для 

виникнення таких явищ, як поселення-протоміста та вождівства, вони неодмін-

но будуть сформовані.  

На територіях, де існували передумови у вигляді численного населення, 

створюється низка великих поселень. Подібні центри влади виникають у куль-
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турних комплексах Міхельсберг, Кукутень-Трипілля (найбільш густонаселених 

територіях), меншою мірою – КЛП. Якщо в культурному комплексі Міхельс-

берг ця традиція проіснувала кілька століть, то для комплексу Кукутень-

Трипілля вона охоплює увесь період 4200-3400 рр. до н.е. З урахуванням того, 

що цей тип поселень з’явився тут на кілька століть раніше, епоха племінних 

центрів та протоміст тривала близько тисячі років, тобто була не коротким епі-

зодом, а цілком закономірним явищем. 

Між 4200 і 3400 рр. до н.е. в Центральній та Південно-Східній Європі 

триває традиція спорудження силами громад різного рівня культових споруд 

відповідно до місцевих традицій. Для Центральної Європи поширеніші різного 

роду загорожі, які виділяли певні місця, тоді як для Південно-Східної Європи 

характерним є зведення спеціальних споруд. 

На великих трипільських поселеннях типу Майданецького, Тальянок ви-

явлено систему святилищ різного рівня: домашні, святилища великих сі-

мей/лініджів, святилища групи лініджів, а також загальнопоселенські храми. За 

всіма параметрами вони могли бути монументальними будівлями, про що свід-

чать дослідження храму на поселенні Небелівка (близько 4000 р. до н.е.) – дво-

поверхової споруди з сімома вівтарями, приміщеннями на двох рівнях. Зведен-

ня такої будівлі передбачало величезні витрати праці та матеріалів, еквівалентні 

зведенню 30-40 звичайних жител. Це відкриття змінює наші уявлення про три-

пільське суспільство поселень-протоміст та його можливості і рівень суспільної 

організації. 

Наведений вище матеріал із різних культурних комплексів Центральної 

та Південно-Східної Європи 4200-3400 рр. до н.е. свідчить про існування прак-

тики масштабних ритуальних дій, які вимагали, зокрема, спорудження особли-

вих приміщень або комплексів під відкритим небом, використання природних 

об’єктів. При цьому доступ до основної частини святинь міг бути обмеженим 

через їхні відносно незначні розміри. 

Між 4200 і 3400 рр. до н.е. можливо говорити про існування кількох 

стратегій безпеки. Населення культурних комплексів Кукутень-Трипілля, Міхе-
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льсберг, меншою мірою – КЛП від створення мережі невеликих укріплених 

пунктів перейшли до переміщення населення у великі укріплені населені пунк-

ти з багатьма сотнями і навіть тисячами мешканців.  

Створення великих населених пунктів вирішувало проблеми швидкої 

концентрації воїнів для захисту та нападу, яких уже не треба було збирати у 

межах племінних територій. Іншим напрямком посилення заходів безпеки, який 

могли дозволити собі менш численні спільноти, залишалось укріплення усіх без 

винятку поселень та забезпечення, по можливості, якісною зброєю. Ця стратегія 

після 4200 р. до н.е. є типовою для Південно-Східної Європи. Поширення спе-

ціалізованої зброї, розроблення нових її зразків, які потребували специфічних 

навиків та тренувань, могли викликати появу професійних воїнів, носіїв цих на-

вичок та традицій. 

Після зникнення культурних комплексів, які мали відношення до розвит-

ку ранніх знакових систем типу «дунайського письма» певні традиції зберегли-

ся, однак у різних регіонах було розвинено власну знакову систему. Особливих 

успіхів у цій галузі досягли представники деяких локальних варіантів культур-

ної спільності Кукутень-Трипілля, зокрема томашівської групи. Тут було ство-

рено знакову систему, яка налічувала майже 300 знаків та блоків знаків, що мо-

гли використовуватися як піктографічна писемності. Паралельно існувала 

об’ємна знакова система з керамічних «жетонів», аналогічна поширеній на Да-

вньому Сході починаючи з VIII тис. до н.е. Обидві знакові системи використо-

вували у культовій сфері. 

Наведена вище інформація стосовно розвитку економіки, поселенських 

структур, військової та сакральної сфери у зіставленні з іншими відомостями 

дають можливість зробити висновок про нерівномірність суспільного розвитку 

в Центральній та Південно-Східній Європі не лише на рівні культурних ком-

плексів, а й у їхні межах – зокрема сказане стосується культурного комплексу 

Кукутень-Трипілля. 

У цей період набувають поширення не лише звичайні, а й складні та, мо-

жливо, також і суперскладні вождівства (в ареалі Кукутень-Трипілля). Вибудо-
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вується складна система взаємовідносин як усередині, так і між сусідніми куль-

турними комплексами. Тривалість існування потестарних утворень типу вож-

дівств, а тим більше складних вождівств була відносно незначною – від 300-400 

до 150-200 років, що відповідає відомостям стосовно інших історичних пері-

одів. 

У період між 4200 і 3400 рр. до н.е. в Центральній та Південно-Східній 

Європі на підставі картографування культурних комплексів та даних про їхні 

походження та вірогідні зв’язки є можливість виділити низку історико-

культурних областей. Є певна вірогідність того, що ці області можуть бути зі-

ставленні з певними етнічними спільнотами. 

Північна історико-культурна область охоплюватиме культурні комплекси 

Міхельсберг та КЛП. Центральна – Бодрогкерестур, Баден-Болераз. Південна – 

Селкуца, Чернавода І. До східної можемо включити культурний комплекс Ку-

кутень-Трипілля. На її межі виділяється степова область, складовою якої можна 

вважати культурні комплекси Дереївки та Нижньої Михайлівки. Слід відзначи-

ти відповідність культурних областей окремим культурно-господарським ти-

пам. 

Між історико-культурними областями можемо простежити певні зв’язки, 

зокрема на рівні походження, а також приналежності до певних культурно-

господарських типів. 

У переформатуванні спільнот на теренах північної та центральної істори-

ко-культурних областей діяла низка факторів, зокрема існування на початку пе-

ріоду, або виникнення у процесі нових союзів-вождівств, на чолі яких стояли 

найбільш потужні угруповання: КЛП та Баден-Болераз. Та обставина, що істо-

рико-культурним областям часом дають імена археологічних культур (у роз-

гляданому випадку – КЛП та Баден-Болераз). не робить їхні автоматично екві-

валентами певних етнічних спільнот. Історико-культурні області формувалися 

під впливом багатьох факторів, серед яких належність до певної мовної спіль-

ноти була лише однією з опцій, що могла полегшити або прискорити певні ін-

теграційні процеси. 
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Усередині великих культурних комплексів типу Кукутень-Трипілля та-

кож відбувалися певні етнокультурні процеси. їхні учасниками були переважно 

локальні групи, які взаємодіяли у процесі вирішення певних економічних та 

політичних проблем. Більшість з них були самодостатніми у відтворенні насе-

лення, відтак зовнішні контакти могли мати переважно іншу мотивацію. На 

околицях спостерігаємо відмінну ситуацію. Тут локальні групи, вірогідно нечи-

сленні, могли бути відкриті до взаємодії з сусідніми культурними комплексами, 

як, приміром, коломийщинська група. До неї було включено значну кількість 

представників культурного комплексу КЛВМК, які упродовж тривалого часу 

зберігали свою ідентичність, що спостерігаємо на прикладі виробництва кера-

мічного посуду.  

Периферійні культурні комплекси – дереївський, нижньомихайлівський, 

а також інші, незважаючи на досить близьке сусідство з трипільцями та засвід-

чені знахідками контакти з ними, залишалися закритими для зовнішніх впливів 

найближчих сусідів.  

У цей період бачимо низку масштабних культурних комплексів – Куку-

тень-Трипілля, КЛП, для яких можливі спроби співвіднесення з певними мов-

ними ареалами та, вірогідно, етнічними спільностями різних масштабів.  

Проаналізовані у розділі матеріали у черговий раз свідчать про те, що 

ідентифікація мовних спільностей з археологічними культурами має враховува-

ти також і ту обставину, що виділені дослідниками культурні комплекси не 

завжди є рівнозначними: в одних випадках може йтися про етнічні, у інших – 

про суто потестарні утворення різного рангу – племена, вождівства, складні 

вождівства. Це означає, що перед тим, як удатися до таких реконструкцій, слід 

попередньо встановити, що саме мали на увазі археологи і яким чином виділено 

ними ті чи інші археологічні культури або їх локальні та хронологічні варіанти. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ ПІСЛЯ 3400-3200 РР. ДО Н.Е. 

 

Минула майже тисяча років із часів потрясінь, які між 4300-4200 р. до 

н.е. призвели до помітних трансформацій етнокультурної карти Центральної та 

Південно-Східної Європи і настала епоха наступних, справді глобальних змін. 

Цього разу спільноти хліборобів по обидва боки Карпат потрапили у станови-

ще, яке потребувало докорінних змін не лише у системі господарювання, а й у 

характері розселення, трансформації соціальних структур. Наслідком цього 

стало утворення також і нових конфігурацій вождівств та інших суспільних 

структур. Для північних регіонів Центральної Європи настала доба процвітан-

ня. Після тривалого процесу адаптації відтворювального господарства до спе-

цифічних умов лісової смуги почалося зростання населенні і водночас – успіш-

ний пошук нових систем господарювання. Поступово пристосувалося до нових 

умов населення Південно-Східної Європи, особливо в регіонах з найвищим рі-

внем розвитку ремесла, насамперед металургії та металооброблення, які стали 

значною підтримкою економіці завдяки стабільному обміну. Найбільші зміни 

відбулися в лісостеповій та степовій смугах, де кліматичні зміни спричинилися 

до просування кордонів степу на північ. На схід від Карпат у степовій смузі 

опинилася територія, у попередній час щільно заселена представниками най-

більш численних та потужних груп Трипілля. Участь трипільського населення у 

формуванні зразків культурно-господарських типів, пристосованих до життя у 

відкритому степу, була досить помітною. Починаючи від створення у взаємодії 

з іншими спільнотами, насамперед культурного комплексу Чернавода ІІІ, уса-

товського осередку кочового скотарства та вірогідної участі у цьому процесі кі-

лькох культурних груп у Подніпров’ї (животилівська, серезліївська), ця версія 

господарювання охопила досить значні території. Генетичні дослідження дають 

змогу говорити навіть про «трипільський внесок» у місцеві версії ямного куль-

турного комплексу (Никитин, Иванова, 2012, c. 31-42). 
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7.1. Демографічна ситуація 

 

За підрахунками Й. Мюллера, його щільність населення в Центральній 

Європі початку розгляданого періоду становила 1.1 осіб/кв. км, однак починає 

зростати особливо у проміжку між 3500-3100 рр. до н.е., досягнувши 1,75 – 2,2 

осіб/кв. км. Усього ж тут у другій половині IV тис. до н.е. могло мешкати до 1 

млн. осіб, а в період 3500-2500 рр. до н.е. могло зрости і до 3 млн. (рахуючи те-

риторію Скандинавії) (Müller, 2015, р. 206, fig. 17. 3).  

Після падіння удвічі внаслідок кризи 4200 р. чисельності населення у Пі-

вденно-Східній Європі, після 4000 р. до н.е. починається його приріст, не такий 

стрімкий як на півночі, однак він стабільно тривав і у 3400-3000 рр. до н.е., при 

цьому помітна його концентрація в окремих районах (Müller, 2015, р. 206, fig. 

17.8). 

Для території поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля ма-

ємо розрахунки для території між Дністром та Дніпром. Власне у згаданий пе-

ріод ідеться скоріше про ареал поширення пост-трипільських культурних ком-

плексів –усатовського, троянівського, городського, софіївського та інших. В.О. 

Круц включає їх, а також групи трипільців із мальованим посудом у Подніст-

ров’ї до етапу СІІ трипільської культури, яка в цей час обіймала, на його думку, 

територію близько 100000 км², на якій, при щільності 1 – 1,2 осіб/км², що дає 

загальну чисельність 100000-120000 осіб (Круц, 1993, c. 33). Таким чином, за 

наведеними підрахунками порівняно з попереднім періодом чисельність насе-

лення, належного до культурної спільності Кукутень-Трипілля, скоротилося 

утричі. Скорочення виглядає значнішим, ніж 50% депопуляція Південно-

Східної Європи після 4200 р. до н.е. Насправді воно могло бути ще значнішим, 

оскільки згідно з археологічними картами населення реально було зосереджене 

в окремих регіонах (Дергачев, 2004, c. 109), а не рівномірно розподілено по всій 

площі, яка отримана шляхом обчислення всього ареалу поширення поселень та 

відповідних поховальних пам’яток.  
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Як бачимо, демографічні процеси між 3400-3000 рр. демонструють знач-

ну різноманітність: зростає, мало не подвоюючись, чисельність населення на 

Півночі, стабільно, але не такими темпами – у Південно-Східній Європі, яка 

виходить із кризи. При цьому відбувається зменшення втричі (а можливо – ще 

більше) населення у ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля. Таким 

чином, на півночі, з її відносно обмеженими природними ресурсами, міг виник-

нути надлишок населення, яке за поточного рівня продуктивності господарства 

мусило розосереджуватись на більшій території. Подібна ситуація не могла не 

призвести до спроб перерозподілу земель, зайнятих окремими культурними 

комплексами на користь більш численних угруповань, переформатування ста-

рих союзів із метою утримання ситуації. 
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7.2. Природний фактор та економіка 

 

Період 4700-3500 рр. до н.е. за кліматичними умовами вважають чи не 

найкращим за останні 10000 років. Наслідком стало поширення відтворюваль-

ної економіки на значних територіях Центральної та Південно-Східної Європи і 

наступне зростання чисельності населення. Однак після 3500-3400 р. сталися 

зміни, які призвели до утворення нових умов господарювання та істотних змін 

у галузі виробництва продуктів харчування, що потягло за собою цілу низку 

змін у житті давніх суспільств. 

 

7.2.1. Кліматичні зміни 

 

Приблизно від 3500 р. до н.е. погода стала змінюватися (Иванова та ін., 

2011, с. 101 – 142). Спочатку почалися повені, викликані зростанням рівня води 

у морях. Унаслідок надлишкового нагромадження води та надмірного зволо-

ження ґрунтів відбувається утворення та збільшення боліт, наслідком природ-

них процесів у яких стає зростання концентрації метану в атмосфері, що сприяє 

дальшому зниженню температури повітря (Thompson еt alіі, 2003, p. 137-155; 

Finsinger, 2006, p. 243-258; Thompson, 2015). Далі досить якогось поштовху, аби 

наслідки змін стали необоротними. Наприкінці IV тис. до н.е. таких поштовхів 

сталося декілька. 

Пік похолодання у IV тис. до н.е. припадає точнісінько на 3199 рік. Це 

встановлено при вивченні річних кілець дубів, які знайдено в болотах Ірландії 

(Katrantsiotis, 2013, p. 80-81). Цьому передувало виверження вулкану на Алеут-

ських островах, яке сталося того ж року. Сліди цього виверження виявлено у 

льодовиках Гренландії. За 9 років прокинувся ще один вулкан, цього разу в Іс-

ландії – Гекла. Одним із наслідків виверження стала низка холодних і тривалих 

зим.  

Вулканічний попіл, який потрапляє під час виверження в атмосферу, бло-

кує проходження крізь неї сонячних променів і тепла. Менше сонячного тепла – 
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менше прогрівається світовий океан, середня температура взимку поступово 

знижуватиметься щороку. А коли два сильних виверження йдуть одне за одним, 

їх ефект посилюється. Дослідження льоду Гренландії та річних кілець давніх 

дерев показало, що у ті ж роки концентрація кислоти у досліджуваних зразках 

перевищує всі допустимі норми (Thompson еt alіі, 2003, р. 137-155).  

Похолодання та специфічні опади вплинули на рослинність, зокрема на 

поля давніх хліборобів. Отримання врожаю за таких обставин стає проблемати-

чним. Не виростає як слід трава, отже складно прогодувати худобу. Скорочу-

ється поголів’я тварин у лісах, а полювання не може прогодувати численні гро-

мади хліборобів. І ця криза тривала не рік, не два, а декілька десятиліть. Нас-

лідки вивержень давалися взнаки 50 років, і до 3150 р. інтенсивне накопичення 

кислоти у ґрунтах наростало. Клімат став більш континентальним, а різкий пе-

репад температур між зимою та літом (весна як пора року просто перестала іс-

нувати) викликав катастрофічні повені. Але влітку лютували посухи (Thompson 

еt alіі, 2003, р. 137 – 139; Тhompson, 2015, р. 2).  

У Східній Європі клімат стає посушливішим та континентальнішим. На 

схід від Карпат скорочуються площі, зайняті широколистяними лісами, подеку-

ди в них зникають термофільні дуб і липа, як, наприклад, у південній частині 

Волинсько-Подільської височини на заході України (Безусько, Климанов, 1988, 

c. 125-135).  

Деякі дослідники відзначають зменшення або навіть зникнення у складі 

спорово-пилкових спектрів не тільки липи та дуба, а й в’яза, а пізніше – граба, 

бука, ялини і пояснюють це тим, що ці дерева зникали не тільки під впливом 

зміни кліматичних умов, але ще й завдяки тому, що їх деревина широко вико-

ристовувалась у господарстві — для будівництва та спалювання у печах та у 

вогнищах. До того ж ліси зменшувалися через звільнення землі під посіви 

(Wasylikowa, 1983, p. 57). У цей час збільшуються площі степів, а на півдні лі-

состепової зони серед рослинності більшу роль почали відігравати степові фо-

рмації, що погіршило умови господарювання землеробських племен. Ці зміни, 

безумовно, позначилися на характері діяльності людини.  
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7.2.2. Відтворювальне господарство: стратегії виживання 

 

Нестабільний клімат, похолодання не могли не позначитися на хлібороб-

стві. Унаслідок описаних вище кліматичних змін виникають сприятливі умови 

для розвитку тваринництва, зокрема кочового. Виникнення останнього після 

3400 р. до н.е. надовго змінило ситуацію у степовій смузі. Для заселення вияви-

лися доступними регіони, де перед тим життя було можливим лише у долинах 

великих річок та їх найбільших приток.  

Пастуше та кочове тваринництво: пошуки кращих систем господарюван-

ня. 

Нестабільність хліборобства змусила до зміни способу життя й у лісовій 

смузі, де тою чи іншою мірою також відбувається переорієнтація на тваринниц-

тво, як альтернативну складову системи життєзабезпечення. Залежно від при-

родних умов та традицій населення обирало різні стратегії господарювання в 

цій галузі, що могло мати вплив на різні сторони життя та історичні процеси. 

Тому далі спробуємо докладніше розглянути різновиди тваринництва, які існу-

вали у Центральній та Південно-Східній Європі між 3400 і 3000 рр. до н.е. 

Традиційно до культурно-господарського типу пастуших скотарів М.А. 

Чебоксаров та І.А. Чебоксарова відносили населення, представлене культурами 

так званої «степової бронзи» III-II тисячоліття до н.е., кулястих амфор, «куль-

тури бойових сокир» та шнурової кераміки, а до культурно-господарського ти-

пу скотарів-кочовиків: скіфів-кочовиків, сарматів, гунів, а із сучасних народів, 

наприклад, киргизів, казахів.  

У цьому культурно-господарському типі основним джерелом продуктів 

харчування були коні, велика і дрібна рогата худоба, особливо вівці, найбільш 

пристосовані до випасу в зимовий період. Основою харчування була молочна і 

м’ясна їжа (Чебоксаров, Чебоксарова, 1985). Наявна інформація свідчить про 

існування як пастушого, так і появу кочового тваринництва у період між 3400 і 

3000 рр. до н.е. При цьому перший культурно-господарський тип був пошире-
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ний як у лісовій, так і у степовій смугах, а кочовий – виник і почав поширюва-

тися у степовій, насамперед на півдні, ближче до берегів Чорного моря. 

Як один із прикладів пастушого тваринництва зоні лісів помірного поясу 

можна розглядати господарчу систему культурного комплексу кулястих амфор 

(ККА). У залежності від особливостей місцевості у стаді міг бути різноманіт-

ний набір тварин, зокрема й в межах порівняно невеликих регіонів. На прикладі 

Куяв можна побачити, що тут у середньому стадо включало 27,1% великої ро-

гатої худоби, 39% свиней, 23,2 дрібної рогатої худоби, 65% – коня. При цьому 

на окремих пам’ятках могло бути набагато більше свиней, а в інших випадках – 

кіз та овець (Sobocinski, Makowiecki, 1990, p. 177-181). Спостереження за дина-

мікою змін у тваринництві показують, що на етапі формування культурного 

комплексу ККА найбільше розводили свиней, а наприкінці IV тис. до н.е. пере-

йшли до розведення великої рогатої худоби. При цьому у похованнях знаходять 

переважно кістки свиней – вірогідно у даному випадку вживання цього м’яса 

носило ритуальний характер. Натомість поширені ритуальні поховання великої 

рогатої худоби (Szmyt,1996, s.178-179; Szmyt, 2005, 117-134). Таким чином, 

лише врахування матеріалів із поселень ККА може дати реальну картину тва-

ринництва для цієї культурної спільності. 

Cистема розселення людності ККА включала два види пам’яток, серед 

яких дослідники вирізняють поселення та тимчасові «етапні пункти» – тимча-

сові стоянки. Поселення були місцем постійного проживання, а навколо нього у 

певному порядку розташовувалися стоянки. Варіант розміщення стоянок зале-

жав від особливостей рельєфу та залісненості. Поселення у більшості випадків 

розташовувалося в центрі, а стоянки (від 6 до 9) – лінійно або по колу з певним 

радіусом, від 3 до 5 км. При цьому в районі стоянок наявні джерела води, які 

надавали змогу напувати тварин, випасаючи їх на довколишніх пасовищах 

(Szmyt,1996, s. 150-158).  

Така система давала змогу почергово використовувати ділянки для випа-

су тварин без перенесення поселення. У міру виснаження пасовищ тварин мог-

ли переганяти на інше місце, рухаючись по колу або по іншій системі. Окремі 
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стоянки могли належати сім’ям або групам споріднених сімей, які вели спільне 

господарство. Поселення також періодично переносили, при цьому, як устано-

вила М. Шмит, центром, навколо якого відбувалося переміщення, був могиль-

ник (Szmyt,1996, s. 158, ryc. 69). Населення культурного комплексу ККА деякі 

дослідники вважають «напівосілим», маючи на увазі пересування зі чередами 

(Kruk, Milisauscas, 1999, s. 190-191).  

Однак наявність стаціонарних поселень, навколо яких розташовувалися 

тимчасові стоянки, демонструє картину осілості при тому, що випасанням стад 

займалася певна частина населення. Подібну систему розселення можна поба-

чити на попередньому етапі в регіоні Середнього Подніпров’я, де населення 

коломийщинської групи залишило тимчасові стоянки пастухів над заплавою 

Дніпра, а стаціонарні поселення розташовані в радіусі кількох кілометрів (Від-

ейко, 2005, 186-200).  

Описана вище модель господарювання культурного комплексу ККА ра-

зом із тим не виключала далеких міграцій, але невеликих груп населення, які на 

новому місці проживання відновлювали звичний спосіб життя та господарю-

вання. Сказане стосується насамперед східного варіанту ККА, який на початку 

ІІІ тис. до н.е. дістався Подніпров’я. 

Частина населення культурного комплексу КЛП наприкінці IV тис. до 

н.е. також практикувала подібний тип годівлі худоби, влаштовуючи тимчасові 

табори. Дослідники вважають, що саме ця частина носіїв КЛП взяла участь у 

ґенезі культурного комплексу шнурової кераміки, де ця модель господарюван-

ня з III тис. до н.е. стала домінантною (Kruk, Milisauscas, 1999, s. 175).  

Для культурного комплексу Баден-Болераз відомі різні варіанти тварин-

ництва. У Східнокарпатській котлині на першому місці за кількістю серед зна-

хідок кісток тварин свиня, далі йдуть велика рогата дрібна худоба, кінь 

(Horváthová, 2012, p. 464). На угорській рівнині відзначено розташування посе-

лень та стоянок уздовж річок. У стаді переважала велика рогата худоба, наявна 

достатня велика кількість дрібної рогатої худоби. З цих відомостей було зроб-

лено висновок про те, що система життєзабезпечення базувалася на існуванні 
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рухливого, але не напівкочового тваринництва, яке було доповнене хліборобст-

вом (Horváth, Köhler, 2012, p. 464).  

Дослідники також звернули увагу, що кількість слідів поселень у регіоні 

перевищує кількість могильників, які налічують багато поховань і виглядають 

довготривалими об’єктами. З цього зроблено висновок, що останні мали зна-

чення «центральних місць» для місцевого населення (Horváth, Köhler, 2012, p. 

468). Ця структура організації життєвого простору нагадує реконструйовану 

для культурної спільності культури кулястих амфор. 

Для культурної спільності Кукутень-Трипілля період після 3400 р. до н.е. 

виглядає продовженням давніх традицій у тваринництві, коли перевагу відда-

вали розведенню великої рогатої худоби, решта череди могла різнитися по 

окремих поселеннях, вірогідно залежно від місцевих умов. У лісовій смузі (по-

селення Сандраки) тримали багато свиней, аналогічна ситуація у Жванці (Лиса 

Гора). Далі йшли вівці та коні (Журавльов, 2004, c. 167-168). Такою самою була 

ситуація на пам’ятках кошиловецької локальної групи (Цалкин, 1970, табл. 48) . 

У лісовій смузі між 3400 і 3200 рр. до н.е. представники троянівської ло-

кальної групи в цілому зберігали старі традиції, розводячи переважно велику 

рогату худобу, а після неї перевагу віддавали або свиням, або дрібній рогатій 

худобі. Привертає увагу значний відсоток коней – від 10 до 16% (Цалкин, 1970, 

табл. 48) . Ці відомості отримано по матеріалах зі стаціонарних поселень, на 

яких є залишки глинобитних спалених жител. Стоянки в цьому регіоні поки що 

не було ідентифіковано. Пізніше, у часи поширення на цій території городсько-

го культурного комплексу так само переважало розведення великої рогатої ху-

доби (32,6%), однак дещо скоротилося число дрібної рогатої худоби та зросла 

кількість свиней (до 32%) (Журавльов, 2004, табл. 28). 

У світлі наведених раніше відомостей досить цікаво виглядає ситуація з 

тваринництвом у лукашівської групи Кукутень-Трипільської культурної спіль-

ності. Тут для двох поселень зафіксоване співвідношення видів тварин у стаді, 

яке нагадує картину для раннього етапу ККА на Куявах – найбільше свиней, 

далі йде велика та дрібні рогата худоба, коні (Круц, 1977, c. 144-145). Значна 
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кількість коней може відображати місцеву специфіку. Пізніше, у часи поши-

рення культурного комплексу софіївського типу, починає переважати велика 

рогата худоба, далі йде дрібна рогата худоба та свині (Круц, 1977, c. 144-145), 

тобто зміни аналогічні тим, які мали місце на наступній фазі існування ККА. 

Ураховуючи наявність у матеріалах софіївського а інших некрополів матеріа-

лів, які свідчать про контакти з представниками згаданого культурного компле-

ксу, подібні збіги не виглядають випадковими. 

Привертає також увагу система розташування софіївських пам’яток, коли 

поселення знаходяться приблизно посередині між двома могильниками. Таких 

випадків відомо 2: між Чернинським та Завалівським могильниками знаходить-

ся поселення Новосілки (ур. Горбата Нива), а між Софіївським та могильником 

Красний Хутір – поселення Бортничі (Круц, 1977, рис. 1). Вона відмінна від ка-

ртини з розселенням носіїв культурного комплексу ККА, однак цю ситуацію 

можна пов’язати також із недостатнім вивченням окремих територій. 

Зупинимося докладніше на питанні виникнення кочового тваринництва у 

Причорноморських степах у другій половині IV тис. до н.е. Свого часу ми не-

одноразово зверталися до цієї теми (Бурдо, Видейко, 2005, s. 67-93), відтак об-

межимося коротким викладенням підстав, на основі яких було зроблено цей ви-

сновок. 

Найкраще досліджено пам’ятки усатовського культурного комплексу, 

який традиційно вважали складовою культурного комплексу Трипілля. Однак, 

на нашу думку, слід погодитися з дослідниками, які що до цього давно ведуть 

мову про окрему археологічну культуру (Лагодовська, 1947, c. 47-57).  

Згаданий культурний комплекс виявлено на степовій території у Дунай-

Дністровському межиріччі. Усі відомі пам’ятки, а це підкурганні поховання, 

витягнулися ланцюжком по берегах річок і дністровських лиманів (Бурдо, Ви-

дейко, 2005, рис. 13). 

Найбільш представницькою є колекція фауни з Маяків (Патокова та ін., 

1989, с. 117, 120). За кількістю особин у місцевому стаді значно переважали ві-

вці – 70%, велика рогата худоба становила 17% особин, кінь – 13%. Однак при 
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перерахуванні на м’ясо виявляється, що більше всього його одержували від ве-

ликої рогатої худоби – 49%, біля третини – від коня – 33,4 %, і найменше від 

дрібної рогатої худоби – 17,6% (Патокова та ін., 1989, с. 120-121). 

За даними досліджень О.П. Секерської, статевонезрілі особини серед ко-

ней становили 24,2%, серед великої рогатої худоби – 44,7%, серед дрібної рога-

тої худоби – 66,5%, більш половини овець забивали у віці 4-10 місяців. Це до-

зволяє припускати, що коня та велику рогату худобу використовували в ролі 

тяглової сили. В усатовському скотарстві, можливо, був молочний напрямок, а 

овець розводили переважно на м’ясо. Звертає на себе увагу велика кількість кі-

сток собак – від 73 особин (Патокова та ін., 1989, с. 131-133), що можна розгля-

дати як сліди жертвопринесення цієї тварини. 

Перш ніж перейти до визначення господарського типу жителів маяцького 

поселення, згадаємо про сліди заняття хліборобством. В.Г. Петренко наводить 

відомості, які свідчать про вирощування усатовцями еммера, карликової м’якої 

пшениці, пшениці-однозернянки, голозерного ячменя, вівса, гороху, віки ерві-

лії, проса. Останнє значно переважає серед відбитків на кераміці і на антропо-

морфних статуетках. Можливо, просо було основною землеробською культу-

рою усатовських поселень. Хліборобство не могло бути провідною галуззю 

усатовського господарства, тому що ділянки, придатні для посівів могли бути 

тільки в заплаві і не становили достатніх площ (Патокова та ін., 1989, с. 120-

121). 

Усатовський тип пам’яток може бути віднесений до скотарського госпо-

дарсько-культурного типу скотарів-кочівників степів і напівпустель, що сфор-

мувався в процесі подальшого розвитку ГКТ пастуших скотарів у відкритих 

ландшафтах посушливої зони, де неможливо було землеробське господарство. 

Випас худоби могли здійснювати між ріками, уздовж яких розташовані відомі 

усатовські курганні пам’ятки. Річкова мережа в цьому районі досить густа, а 

випаси могли розташовуватися на відстані до 20 км від русла ріки. Заняття уса-

товців хліборобством, особливо вирощування проса, культури, типової для но-

мадів, цілком відповідають скотарському типу господарства. 



 

 

286
Таким чином, низка ознак відрізняє усатовські пам’ятки від трипільских: 

культурний комплекс Усатове представлений переважно поховальними 

пам’яткими, локалізованими у степу; поселення, зокрема стаціонарні, типові 

для всіх локальних варіантів трипільської культури, практично невідомі – за 

винятком Маяк та Усатова, які, на думку В.Г. Петренка, мали особливий статус 

та значення в системі розселення «усатовців» (Петренко, 2003, с. 135-134).  

Відомості про тип господарства, який практикували носії усатовського 

культурного комплексу, тотожні опису кочового господарства тих казахів, які 

свого часу були віднесені Н.Е. Масановим на підставі узагальнення етнографі-

чних відомостей з ХІХ ст. до типу номадів природного водокористування (Ма-

санов, 2000, с. 116-118). Ідеться про ту частину кочовиків, які використовують 

для забезпечення домашніх тварин річки та струмки, а не колодязі. Для них ха-

рактерні такі особливості. 

1) Цей господарсько-культурний тип був поширений у річкових доли-

нах та навколо озер у степовій і лісостеповій зонах. Кочування здійснюється 

уздовж водяних артерій. Запаси води і відносно висока продуктивність пасовищ 

визначали велику тривалість стоянок, обумовлену значними природними запа-

сами кормів в околицях.  

2) Частка великої рогатої худоби і коней у стаді завдяки цим обстави-

нам дещо вища, ніж при кочовому скотарстві на базі штучних джерел води (ко-

лодязі, ставки).  

3) Практикується стаціонарна зимівля, для якої використовують спо-

руди з каменю, саману, дерева, землянки, зокрема криті чи захищені од вітру 

загони для тварин та господарські будівлі.  

4) Додаткові джерела продуктів харчування – хліборобство та рибаль-

ство.  

5) Зимівники влаштовували у районах із нерівним рельєфом місцевос-

ті, де сніг лежав нерівномірно, що дозволяло з більшою ефективністю викорис-

товувати рослинний покрив, збільшити кормову ємність пасовищ (Масанов, 

2000, с.117-118).  
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Порівняємо наведені вище характеристики з відповідними відомостями 

по усатовському культурному комплексу, здобутими внаслідок археологічних 

досліджень (Масанов, 2000, с. 117-118).  

1) Локалізація усатовських пам’яток відповідає етнографічним даним. 

Пастухи, що залишили усатовські курганних могильників і центри, використо-

вували степові мікрозони: долини рік багаті на пасовища та, частково, плато 

вододілів із сезонними пасовищами, озерами і дрібними річками, невеликими 

байрачними лісами.  

2) Відсоткове співвідношення особин у череді за даними розкопок у 

Маяках близькі до середніх показників для казахів, в усатовській череді трохи 

більше особин великої рогатої худоби і коня (Масанов, 2000 с. 117-118), що та-

кож цілком відповідає череді кочовиків із природним водопостачанням.  

3) Сакральний характер та розташування відомих нам центрів (Усато-

ве, Маяки) надають підставу пояснити, чому саме там не виявлено зимівники з 

житловими і господарськими будівлями – їх слід шукати у балках близько до 

джерел води, а не над солоними лиманами. Стаціонарні поселення, характерні 

для трипільської культури, в усатовській групі поки що невідомі. 

4) Заняття землеробством і рибальством зафіксовано археологічно в 

Усатові і Маяках.  

5) Топографія усатовських центрів – розташування в районі лиманів 

припускає існування неподалік від них, у придатних умовах місць для стаціо-

нарної зимівлі при кочовому способі життя в степу.  

На думку В.Г.Петренка (Петренко, 2003, с. 141), сакральний комплекс 

Усатова, який складався з ритуального городища та некрополів, був частиною 

складної регіональної структури, що включала також справжні селища, можли-

во, кочовища, виробничі центри.  

Культурно-господарський тип скотарів-кочовиків степів зі складом чере-

ди, який відповідає усатовському, типовий для відгінного типу скотарства.  

Вірогідно, на зміну пастушому господарству стійлово-вигонного типу, 

характерного для господарства більшої частини населення культурного ком-
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плексу Кукутень-Трипілля та Чернаводи І, за нових умов приходить відгонно-

стійловий тип скотарства, що відповідає кочівницькому способу життя і госпо-

дарсько-культурному типу скотарів-кочовиків степів. Ця обставина, між іншим, 

додатково підтримує свідчить на користь висновків М.Ф. Болтенка та В.Г. Пет-

ренка (Петренко, 2003, с. 143) про необхідність надання Усатову рангу окремої 

культури, бо його культурно-господарський тип не співпадає з трипільським.  

Картографування культурних комплексів, які виникли в період після 3400 

р. до н.е. на південно-східній периферії Кукутень-Трипілля вказує на появу у 

відкритому степу ще кількох груп населення. Це культурні комплекси серезлі-

ївський та животилівсько-вовчанський, пост маріупольський (Дергачев, 1980, В 

с. 109, карта). Усі вони хоча й тяжіли до долини Дніпра, однак деякі поховальні 

пам’ятки розташовані досить віддалено у степу, що дає певні підстави припус-

кати, що і це населення могло практикувати якийсь різновид кочового госпо-

дарства. 

Наведені вище приклади показують, що у Центральній та Південно-

Східній Європі у другій половині IV тис. до н.е. склалися два великі регіони з 

різним підходом до організації тваринництва, які відповідають двом культурно-

господарським типам: кочовим скотарям (культурний комплекс Усатове, мож-

ливо – Серезліівка, Животилівка-Вовчанськ) та пастушим скотарям (культурні 

комплекси КЛП, КШК, ККА та інші).  

Помітною є різниця в організації життєвого простору. В ареалі культур-

ного комплексу Кукутень-Трипілля між 3400 і 3200 рр. до н.е., а іноді пізніше 

тривала традиція існування стаціонарних поселень як осередків господарської 

діяльності.  

Пастуші скотарі мали стаціонарні поселення, навколо яких, використо-

вуючи тимчасові стоянки, пересувалися разом зі чередами. Подібні структури 

розташовувалися навколо могильника, який був спільним для кількох груп на-

селення.  

Кочовики пересувалися вздовж річок, улаштовуючи літники у північних 

районах, а на зимівлю повертаючись на морське узбережжя. Поховальні 
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пам’ятки при цьому зосереджені у районах зимівників та літників. Однак час-

тина поховань здійснювалася у курганах, розміщених по трасі кочування, по-

значаючи належність території певній групі – клану, племені. 

Хліборобство в екстремальних умовах. Зростання значення тваринництва 

не означало, що населення Центральної та Південно-Східної Європи відмови-

лося від хліборобства. Про це свідчать палінологічні, археооботанічні відомос-

ті, знахідки знарядь праці, пов’язаних із вирощуванням та переробленням зер-

нових. 

На північ від Карпат на території культурного комплексу КЛП, у басейні 

Вісли, для вирощування злаків використовували переважно лесові ґрунти висо-

чинах. Дані споро-пилкових аналізів свідчать про те, що тривала практика ви-

палювання ділянок лісу, який ріс на цих височинах, під поля. Серед культур пе-

реважали плівчасті пшениці (Kruk , 1980, s. 236-237). Поширення подібних зла-

ків може бути свідченням осілості населення, яке їх вирощувало. На поселен-

нях саме в цей період зростає кількість знахідок таких знарядь, як пласкі сокири 

з кременю та зубчасті вкладні до серпів на великих пластинах (Kruk, 

Milisauscas, 1981, s. 147). Цей факт можна тлумачити як спробу розширення по-

сівів – очищення нових ділянок та використання жнивних знарядь із високою 

продуктивністю. Для оранки використовували дерев’яне рало. Сліди цього зна-

ряддя виявлені майже в усьому у ареалі поширення КЛП – від Британії до ба-

сейну Вісли, причому більшості випадків була зафіксована перехресна оранка 

полів (Dąbrowskі, 1971, s. 147-164; Kruk, Milisauscas, 1981, s. 158-161, ryc. 47). 

Упродовж практично всього періоду 3400-3000 рр. до н.е. землеробство КЛП 

залишалося без істотних змін.  

Хоча представники культурного комплексу ККА віддавали перевагу тва-

ринництву, однак займалися і хліборобством. Розташування їхніх поселень по-

близу ділянок з плодючими ґрунтами не виглядає випадковим (Szmyt, 1996, 

s.166-174). Відбитки зерен на керамічних виробах свідчать про вирощування 

плівчастих пшениць, ячменю, гороху, що не передбачає «рухливого способу 

життя», а розподіл праці усередині колективу – між пастухами та тими, хто ви-
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рощував рослинну їжу. Для культурного комплексу Баден-Болераз відомі зна-

хідки таких злаків, як плівчасті пшениці (зокрема пшениця – двозернянка), про-

со, ячмінь. При цьому просо походить із пам’яток, розташованих на угорській 

рівнині, тобто у степовому ареалі, а пшениця – з передгір’їв, де відомі укріплені 

поселення (Horváthová, 2011, s. 83). У Пруто-Дністровському межиріччі для 

найпізніших поселень культурної спільності Кукутень-Трипілля зафіксовано 

повний набір злаків, характерний для попереднього періоду: плівчасті пшениці, 

ячмінь, овес, горох, просо. При цьому в найбільших вибірках переважає пше-

ниця-двозернянка (Пашкевич, Відейко, 2006, c. 79-80, табл. 6-7; Пашкевич, 

1991).  

Але ці знахідки походять з поселень Вихватинці, Бринзень ІІІ, Костешть 

IV та інших, які можливо датувати близько 3400-3300 рр. до н.е., тобто до поча-

тку радикальних кліматичних змін. Аналогічною була ситуація й у Буго-

Дніпровському межиріччі для поселень косенівської групи. Таким чином, ми 

бачимо, що напередодні 3200 р. до н.е. традиція вирощування зернових культур 

тут практично не переривалася. Існування стаціонарних поселень, зокрема зна-

чних за розмірами та сотнями жител, свідчить про тривання осілого способу 

життя.  

По більш пізньому періоду, після 3200 р. до н.е., для території комплексу 

Кукутень-Трипілля, включаючи виниклі тут пост-трипільські культурні групи, 

відомості про вирощувані культури поки що відсутні. Знахідка вкладнів до зу-

бчастих серпів у некрополях софіївського типу (Budziszewski, 1995, p. 148-189), 

датованих межею IV-III тис. до н.е., може свідчити як про вирощування злаків, 

так і про використання цих ефективних знарядь для жнивних робіт. 

Археоботанічні матеріали з пам’яток усатовського культурного комплек-

су вражають різноманіттям: тут представлений весь спектр культур, відомий з 

поселень Кукутень-Трипілля: плівчасті пшениці, ячмінь, горох (Пашкевич, Від-

ейко, 2006, табл. 7). На жаль, ці матеріали не диференційовано в часі і безпосе-

редньо не датовано, отож встановити, до якого саме періоду існування усатов-

ського культурного комплексу вони належать, неможливо.  
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Тому може бути кілька пояснень зафіксованому набору злаків. Перша 

можливість – участь населення з культурного комплексу Кукутень-Трипілля у 

формуванні усатовської культури. Однак ураховуючи участь у цьому процесі 

культурного комплексу Чернавода І можна говорити про кілька джерел похо-

дження хліборобства в усатовського населення.  

Знахідки з Маяків та Усатова демонструють, що якась частина місцевого 

населення була осілою та мешкала десь неподалік від полів. Інший варіант – зе-

рно, принаймні на початковому етапі, між 3400 і 3200 рр. до н.е., могло бути 

отримане шляхом обміну від населення культурної спільності Кукутень-

Трипілля.  

 

7.2.3. Ремесла та обмін 

 

Проблеми із забезпеченням продовольством не могли не вплинути на са-

ме існування спеціалізованих ремесел: виживають лише ті види виробництва, 

які були орієнтовані на видобуток життєво необхідної сировини та виробництво 

зброї, зокрема металевої. Найбільший занепад переживає гончарство. Система 

обміну зберігається і навіть розширюється, до неї долучається все більше меш-

канців територій, віддалених від центрів виробництва металевих речей.  

Металургія та металообробленя. Період після 3400 р. до н.е. у Ценральній 

та Південно-Східній Європі частина дослідників розглядає як початок раннього 

бронзового віку. За класифікацією Є. М. Черниха завершується епоха Балкано-

Карпатської металургійної провінції і виникає Циркупонтійська металургійна 

провінція (ЦМП), яка поєднала осередки металооброблення навколо Чорного 

моря. Новим явищем стало створення сплавів міді з іншими металами, унаслі-

док чого отримано різні види бронз. Наприкінці IV тис. до н.е. особливо попу-

лярними були миш’яковисті бронзи. С. Ханзен уважає, що, попри поширені 

уявлення, металургія та металооброблення у другій половині IV тис. до н.е. не 

переживали кризи. Більше того, це був період інновацій, появи нових сплавів, 

початку широкого видобування та використання срібла, появи нових, високоте-
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хнологічних форм зброї та прикрас, нарешті масового виробництва речей, на 

які був доволі широкий попит (Hansen, 2011, p. 145).  

Слід також відзначити, що в цей період попри кризові явища в економіці 

та зміну способу життя населенням деяких культурних комплексів, навички та 

традиції металооброблення зберігаються навіть там, де для цього, здавалось, не 

було жодних умов, приміром у софіївському культурному комплексі на Серед-

ньому Дніпрі. 

В останній чверті IV тис. до н.е. у Південно-Східній Європі з’являється 

новий тип виробів – втульчасті сокири, які могли використовувати у ролі як 

знаряддя праці, так і зброї. Їх відливали у складних, іноді відкритих формах.  

Певний час вважали, що втульчасті сокири є виробом, типовим для ІІІ 

тис. до н.е., однак нові знахідки у Південно-Східній Європі, добре датовані, а 

також уточнення датування раніше відкритих комплексів – скарбів, поховань – 

свідчать, що це могло відбутись і раніше, у другій половині ІV тис. до н.е. (Han-

sen, 2013, p. 155-158). Іншим аргументом є зіставлення з найдавнішими знахід-

ками у похованнях на Північному Кавказі (Hansen, 2013, p. 141-142, fig. 8). Цей 

тип виробів міг потрапити до Європи з Месопотамії кружним шляхом – через 

Кавказ, де подібні сокири зафіксовані в найдавніших похованнях Майкопського 

культурного комплексу, або через Анатолію (Кореневский, 2004, pис. 81).  

На користь такого висновку може свідчити виробництво втульчастих со-

кир майстрами з постмаріупольського культурного комплексу, локалізованого 

на Дніпрі. Місцеве виробництво не викликає сумнівів, адже тут виявлено і гли-

няні ливарні форми (Ковалева, 1995, c. 28-30). Інший шлях потрапляння сокир, 

не менш вірогідний – через Анатолію, на південному сході якої нині відомі ан-

клави пізньоурукського культурного комплексу, а північно-західні райони на 

думку багатьох дослідників були пов’язані з культурним комплексом Баден-

Болераз (Sherratt, 2003, p. 415-429). 

Поширення цих сокир, а також число їх знахідок, на думку С. Ханзена, 

свідчать про відсутність кризи в металургії та металообробленні у другій поло-
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вині IV тис. до н.е. – лише в одному зі скарбів, виявленому на території Транс-

ильванії, знайдено 43 вироби різних типів (Hansen. Metal in…, р. 146; fig. 14).  

Ще однією новинкою стала поява скульптур із міді, відлитих за воскови-

ми моделями. Це зображення пари биків у ярмі, знахідка походить з Битині 

(Польща). Зооморфні фігурки відлиті з міді по восковій моделі представлені у 

Центральній Європі також у Лисковій печері (Словаччина), Дойбурзі (Німеч-

чина). Ці вироби розглядають, як наслідування месопотамських традицій (Han-

sen, 2014, p. 402-404, fig. 25). 

У Центральній Європі власне металооброблення досить високого рівня 

мало населення культурного комплексу Баден, яке успадкувало як деякі джере-

ла видобутку металу, так і технології в цій галузі від культурного компексу Бо-

дрогкерестур. Крім того, у міру поширення баденського культурного комплексу 

у Південно-Східну Європу почали використовувати мідні родовища, які були 

відомі ще в часи культури Сопот (місцевий варіант Вінчі). Так були засновані 

металообробні майстерні на поселенні Donja Vrba (Miskiv, 2015). 

Ще одним осередком, заснованим на балканських традиціях, виглядає 

культурний комплекс Єзеро на півночі Болгарії. На епонімному поселенні ви-

явлено не лише зразки виробів – пласкі сокири-тесла, шила, долота, ножі, а й 

ливарні форми для втульчастих сокир, виготовлені з глини (Черных, 1978, с. 

163-164, табл. ІІІ.14). 

Дещо відмінною виглядає історія металооброблення в ареалі поширення 

культурного комплексу Кукутень-Трипілля та тих, що йому наслідували. Осе-

редки металооброблення в культурній спільності Кукутень-Трипілля після 3400 

р. до н.е. продовжували існувати, про що свідчать знахідки виробів та знарядь 

праці, пов’язаних із цим ремеслом. Однак їх кількість виглядає скромнішою 

порівняно з попереднім періодом. Один із осередків пов’язаний із косенівською 

локальною групою в межиріччі Південного Бугу та Дніпра. На поселенні Косе-

нівка виявлено скарб мідних намистин (близько 400) (Бузян, Якубенко, 1990, c. 

58-64), а на поселенні Вільховець – виготовлений з каменю ковальський молот 

(Відейко, 1997, c. 30-33) . 
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Новий осередок металооброблення пов’язаний з усатовським культурним 

комплексом. Джерела сировини, яку використовували у згаданому осередку 

пов’язують із Егеїдою та Балканами (Cernykh, 1992, p. 186-187). Для виготов-

лення виробів тут використовували як лиття у двобічні форми, так і ковальську 

обробку заготовок. Асортимент виробів включав пласкі сокири різних розмірів 

(причому товщина порівняно з попередніми часами була зменшена – вірогідно, 

з метою економії металу), долота, вістря (могли використовувати у ролі шил 

або ретушерів для роботи з кременем), ножі та кинджали, прикраси – кільця, 

намистини, про низки (Риндіна, 2004, с. 258-260). 

Особливий інтерес становлять так звані «великі кинджали», виявлені у 

багатих підкурганних похованнях. Вони мали сріблясту поверхню, яку було 

отримано із застосуванням спеціальної технології насичення виробів миш’яком, 

що встановлено металографічним дослідженням. Цю технологію пов’язують з 

Анатолією, отож вироби можна розглядати і як імпорт (Рындина, Конькова, 

1982, c. 41). В усатовських похованнях виявлено справжні вироби зі срібла – кі-

льця, спіралі теж отримані, скоріше за все, шляхом обмінних операцій (Риндіна, 

2004, с. 258). Привертає увагу та обставина, що усатовці, незважаючи на кочо-

вий спосіб життя, зберегли металообробне виробництво. При цьому майже всі 

відомі нам вироби походять із поховальних пам’яток.  

Ураховуючи походження усатовського культурного комплексу, до якого 

причетні культура Чернавода І та, можливо, Кукутень-Трипілля і його спорід-

неність із культурним комплексом Коцофень, є підстави вважати, що цей осе-

редок метало оброблення пов’язаний насамперед зі спадщиною балканських 

осередків металооброблення. Асортимент та типологія виробів культурного 

комплексу Коцофень не суперечить подібному висновку: пласкі сокири, долота, 

вістря різного типу, кинджали, ножі, а також прикраси – намиста, пронизки, 

браслети (Ciugudean, 2015). В обох культурних комплексах також відомі і вту-

льчасті сокири. 

У Середньому Подніпров’ї діяв іще один осередок металооброблення, 

пов’язаний із софіївським культурним комплексом. Особливістю виробів було 
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використання чистої міді, певний час її походження встановити не вдавалося 

(Chernykh, 1992, р. 135). Пізніше виявилося, що джерела походження металу 

пов’язані з родовищами на Волині, а також на сході, імовірно в Донецькому ба-

сейні (Kloczko et alii, 2003, s. 47-78). Враховуючи ту обставину, що походження 

софіївського культурного комплексу пов’язане з троянівською локальною гру-

пою культурного комплексу Кукутень-Трипілля, є певні підстави вважати, що 

доступ до сировини (волинські поклади самородної міді) та навички металооб-

роблення були успадковані. Використовували лиття у двосторонні форма та ко-

вальське оброблення заготовок.. Асортимент виробів включав пласкі сокири, 

вістря, ножі та кинджали, прикраси – браслети, кільця, намистини, пронизки. 

Частиною спорядження воїнів були металеві обойми (Klochko, 1995, p. 235-

242), які могли утримувати якісь ремінці. Судячи з розподілу виробів по тери-

торії поширення софіївського культурного комплексу, могло існувати не менше 

двох осередків, де майстри працювали з металом лише на лівобережжі Дніпра. 

Ще один міг існувати на правому березі. 

Наявні відомості стосовно металургії та металооброблення у період 3400-

3000 рр. до н.е. свідчать, що вона стала невіддільною складовою нехарчової 

сфери виробництва. Незважаючи на проблеми в системах життєзабезпечення 

населення знаходило можливості для підтримки роботи осередків металообро-

блення, які забезпечували не лише знаряддями а й зброєю. Це підвищувало ша-

нси на виживання громад у складних умовах. Крім того, можливість обміну ме-

талевих виробів при достатньо масовому їх виготовленні, відкривала змогу 

отримувати необхідну сировину, продукти, не кажучи про продукти харчуван-

ня, збільшувати добробут громад та лідерів, які контролювали виробничі та об-

мінні процеси. 

Кременярство. Оброблення кременю в цей період, як і раніше, за-

безпечувала потребу населення у широкому спектрі знарядь праці та озброєння.  

Зберігають своє значення у виготовленні найрізноманітнішого за призна-

ченням інвентарю великі пластини, середні розміри яких дещо зменшуються 

порівнювано з апогеєм їх виробництва, який припадає на V тис. до н.е. У цей 
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час великого значення також набуває виробництво пласких сокир із кременю. 

За відсутності достатнього припливу мідних або бронзових виробів у деяких 

регіонах, особливо на північ від Карпат, вони стали основною зброєю та уні-

версальним знаряддям праці для багатьох спільнот, розташованих поза межами 

традиційних осередків виготовлення металевих сокир.  

Поширення підсічно-вогневого хліборобства в ареалі поширення культу-

рного комплексу КЛП стимулювало виробництво сокир та довгих пластин, із 

яких виготовляли вкладні для зубчастих серпів. Останні також могли бути ви-

користані при виготовленні знарядь для заготівлі кормів. Поширення пастушо-

го тваринництва в культурних комплексах КЛП та ККА створювало постійний 

попит на подібні знаряддя. Зазначені вище обставини пояснюють розквіт видо-

бутку сировини у Кшемьонках, які перетворюються на один із найважливіших 

центрів постачання кременю на північ від Карпат. Знахідки виробів з цієї сиро-

вини знайдено аж до узбережжя Балтійського моря включно (Kruk, Milisauscas, 

1981, ryc. 46). В останній чверті IV тис. до н.е. копальні переходять під конт-

роль населення культурної спільності ККА (Kruk, Milisauscas, 1981, s. 152-153), 

з якою й пов’язують найбільш інтенсивну експлуатацію родовищ та спору-

дження найглибших шахт.  

Розробляли й інші різновиди кременю, наприклад юрайський та смугас-

тий. Оскільки останній був малопридатний для виготовлення довгих пластин, із 

нього виробляли пласкі сокири, популярні в середовищі ККА (Balcer, 1983, s. 

105). 

Коли населення КЛП поширило свою територію на Волинь, тут також 

було налагоджене виробництво знарядь із високоякісної місцевої сировини 

(Balcer, 1983, s. 97-100). Найбільшим попитом користувалися довгі пластини, 

які знаходять на поселеннях КЛП, розташованих досить далеко на захід. Як 

приклад можна навести «скарб» із 13 пластин із волинського кременю, виявле-

ний під час розкопок на поселенні Вінцентів у Хелмському воєводстві (Поль-

ща). Ця серія пластин була відтиснута з одного нуклеуса – з них удалося зроби-
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ти «складанку». На кількох виробах помітні підготовчі роботи до виготовлення 

вкладна у зубчастий серп (Kadrow, 1988, s. 27-33). 

Можливо, саме з майстерень КЛП на Волині походять довгі пластини, на 

яких виготовлено зубчасті серпи, виявлено у некрополях софіївського типу на 

Середньому Дніпрі. За відсутності якісної місцевої сировини, населення софіїв-

ського культурного комплексу змушене було імпортувати необхідні вироби, а 

ті, що потрапляли сюди, використовували до повної утилізації (Budziszewski, 

1995, p. 148-189). Про те, що у цьому процесі могло брати участь населення 

КЛП, свідчить наявність зв’язків із ним, зафіксована знахідками керамічних ви-

робів на поселеннях софіївського типу (Videiko, 2004, p. 38-39). 

Для софіївського культурного типу визначено кілька джерел постачання 

кременю – як сировини, так і виробів. В.Ф. Петрунь, проаналізувавши знахідки 

з поховальних пам’яток, дійшов висновку, що найліпші та найскладніші в тех-

нологічному відношенні (серпи, ножі) вироблено з волинського кременю. Для 

виготовлення невеликих за розмірами вістрів стріл використано всі доступні 

види сировини. Розподіл видів кременю різний: якщо в Завалівському могиль-

нику більшість виробів із волинського кременю (44 з 48), то Чрнинському та 

Краснохуторському – від половини до третини. На другому місці за кількістю 

знахідок – різновиди сировини моренного походження, яку можна знайти на 

берегах річки. Представлено також дністровський кремінь (Petrougne, 195, p. 

192-194; table 1; fig. 1). Як бачимо, для Подніпров’я саме Волинь була основним 

джерелом постачання. 

Кількість та якість виробів із кременю, виявлених на посттрипільських 

поселеннях типу Голишів та Лози на Волині та Верхньому Дністрі, свідчить 

про збереження контролю над видобутком, а також трипільських традицій об-

роблення кременю в цьому регіоні також і наприкінці IV тис. до н. е. В асорти-

менті виробів на Волині переважають довгі пластини, а у Подністров’ї – сокири 

(Конопля, 1982, c. 111-121).Аналіз знахідок із поселень різних культурних ком-

плексів свідчить, що спеціалізоване виробництво охоплювало два основних ви-

ди виробів: довгі пластини та пласкі сокири. Решту знарядь праці та зброї (віст-
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ря стріл) виробляли безпосередньо в господарствах із доступної місцевої або ж 

імпортованої сировини. Про це свідчать розкопки на поселеннях різних культу-

рних комплексів. Наприклад, на поселенні 150 під Рацібожем у культурному 

шарі, пов’язаному з КЛП, відкрито сліди виробництва різноманітних знарядь, 

потрібних у господарстві: скребачок, різців, проколок, ножів тощо. При цьому 

сліди виробництва сокир, які теж знайдено на поселенні, відсутні (Bobrowski, 

Sobkowiak-Tabaka, 2014, s. 229-350). 

Гончарство. На початку розгляданого періоду спеціалізоване гончарне 

ремесло існувало на поселеннях культурної спільності Кукутень-Трипілля. Го-

ловним індикатором його наявності є мальований посуд, який наявний на різ-

них пам’ятках практично до 3000 р. до н. е. Сліди у виробничій сфері менш по-

мітні. Відомо, що існував якийсь час виробничий центр у Жванці, діяльність 

якого почалася ще до 3400 р. до н.е. Знайдено рештки гончарних горнів на по-

селеннях Пруто-Дністровського межиріччя – Костешть, Кирилень. Однак у ме-

жиріччі Південного Бугу та Дніпра зі зникненням косенівської локальної групи 

між 3400 і 3300 рр. до н.е. виробництво мальованого посуду повністю припиня-

ється. 

Однак навіть у цей час мальований посуд був поширений не в усіх лока-

льних групах Кукутень-Трипілля. Наприклад, у троянівській групі на Східній 

Волині – це поодинокі знахідки, що їх трактують дослідники, як імпорти (Шма-

глій, 1961, c. 20-37; Шмаглій, 1966, c. 15-37), можливо з Подністров’я. 

Разом із тим це був період чи не найбільшого, за розмірами території та 

віддаленості знахідок від місця виробництва, поширення виробів кукутень-

трипільських гончарів. Він представлений як на поселеннях (до 12% знахідок), 

а особливо – у похованнях усатовського культурного комплексу (Патокова та 

ін.., 1989, с. 110). Велика кількість мальованого посуду походить із поселень 

пост-трипільського комплексу Городіштя-Ербічень, поширеному на захід від р. 

Прут (Dumitroaia, 2000, fig. 4-7; 11-14; 25-26). Фрагменти мальованого посуду 

виявлено також на поселеннях КЛП як на Волині, так і на більш західних тери-
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торіях. Відомі знахідки мальованого посуду й у степовій смузі, у поховальних 

комплексах животилівсько-вовчанського типу (Рассамакін, 2004, pис. 3). 

За відсутності слідів місцевого виробництва є підстави розглядати всі пе-

релічені вище знахідки як імпорт, початково з вихватинської, жванецької, а по-

тім – гординештської локальної групи. З наведеної вище географії поширення 

мальованого посуду зрозуміло, що він користувався попитом як престижний 

продукт і був широко використаний у поховальному обряді.  

Вірогідно, такий посуд був досить бажаним надбанням, оскільки відомі 

випадки спроб виготовлення місцевим населенням мальованого посуду шляхом 

нанесення фарбованого декору на власні вироби. Подібні знахідки відомі, на-

приклад, у софіївському культурному комплексі (Videiko, 1995, fig. 49, – 2; 53; 

56, – 2). 

Обмін сировиною та виробами. Перелік предметів обміну у період 3400-

3000 рр. до н.е. залишився практично незмінним: вироби з металу, кремінь (си-

ровина та вироби), камінь (жадеїт – вироби та, можливо, сировина, а також інші 

породи), мальований посуд. Завдяки посередництву культурного комплексу 

ККА до сфери обміну потрапляє новий матеріал – бурштин. До виробів з міді та 

золота, які вже тривалий час були важливою статтею обміну, додається срібло.  

Усього у Південно-Східній та центральній Європі відомо 8 знахідок сріб-

них виробів, які датовані часом до кінця IV тис. до н. е. (Hansen, 2013, fig. 11). 

Це переважно прикраси – приміром, вироби з поховань усатівського культурно-

го комплексу. Однак відомі й більш масивні вироби. Срібна сокира походить із 

Малої Груди – ареалу поширення культурного комплексу Баден (Hansen, 2013, 

р. 156).  

До останньої чверті IV тис. до н.е. доживає обмін виробами зі Spondylus, 

хоча не виключене і використання «старих запасів». До цього часу відноситься 

скарб з трипільського поселення Цвіклівці, що на Середньому Дністрі. До його 

складу крім виробів з міді (пластинчасті браслети, пронизки, намистини) та 

традиційних підвісок із молочних зубів оленя було 275 виробів зі Spondilуs 

(Мовша, 1965, c. 161-170). 
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Важливим предметом обміну залишалась мальована кераміка вироблена 

ремісниками з культурного комплексу Кукутень-Трипілля. Георгафія його по-

ширення охоплює культурні комплекси Усатове, Чернавода ІІІ, Городіштя-

Ербічень, Фолтешть, Серезліївка, Животилівка-Вовчанськ, КЛП. Посередника-

ми у поширенні мальованого посуду у Подніпров’я стали представники усатов-

ського культурного комплексу, які, схоже, успадкували обмінні шляхи, раніше 

контрольовані носіями культурного комплексу Чернавода І. Власне, це не має 

викликати особливого здивування, зважаючи на роль останніх у генезі усатов-

ського культурного комплексу. 

Ще одна новинка цього періоду – поява виробів зі скла, а також екзотич-

них мінеральних фарб як із обміном традиційним червоним барвником – вох-

рою.  

Про ще один вірогідний напрямок обміну свідчать знахідки у похованнях 

усатовського та софіївського культурних комплексів прикрас – намистин, виго-

товлених зі скла. Потрапляли скляні вироби і до культурного комплексу Куку-

тень-Трипілля, де вони виявлені у складі скарбу з поселення Кетрошика (Мол-

дова) (Патокова та ін.., 1989, с. 102-103; Klochko, Stolpiak, 1993, 243-246). На 

підставі досліджень складу та технології цих виробів О.С. Островерхов дійшов 

висновку, що виробництво могло бути місцевим, однак технології – близькі до 

поширених у Єгипті або Месопотамії. Дослідник дійшов висновку про можли-

вість існування у виробництві скла IV-ІІІ тис. до н.е. «протошколи», в межах 

якої відбувалась розроблення рецептів та технологій, яка може бути локалізо-

вана в межах Циркумпонтійської металургійної провінції (Островерхов, 2001-

2002, c. 386-411).  Тим не менш на можливість походження скляних прикрас з 

Єгипту або Месопотамії може вказувати інша знахідка – фарби на основі лазу-

риту, виявленої у похованні другого курганного могильника Усатова. При до-

слідженні того ж поховання знайдено і скляну намистину грушоподібної форми 

(Островерхов, 2001-2002, c. 389-390).  

Таким чином, ми бачимо дальший розвиток регулярних шляхів обміну 

навколо Чорного моря та через Анатолію. Є підстави вважати, що в цей час, або 
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навіть на кілька століть раніше (про те, що це могло статися у першій половині 

IV тис. до н.е., можуть свідчити вже згадувані нами знахідки керамічних моде-

лей з арковими дахами та посудини із зображенням пальми у Кукутень-

Трипільському культурному комплексі. Можливо, найдавніші контакти в 

цілому стосувалися не обміну товарами, а культової сфери), було встановлено 

прямі чи опосередковані контакти з Месопотамією. Прямі – через Анатолію, 

зв’язки пінвічно-західних регіонів якої з культурним комплексом Баден-

Болераз не викликають сумнівів, а поселення пізньоурукського культурного 

комплексу нині відомі на південному сході цього регіону (Sherratt, 1972, р. 424-

425).  

Опосередковані зв’язки могли бути встановлені через Майкопський куль-

турний комплекс, посередництво степових та посттрипільських культурних 

комплексів, розташованих на східних околицях Південно-Східної та Централь-

ної Європи. Про це свідчать знахідки у похованнях животилівсько-

вовчанського культурного комплексу у Дніпровському регіоні (Ковалева, 1991, 

c. 69-88). Цими шляхами до Європи потрапили не лише високотехнологічні ви-

роби, зокрема металеві втульчасті сокири, які стали взірцем наслідування для 

місцевих майстрів у різних культурних комплексах, а й певні інновації. Насам-

перед має йтися про поширення колісного транспорту, осередком винайдення 

якого традиційно вважають Месопотамію у проміжку між 3500-3400 рр. до н. е. 

Власне, поява цього транспорту і може до певної міри бути визначником існу-

вання Анатолійського торгівельного шляху, адже в Центральній та Південно-

Східній Європі нині знахідки коліс, моделей колісного транспорту датовані 

більш раннім часом (3300-3200 рр. до н. е.) (Kruk, Milisauscas, 1981, s. 162-170), 

ніж у степовій смузі – дві дендрологічні дати для коліс із поховань ямної куль-

тури (20 і 5) з кургану у Кіровограді дали відповідно 2845±5 та відповідно 2548 

рр. до н. е. (Ніколова , 2012, c. 14-31). Що важливо – ці колеса виготовлено з 

використанням металевих знарядь праці – тесел та доліт, за визначеннями Г.Ф. 

Коробкової. 
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При цьому час появи колісного транспорту в Майкопському культурному 

комплексі близький до часу його появи в Месопотамії (3500-3400 рр. до н. е.) і 

міг бути поштовхом до його поширення у степах. Однак цього не сталося – мо-

жливо, з тієї причини, що тамтешнє населення не мало відповідних знарядь та 

навичок, навіть матеріалів (відповідної якості деревини) для створення подіб-

них виробів. 

Є підстави вважати, що обмін, який передбачав пересування далеко поза 

межі племінної території, був справою небезпечною і вимагав від учасників пе-

вних якостей, які характерні скоріше для воїнів, аніж для торговців. Свого часу 

С. Ханзен провів певні паралелі між описами у месопотамському епосі підгото-

вки виправи Гільгамеша за будівельними матеріалами для спорудження храму. 

Герой Урука разом із приятелем Енкіду перед початком походу навідується до 

ремісників, які виготовляють йому велику мідну сокиру та кинджал (меч). Ана-

логічний набір зброї можна знайти в елітних похованнях воїнів від Майкопу до 

Центральної та Південно-Східної Європи (Hansen, 2010, р. 298-308). Епос та-

кож дає певне уявлення, як могли виглядати у деяких випадках обмінні експе-

диції, які повсякчас могли перетворитися на грабіжницькі рейди, врахувуючи 

склад учасників та їх спорядження. 
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7.3. Суспільство: традиції та організаційні інновації 

 

Історичні зміни в організації систем життєзабезпечення, пов’язані насам-

перед із поширенням культурно-господарських типів, орієнтованих на тварин-

ництво, які спостерігаємо в період після 3400 р. до н. е., не могли так чи інакше 

не вплинути на організацію давніх спільнот. Ті форми організації, які були ак-

туальними в попередні періоди, не могли бути достатньо дієвими за інших сис-

тем розселення. Упродовж двох сотень років зникла традиція трипільських 

протоміст, яка проіснувала перед тим близько тисячі років у межиріччі Півден-

ного Бугу та Дніпра. Водночас відбувається ренесанс «балканського теля» – 

тривалих поселень у Південно-Східній Європі, на деяких із яких життя припи-

нилося майже за тисячоліття до того. На крайньому півдні, узбережжі Егеїди та 

в Арголіді, на островах Середземного моря розпочинається процес, який за кі-

лька сотень років приведе до створення перших міст та державних утворень на 

території Європи. 

 

7.3.1. Система розселення 

 

У населення, належного до різних культурно-господарських типів, в пе-

ріод 3400-3000 р. існували досить різноманітні традиції в організації системи 

розселення.  

Завдяки докладному археологічному обстеженню значних територій, 

польським дослідникам удалося реконструювати систему розселення носіїв 

культурного комплексу ККА. Вона була продиктована специфікою господарст-

ва – пастушого тваринництва – і досить докладно відображала особливості сус-

пільної організації. Системоутворювальним об’єктом тут були не поселення рі-

зних типів, а могильники. Саме вони розміщувались у центрі території, по якій 

переміщувалося кілька груп населення, випасаючи стада та займаючись іншими 

видами діяльності, зокрема й хліборобством. Навколо великих могильників мо-
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гло існувати до чотирьох таких груп, кожна з них мала основне поселення та 

систему стоянок навколо нього (Szmyt, 1996, s. 158-160, ryc. 69).  

Близьку систему розселення після 3400 р. до н. е. демонструє населення 

культурного комплексу КЛП, де зникають великі поселенські центри типу Бро-

ночиць. Їм на зміну приходять невеликі селища та стоянки, які їх оточували 

(Kruk, Milisauscas, 1981, s. 179-188). 

Для культури Баден типовою є система розселення, яка включала селища 

на рівнині, невеликі поселення, розташовані у захищених природою місцях. 

Практично половина поселень мала додаткові укріплення. У верхів’ях р. Тиса, у 

районі її правих приток укріпленими були 41% селищ, розташованих на висо-

тах. Знайдено також сліди укріплень у вигляді ровів і навколо селищ, розташо-

ваних на рівнинах (Horváthová, 2010, s. 28-29).  

На рівнинах, однак, чисельно переважають стоянки з незначним культур-

ним шаром, які оточують стаціонарні селища – зокрема, так виглядає ситуація 

на Угорській рівнині. Водночас відомі поселення більших розмірів – від 10 до 

64 га, на площі яких наявні матеріали культурного комплексу Баден цього пері-

оду. Їх відносно небагато, близько 7% від загальної кількості пам’яток (Horváth, 

Virág, 2003, s. 80-98). Слід зауважити, що значних розкопок на цих поселеннях 

не проводили, магнітна зйомка відсутня, таким чином їх існування як цілісних 

поселенських структур не встановлене. Однак не виключено, що деякі з них 

могли виконувати роль центральних поселень. 

На південному сході, в Арголіді та Егеїді, після 3200-3100 р. до н. е. роз-

починається процес виникнення ієрархії поселень, яка включала (за розмірами) 

три групи селищ – від таких, що складалися з кількох садиб до великих (за міс-

цевими мірками – від 6 до 10 га), які, при порівняно щільній забудові, могли 

нараховувати сотні і навіть тисячі мешканців (Windler, 2010-2011, 62-66, abb. 

10). Великі та середні поселення мали укріплення, зведені з каменю. Викорис-

тання мальованого посуду високої якості свідчить про виділення гончарного 

ремесла у окрему галузь.  



 

 

305
Для більш пізнього часу відомі великі двоярусні гончарні горна. Зафіксо-

вано також участь у обміні обсидіаном та виробами з нього. Разом із тим дослі-

дники зазначають, що в деяких регіонах, особливо віддалених від моря, було 

досить мало населення. Упродовж першої половини ІІІ тис. до н. е. тут зростає 

чисельність населення, формується система з центрів міського типу та палаца-

ми, які стали осередками влади та організації економічного життя –у сфері як 

виробництва, так і перерозподілу та обміну (Bennet , 2007, p. 175-210; Pullen, 

2010, p. 1-10).  

Для культурного комплексу Кукутень-Трипілля цей період стає перелам-

ним. У залежності від традицій та місцевих особливостей формуються різні си-

стеми розселення. На західних територіях – між Прутом та Дністром – поши-

рюється традиція спорудження укріплених поселень у важкодоступних місцях. 

Як приклад можна навести поселення Бринзень-ІІІ та Костешть IV. За двома-

трьома лініями ровів тут розташовувалося до двох–трьох десятків невеликих 

глинобитних будівель (Маркевич, 1981, c. 111-114). Продовжує існувати близь-

ко 3400 р. до н. е. і укріплене поселення у Жванці (Жванець-Щовб), поруч з 

гончарними горнами. Можливо, подібні поселення у цей період були основни-

ми постачальниками мальованого посуду. 

На початку, між 3400 і 3300 рр. до н. е., у буго-дніпровському межиріччі, 

а саме в косенівській локальній групі ще існують поселення-протоміста.  

Найбільше з них, Вільховець, займало, за даними магнітної зйомки, тери-

торію площею близько 180 га (Дудкін, 2004, c. 99-100). На плані помітні тради-

ційні структури у вигляді двох еліпсів забудови, однак вони не так чітко вира-

жені, як у попередні часи. Помітно також групування будівель у кластери та 

групи кластерів, з якими пов’язані аномалії від найбільших споруд.  

Проте середні розміри поселень у цей період зменшуються – від 10 до 34 

(Шарин) та 70 (Косенівка) га. Забудова поселень включала від кількох сотень 

до тисячі й більше глинобитних будівель. Вони були спалені під час залишення 

поселень за тією ж традицією, яка описана для попереднього періоду. Значну 
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частину знахідок становить мальований посуд місцевого типу, що може бути 

свідченням існування ремісничого виробництва в цій галузі. 

Крім великих поселень відомі відносно невеликі – до 10 га площею, при-

кладом може бути Аполянка. Завдяки магнітній зйомці виявлено сліди 30 буді-

вель в оточенні 33 ям (Rassmann et alii, 2014, p. 126-139; fig. 35-37). Поруч із по-

селенням відомі виходи кременю, оброблення якого, можливо, і була основним 

заняттям його мешканців. 

У Середньому Подніпров’ї населення представлене софіївським культур-

ним комплексом. Тут виявлено лише кілька пунктів, які є підстави вважати 

більш-менш тривалими селищами, серед них одне укріплене – Казаровичі 

(Круц , 1977, рис. 1, 48-49; с. 109-119). Система розселення в цілому нагадує 

варіант, представлений для культурних комплексів КЛП та ККА. 

Нижче за течією Дніпра відомі такі культурні комплекси, як серезліївсь-

кий, животилівсько-вовчанський та постмаріупольський, представлені виключ-

но поховальними пам’ятками – підкурганними похованнями (Дергачев, 1980). 

У цьому регіоні, як і у Північно-Західному Причорномор’ї, у цей період відбу-

вається перехід до кочового способу ведення господарства. 

 

7.3.2. Культові споруди та ритуали 

  

Після 3400 р. до н. е. найбільш грандіозними спорудами, пов’язаними з 

культово-ритуальною діяльністю в Центральній та Південно-Східній Європі, 

стають поховальні пам’ятки. В Центральній Європі – це так звані мегаліти, у 

Південно-Східній – кургани, у яких також використовували різноманітні конс-

трукції з каменю. 

Розрізняють декілька типів мегалітів, серед них найбільш поширеними 

були поховальні споруди різних розмірів. На території поширення культурного 

комплексу КЛП у басейні Вісли досліджено споруди, які включали трапецієпо-

дібні у плані земляні насипи, довжиною до 40 м і шириною 5-10 м. Насипи по 

периметру обкладали масивним камінням, а в найширшій частині, у торці, знов-
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таки з каменю споруджували гробницю, перекриваючи деревом з наступним 

досипанням землі. До гробниці робили вхід, теж викладений камінням і пере-

критий деревом. Відомі також приклади подібних споруд із дерева із символіч-

ним використанням каміння в насипі, а особливо – для гробниці (Wierzbicki, 

2006, s. 87-102). 

Форму та конструкцію подібних поховальних пам’яток дослідники одно-

значно пов’язують із ідеєю спорудження житла для потойбічного життя. У 

цьому випадку порівняння з трапецієподібними будівлями, типовими для куль-

турного комплексів КЛСК та Лендель, виглядають, на наш погляд, достатньо 

переконливими, особливо якщо мати на увазі місце вказаних спільнот як дале-

ких предків давнього населення значної частини Центральної Європи, а також 

релігійних традицій (Midgley, 2006, p. 1-12). 

У місцях розташування таких поховальних споруд могли відбуватися ко-

лективні ритуальні дії, сліди яких неодноразово виявлено під час археологічних 

досліджень (Adamczak, 2013, p. 177-193). 

Інший тип мегалітів – святилища, у яких за допомогою каміння виділяли 

певний сакральний простір, споруджували жертовники. Найпоширенішими бу-

ли різноманітні алеї та кола, виконані з каменів різних розмірів. Мегалітичні 

жертовники являли собою великий камінь, підпертий знизу трьома-чотирма 

менших розмірів (Hansen, Müller, 2011, abb. 2).  

Спорудження будь-яких мегалітів потребувало кооперації та організації 

праці значного числа учасників, уміння застосовувати найпростіші механізми 

для пересування та встановлення у певне положення багатотонних брил. Для 

доправлення каміння використовували колісний транспорт, а у разі необхіднос-

ті обладнували під’їзні шляхи, зокрема гатили болота (Kruk, Milisauscas, 1981, 

s. 164-165; rуc. 51). Діяльність по спорудженню мегалітів упродовж IV тис. до 

н. е. набула таких масштабів, що в деяких рівнинних регіонах було вичерпано 

запаси каміння, яке видобували з морени – відкладень доби льодовика. У таких 

випадках у поховальних спорудах з камінь використовували лише для створен-
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ня гробниці, а кріпиду насипів виконували з більш доступного дерева, що теж 

вимагало значних трудових витрат. 

Створення мегалітів – як поховальних, так і святилищ дослідники розгля-

дають і в соціальному аспекті, як свідчення існування певних інститутів влади, 

соціального розшарування в суспільстві, про що свідчать трудові витрати на 

спорудження відповідних статусу небіжчиків комплексів. Участь у подібних 

роботах згуртовувала колективи, а самі споруди ставали видимими символами 

не лише належності даної території певній групі, а й маніфестацією її потужно-

сті, а також влади лідерів (Sherratt, 1990, p. 147-167; Hodder, 1999, p. 29-36). Й. 

Мюллер вбачає розвиток традицій у спорудженні мегалітів від «ритуальної вза-

ємодії» на початковому етапі (3400 р. до н. е.) до «ритуального колективізму» 

(близько 3000 р. до н. е.) (Müller, 2011, s.139-150). 

Для груп, які практикували кочове тваринництво у степовій смузі, некро-

полі також набувають монументальних рис. Яскравим прикладом є комплекс 

Усатова, який складався з ритуального центру, курганних та ґрунтових некро-

полів, частина поховань яких має символічний характер. При спорудженні кур-

ганів було використано конструкції з місцевого каменю у вигляді насипів, які 

засипали землею (докладніше дивись (Петренко, 1983, c. 22-32). При спору-

дженні деяких було використано масивні плити, зокрема з рельєфами та різьб-

ленням. При цьому камінь не було задіяно у конструкції власне поховальної 

ями. Можливо, на місці некрополя існувало більш давнє святилище, залишки 

якого були використані усатовцями. Свідченням цього може бути велика плита 

з Усатова, на якій збереглися рельєфні та різьблені антропоморфні та зооморф-

ні зображення (Петренко, 1984, c. 14-23; 1987, c. 149-152).  

Кургани інших кочових культурних груп виглядають порівняно з усатов-

ськими менш монументально – тут наявні лише кромлехи з каменів різних роз-

мірів та заклади з каменю над похованнями (Дергачев, Манзура,1991, c. 130-

140; Рассамакин, 2001, c. 71-86). Відомі також приклади спорудження святи-

лищ-кромлехів, жертовників із використанням каменю на території некрополів. 

І. В. Манзура розглядає подібні знахідки як приклад поширення практики куль-
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тового будівництва з ареалу, де ці традиції були більш розвинені і виглядали 

престижними для сусідів (Манзура, 2013, с. 158-159).  

Монументальні споруди стають частиною ландшафтів та маніфестацією 

належності тієї чи іншої території певним спільнотам. Тому поширеною прак-

тикою в наступні періоди стане руйнування святилищ, споруджених попере-

дниками при зміні населення, приміром, у степовій смузі. Тоді як перекриття 

могил ямної культури було використано стели, створені раніше (Алексеева, 

1992, c. 24-57). Разом із тим нові групи населення використовували насипи дав-

ніших курганів для поховань і досипали їх, інтегруючи таким чином поховальні 

пам’ятки до власного «культурного ландшафту». 

Після 3400 р до н. е. не переривається традиція використання печерного 

святилища у печері Вертеба, яка на цей момент тривала вже близько 600 років. 

Завершується використання печери представниками кошиловецької локальної 

групи, а після неї естафета переходить до касперівського культурного комплек-

су, походження якого пов’язане з Кукутень-Трипіллям. У цей період триває 

практика поховання розрізнених кісток та черепів у супроводі керамічних ви-

робів, кісток тварин у печерному лабіринті. Крім того, вперше за всю історію 

печери виникає поселення на поверхні, біля одного з входів (Сохацький, Суро-

вий, 1997, c. 74-78).  

Можливо, що саме в цей період околиць печери Вертеба досягла практи-

ка спорудження мегалітів. На супутникових знімках видно, що дві карстові во-

ронки, через одну з яких нині зроблено вхід до печери, з’єднані радами каміння. 

А у вхідній залі було розчищено мегалітичний жертовник. Великий камінь, 

який відколовся від стелі, було оперто на три камені менших розмірів. Під час 

досліджень під цим каменем виявлено кістки людей та тварин, фрагменти по-

суду та вуглинки.  

В період, наступний за 3000 р. до н. е., використання печери припиняєть-

ся – принаймні на тій ділянці, яка нині досліджена. Однак існує вірогідність по-

дальшого її відвідування в інших місцях – традиція тривала принаймні до VII-

VI ст. до н. е., саме цим часом датуються зразки людських кісток, виявлені по-
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руч з матеріалами доби культурного комплексу Кукутень-Трипілля (Nikitin еt 

alіі, 2010, p. 9-18). У багатьох культурних комплексах знаходимо сліди колек-

тивного споживання м’яса жертовних тварин – відповідно до місцевих тради-

цій. Склад жертовних тварин в усатовському культурному комплексі відповідав 

структурі череди: велика рогата худоба, кінь, вівці. В.Г. Петренко відзначає, що 

знайдені у Маяках кістки дуже подрібнені, що, на його думку, може бути 

пов’язане з особливостями ритуалу споживанням м’яса (Петренко, 2003, с. 135-

143). 

Для культури кулястих амфор основними видами жертовних тварин були 

свині та велика рогата худоба. Якщо останню ховали за спеціальним обрядом – 

м’ясо при цьому не займали, то м’ясо свиней споживали, а у яму складали лише 

кістки. Яскравий приклад такого обряду простежено на поселенні Відзішево, де 

у ямі 284 виявлено скупчення кісток шести або семи свиней. За свідченнями 

палеозоологічного дослідження, кістки належали декільком особинам, забитим 

у різному віці, від 7-10 місяців до трьох з половиною років, м’ясо, судячи зі 

стану кісток, готували на відкритому вогні. Усі тварини були забиті та спожиті 

одночасно, що дає підстави говорити про ритуальне споживання м’яса 

(Lisowski, 2013, p. 42-58). Віковий склад свідчить про те, що забито було якусь 

частину череди, що, можливо, відображає певний порядок, правила жертвопри-

ношення. Ураховуючи кількість спожитого м’яса (шість-сім тварин), святкова 

учта мала бути масовою – у ній могло взяти участь до кількох сотень людей. 

Інша обрядова дія, поширена у середовищі культурного комплексу ККА 

– поховання корів. Для цього тварин забивали особливим чином, використову-

ючи кістяні вістря, а туші у розчленованому вигляді ховали у порівняно неве-

ликих ямах. Відомі як окремі поховання корів, так і цілі ритуальні «цвинтарі» 

(Żygadło, Kopeć-Żygadło, 2011, c. 278, 282; Marciniak, Stanisławski, 2012, 258-

262; ryc. 5). 

У період після 3400 р. спостерігаємо приведення структури та типів сак-

ральних комплексів у відповідність із новими обставинами. Відчутним стає ак-

цент на монументалізацію поховальних пам’яток, що пов’язують із ушануван-
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ням предків. Некрополі в багатьох регіонах стають досить помітними центрами 

сакрального життя. Разом із тим зберігається традиція зведення храмів, насам-

перед під відкритим небом, які успадковують традицію давніх «ронделів». Як і 

раніше, сакральне будівництво спрямоване на створення видимих символів по-

тужності та процвітання спільнот через будівництво монументальних споруд, 

зокрема для поховання лідерів, суспільної верхівки.  

 

7.3.3. Зброя та війна 

 

За умов нестабільності, зміни систем господарювання та перерозподілу 

населення в різних ареалах, проблема війни та безпеки залишається актуаль-

ною. Описуючи спеціалізовані виробництва, ми вже звернули увагу на ту об-

ставину, що виробництво зброї залишилося одним із напрямків діяльності, яке 

не зазнало скорочення. Навпаки, можна твердити про розширення виробництва 

та асортименту.  У металообробленні важливим напрямком стало виготовлен-

ня зброї, зокрема нових та найбільш дієвих її зразків – втульчастих сокир та ки-

нджалів. 

Для цього періоду можна говорити про існуванні кількох комплексів вій-

ськового озброєння, склад яких, з одного боку, відображав певні локальні тра-

диції, а з другого відповідав виробничим можливостям різних груп населення. 

Культурні комплекси КЛП, Баден, Кукутень-Трипілля, Усатове, Софіївка 

успадкували набір зброї від попереднього періоду. До нього входили сокира-

молот, сокира, кинджал, ніж, лук та стріли, дротики, можливо спис.  

Наприкінці ІV тис. до н. е. до цього набору додалися втульчасті сокири та 

великі кинджали. Частину зброї виготовляли з металу, частину – з каменю (со-

кири-молоти) та кременю (пласкі сокири, вістря стріл та списів, дротиків). На-

бір зброї залежав від заможності та положення воїнів і міг значно різнитися. 

Реальний набір зброї, з яким міг діяти воїн того часу, відомий завдяки 

унікальній знахідці в Альпах тіла мисливця, датованого близько 3350-3100 р. до 

н. е. Він загинув у горах, причому внаслідок сутички з невідомим ворогом, і був 
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на кілька тисячоліть похований льодовиком. Цей чоловік став відомий під іме-

нем «Еці» (нім. Ötzi) (Spindler, 1994).  

Як установили дослідження, зріст «Еці» становив 1,60 м. Під час походу 

в гори він дістав поранення, яке, разом із переохолодженням, на думку експер-

тів, могли стати причиною смерті у віці 40-53 роки (Spindler, 1994, p. 8-11). Ра-

зом із ним було виявлено такі предмети озброєння: пласка мідна сокира, при-

кріплена до колінчастого держака, кременеві вістря до стріл, древка до стріл 

(12, із яких – два готових, решта заготовки), лук, виготовлений з тису, та кре-

меневий ніж трикутної форми з руків’ям із дерева у піхвах із рослинних воло-

кон (Dickson еt alіі, 2003, p. 33-34). Набір включав зброю дистанційної дії (лук) 

та ближнього бою (ніж, сокира). Цей комплект виглядає досить скромним, але 

цілком ефективним у використанні. 

Еці мав на озброєнні так званий великий лук довжиною 1,82 м (зі знятою 

тятивою). Довжина стріл була відповідною – 82-87 см. Ефективна прицільна 

дистанція пострілу з такого лука становить 30-50 м (Egg, Spindler, 1993, s. 3-

100; Oeggl, 2009, s. 1-11). Однак відомо, що дальність стрільби з простого лука 

може перевищувати цю дистанцію, а підрозділ стрільців здатен завдати значних 

втрат супротивнику ще до початку рукопашної сутички. Про те, що подібні ви-

роби були поширені в IV тис. до н. е., свідчить знахідка, зроблена в Карпатах, 

біля Каменніка. Тут виявлено фрагмент лука, який зберігся завдяки специфіч-

ним природним умовам. Його датування – 3790-3380 рр. до н. е., у цей час регі-

он належав до території розселення культурного комплексу КЛП. Вік дерева 

(визначеного як Зокрема Baccata, тобто тис ягідний), з якого виготовлено лук – 

близько 23 років (Margielewski еt alіі, 2010, p. 141-153).  

Це була потужна зброя. Великий тисовий лук перебував на озброєнні єв-

ропейських середньовічних армій ще у XIV-XV cт., та був використаний не 

лише під час облог або захисту фортець, а й досить ефективно у польових бит-

вах за участі лицарської кінноти, захищеної металевими (!) обладунками. У ча-

си Еці єдиним захистом від стріл могли бути укріплення, а у сутичці на відкри-

тому місці – дерев’яні щити. 
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Про масове використання луків під час сутичок свідчать знахідки з похо-

вань. У некрополях софіївського типу на Дніпрі (поховальний обряд – крема-

ція) виявлено обпалені вістря стріл. У деяких похованнях їх знайдено разом із 

необпаленими. Ця обставина дає певні підстави стверджувати, що обпалені віс-

тря, а в деяких випадках їх виявлено від 3 до 7 (Videiko, 1995, р.15-134), могли 

бути причиною смерті. Влучання стріли у плече іззаду було причиною важкого 

поранення та смерті самого Еці. 

Привертає увагу ще одна подробиця: на тілі Еці збереглися численні слі-

ди татуювання. Подібні відзнаки типові для давніх суспільств, де є важливою 

складовою субкультури воїнів (Dorfer et alii, 1999, p. 1023).  

Іншою складовою цієї субкультури є фарбування різних частин тіла, що 

також відоме і для території Південно-Східної Європи. 1987 р. В.Г. Петренко та 

К.В. Зіньковський опублікували результати вивчення черепів похованих із мо-

гильників Усатове та Маяки, на яких були знайдені сліди червоної мінеральної 

фарби – вохри. Вивчення кістяків показало, що у деяких випадках смуги фарби 

(червона вохра) вкривали певним рисунком голову небіжчика. Вдалося чітко 

простежити вузькі смуги вохри, які йдуть від потилиці до підборіддя. Дослі-

джені поховання належали дорослим чоловікам, більшість із яких загинула, 

отримавши травми голови від ударів бойовими сокирами-молотами різних ти-

пів (Зиньковский, Петренко, 1987, c. 24-39). Зауважимо, що нанести подібне 

фарбування можливо у випадку, якщо голова людини була поголена. Таким чи-

ном ці чоловіки мали дві характерні зовнішні ознаки – голену голову (або зі 

смугою волосся) та червоні смуги, які наносилися у відповідних випадках. 

Фахівці відзначають й інший аспект татуювання у згаданому випадку – 

його могли використовувати як знеболювальний та лікувальній засіб при трав-

мах, які Еці зазнав упродовж свого достатньо тривалого (за мірками того часу) 

життя . За їхніми визначеннями, точки нанесення татуювань в багатьох випад-

ках збігалися з точками акупунктури, що їх використовують у традиційній ки-

тайській медицині та інших сучасних практиках (Dorfer еt alіі, р. 1023-1025, fig. 

3). Хоча багато фахівців дійшли висновку, що Еці загинув унаслідок сутички, 
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можна зустріти твердження про випадкову загибель на полюванні тощо (Bahn, 

1995, p. 66-79). У такому разі описаний набір зброї слід вважати мисливським, 

хоча сокира в ньому в такому випадку виглядатиме зайвою. 

Більш солідно виглядає озброєння похованих у некрополях софіївської 

культурного комплексу на Дніпрі. Максимальний набір включав лук зі стріла-

ми, сокиру-молот (камінь), пласку сокиру (кремінь або мідь), ніж або кинджал 

(кремінь або мідь) (Klochko, Kośko, 1995, p. 228-234; Вiдейко, 2000, c. 90-100).  

Привертає увагу імітація ливарного шову на сокирах-молотах із Софіїв-

ки. Сокири-молоти аналогічної конструкції для цього часу відомі й у металі, 

але на території Центральної Європи, де мають прототипи в камені, серед зна-

хідок із ареалу культурного комплексу КЛП (Hansen, 2014, р. 304, fig. 16, 17). 

На те, що софіївські сокири-молоти значно тонші за звичайні та виглядають на-

слідуванням металевим, звернув свого часу увагу В.І. Клочко (Клочко, 2006, 

c.40). Ураховуючи центральноєвропейські зв’язки населення софіївського куль-

турного комплексу, зокрема і отримання сировини для виготовлення сокир-

молотів з каменю (Petrougne, 1995, р. 190-199), імовірною є імітація престиж-

них металевих виробів при місцевому виробництві. Останнє підтверджене зна-

хідкою на поселенні Троянів сокири-молота з незавершеною свердлиною 

(Шмаглій, 1966, pис. 54).  

Удосконаленню та поширенню зброї цілком відповідала практика будів-

ництва укріплень, особливо там, де такі традиції існували і раніше. У період 

3400-3000 р. відомі укріплення у вигляді ровів та, вірогідно, палісадів, пошире-

ні у попередній період, однак більш дослідженими є оборонні споруди, зведені 

з використанням каменю. 

Округлим у плані ровом було укріплене поселення Казаровичі на Дніпрі 

(софіївський культурний комплекс). Діаметр укріплення становив близько 60 м, 

причому на північній та західній ділянці він був подвійним (Круц, 1977, с.111-

112, рис. 48). Оборонною спорудою вважалася система ровів на поселенні уса-

товського культурного комплексу Маяки, які прикривали високу ділянку плато 

над берегом лиману (Збенович, 1975, c. 32-40). За параметрами – шириною бли-
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зько 4 м та глибиною до 3,6 м – це досить солідні укріплення. На думку В.Г. 

Петренка, рови не мали оборонного значення, оскільки упродовж тривалого ча-

су ледь не до верху заповнювалися культурним шаром і не поновлювалися. Він 

вважає, що рови оточували певну територію, на якій місцеве населення пері-

одично влаштовувало певні ритуали (Петренко, 2003, с. 135-143). Не виключа-

ючи версії В. Г. Петренка, слід зазначити, що одразу по спорудженню рви у 

Маяках являли собою повноцінні оборонні споруди, які могли бути використані 

іншим чином у зв’язку зі зміною ситуації та призначення цього місця. 

У Південно-Східній Європі після відродження практики тривалого життя 

на одному місці, що мало наслідком утворення багатошарових поселень-телів, 

відновилася практика їх укріплення. Якщо у попередні періоди укріплення бу-

дували переважно з дерева та глини, то цього разу для низки культурних ком-

плексів характерними стають укріплення, споруджені з каменю. У випадку з 

культурним комплексом Езеро стіни товщиною від 1,5 м зводили на глиняному 

розчині (Михалич) або насухо (Езеро). В останньому випадку укріплення було 

розширено – через зростання чисельності мешканців (Катиничаров, Тасич, с. 

356). Традиція спорудження стін із каменю зберігається також на півдні – у 

Фессалії та Арголіді (Caskey, 2015; Jameson et alii, 1994, p. 289-294). 

Камінь використовували при спорудженні укріплених поселень культур-

ного комплексу Баден-Болераз, зокрема у Східнокарпатській котлині, а також 

палісади і вали з глини, посилені конструкціями з дерева (Horváthová, 2010, s. 

22).  

Сліди насильства виявлено на рештках людей, похованих у могильнику, 

який належить до культурного комплексу Баден у районі озера Балатон. Тут 

було виявлено сліди ударів рублячою зброєю, сокирою-молотом (на черепах), а 

також трикутне кременеве вістря стріли, застрягле у хребці. В останньому випа-

дку постріл було зроблено у спину (Horváth T., Köhler, 2012, р. 456-458, fig. 3). 

Таким чином на цьому прикладі ми бачимо використання усіх основних скла-

дових комплексу озброєння того часу – сокири, сокири-молота – зброї ближ-

нього бою та лука, дистанційної зброї. 
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Результати медичної експертизи черепів із розкопок могильників Усатове 

та Маяки (усатовський культурний комплекс, друга половина IV тис. до н. е.) 

показали, що смертність від бойових травм серед чоловічого населення (тобто 

воїнів) була швидше правилом, ніж винятком (Зиньковский, Петренко, 1987, с. 

24-39).  

Вивчення судмедекспертами черепа з поховання 3 кургану 3 поселення 

Усатове дало такі результати: «..небіжчику завдано смертельних травм трьо-

ма ударами по голові.. Один – по правому тім’яному бугру округлим предметом 

– можливо, клевцем (тип ударної зброї з вузьким бойком), другий – по лівій ча-

стині, сокирою – молотом з лезом, прямокутним в перерізі з округлими кутами 

– розмірами 4,7х4,1 см. Третій удар – наскрізний пролом лобної кістки діамет-

ром 2,4 см, завданий клевцем..». Поселення Маяки, поховання 5, кістяк 2: 

«..завдано сильного удару в лоб із відтяжкою обухом сокири – молота. Крім 

того, завдано ще шість ударів, кожен із яких міг бути причиною смерті..»  

Аналогічні визначення отримали й для низки інших поховань. Були вої-

ни, які вижили, отримавши подібні травми, а потім загинули в іншій сутичці, 

так само від удару бойовою сокирою – як небіжчик з Усатового, похований у 

могилі 5 кургану II/5. Він видужав після того, як отримав удар по лівій частині 

голови сокирою – молотом, але не пережив пізніше рани, завданої клевцем. 

Відповідь на запитання, хто воював із «усатовцями», можна отримати, 

відшукавши в найближчому оточенні населення, улюбленою зброєю якого були 

сокири – молоти, виготовлені з каменю. У розкопках усатовських могил та по-

селень зразки цієї зброї невідомі. Отже, одноплемінники відпадають. У другій 

половині IV тис. до н. е. такі сокири невідомі у степах на схід від усатовської 

території, там вони з’являться у ямній та катакомбній культурних спільностях 

лише у ІІІ тис. до н. е. (Субботин, 2003). Натомість чимало цих виробів знайде-

но під час розкопок на захід від Дунаю – на поселенні Езеро на території Болга-

рії, де відомі також і керамічні моделі бойових сокир (Георгиев та ін., 1979, 

c. 532-533). Отже не виключена можливість, що супротивники «усатовців» 

прибули із заходу, з іншого берега Дунаю, з ареалу культурного комплексу 
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Езеро. У розгляданому випадку бачимо, що в сутичках явно переважала зброя 

ближнього бою – різноманітні бойові сокири-молоти. 

На думку В.О. Дергачова, трипільські племена на фінальному етапі в су-

спільному відношенні перебували десь на рівні виникнення військової демок-

ратії, якого у південних регіонах було досягнуто в кінці бронзового, а можливо 

– на початку залізного віку (Дергачев, 1980, с. 154) (тобто наприкінці ІІ або на 

початку І тис. дo н.е.). До такого висновку, вірогідно, неабияк спричинилися 

знахідки зброї, передусім у похованнях. Інститут військової демократії є досить 

розробленим поняттям. Під військовою демократією дослідники, як правило, 

насамперед мають на увазі форму організації влади, притаманну епосі переходу 

від первісного суспільства до державності.  

В умовах війн, які збагачували військових ватажків, навколо останніх гу-

ртувалася військова дружина (Першиц, 1986, c.49-51). Військова дружина – 

об’єднання воїнів навколо вождя (ватажка), пізніше – найближче військове 

оточення князя або короля, за іншими визначеннями – постійне об’єднання 

професійних воїнів. Тимчасові дружини формуються на базі чоловічих союзів. 

Великою є роль дружин у формуванні союзів племен, а потім – держав (Дрэгер, 

1986, c. 52-53).  

В.І. Клочко пропонує розрізняти як різнопланові військові структури уса-

товську, з «елітними похованнями воїнів» – військово-аристократичну, кастову 

«арійського типу» та військову демократію у суспільствах софіївського типу 

(Клочко, 2006, с. 304). Зауважимо, що з точки зору складу комплексів озброєн-

ня обидва згадані культурні комплекси практично рівнозначні, а появу аристо-

кратії та військової еліти слід шукати у такому разі у часи Варненського некро-

поля. На думку С. Ханзена, у другій половині IV тис. до н. е., з появою більш 

ефективної металевої зброї остаточно відбувається виділення професійних вої-

нів. Це була як особлива частина суспільства, тому мала власні традиції, зокре-

ма поховальні (Hansen, 2009, p. 243). Подібний висновок виглядає цілком слу-

шним на тлі наведеного вище фактичного матеріалу.  
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7.3.4. Знакові системи: підсумки і перспективи розвитку 

 

Упродовж розгляданого періоду зберігається знакова система на мальо-

ваному посуді в культурному комплексі Кукутень-Трипілля. У ній відбувають-

ся зміни, які Т.М. Ткачук визначив як «повернення до знаків предків». Ця яви-

ще, на його думку, відображає певні кризові явища, які переживає суспільство. 

У пошуках духовної опори і відбувається відтворення знаків та загальних засад 

орнаментальних композицій, які виникли ще у V тис. до н. е. (Ткачук, 2005, c. 

189-196). 

Що стосується знаків на посуді культурного комплексу Баден, то порів-

няно з попереднім періодом їх набір значно зменшується (Furholt, Die 

nördlichen…, s. 295-310). Роль згаданої знакової системи порівняно з трипільсь-

кою виглядає дещо обмеженою. З’являється нова категорія виробів, на які на-

носять знаки – керамічні прясельця. Вони відомі в кількох культурних компле-

ксах, зокрема й у Кукутень-Трипіллі та деяких пост-трипільських утвореннях 

(Шмаглій, 1966, с. 15-37). Частина знаків – це схематичні зооморфні зображен-

ня, є зображення рослин. Порівняно з керамікою вони значно спрощені. Крім 

того, є геометричні знаки, які утворюють композиції.  

Вірогідно, є підстави говорити про магічне значення таких виробів та 

присутність спільної традиції їх ритуального використання (а також зрозумілих 

для всіх користувачів знаків) населенням різних культурних комплексів в 

Центральній та Південно-Східній Європі між 3400 і 3000 рр. до н. е. Порівняно 

з V – першою половиною IV тис. до н. е. розвиток знакових систем у Південно-

Східній та Центральній Європі помітно уповільнився, а в багатьох регіонах 

припинився, якщо розглядати як індикатор керамічний посуд. Ця обставина на 

перший погляд знаходиться у протиріччі зі суспільними змінами, які вимагали 

розвинених систем комунікації. Однак приклад з появою багатих на знаки пря-

селець і їх стрімке поширення упродовж кількох сотень років свідчить, що зна-

кова творчість могла відбуватися поза межами традиційних носіїв інформації, у 

згаданому випадку – керамічних посудин.  
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Поява писемності у Південно-Східній Європі відбувається майже через 

тисячу років після періоду, який розглянуто в цьому розділі. Саме тоді було ви-

користано значну кількість знаків, які упродовж кількох тисячоліть були скла-

довою європейських знакових систем, починаючи з часів «дунайського письма» 

(Haarman, 2002, p. 580-584). 
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7.4. Суспільний лад: у пошуках оптимальних рішень 

 

У період між 3400 і 3000 рр. до н. е. відбуваються ті зміни в організації 

суспільства, які були покликані вирішити проблему виживання в нових умовах. 

Якщо у попередній період більшість суспільств мали досить подібні системи 

розселення, які спиралися на комплексні системи життєзабезпечення, то у роз-

гляданий період з’являються та існують поруч із ними нові версії цих систем, 

які базувалися на тваринництві – від пастушого до кочового. Причому в межах 

такого культурного комплексу, як Баден, співіснують одразу два уклади – пас-

туший та комплексний хліборобський. Ситуація становилася таким чином, що 

всі ці відмінні за економічними укладами суспільства мусили співіснувати на 

території Центральної та Південно-Східної Європи, яка зазнала досить сильних 

перемін у кліматичних та природних умовах існування давніх суспільств. 

Однією з умов виживання, окрім віднайдення оптимальних систем госпо-

дарювання, стала можливість вирішити назрілі проблеми шляхом переселення в 

інші місцевості, а також компенсувати нестачу продуктів харчування за раху-

нок грабунку сусідів.  

При зростанні чисельності населення в Центральній Європі актуальним 

залишилося створення потестарних структур, які мали діяти на значних терито-

ріях. Сказане стосується насамперед культурних комплексів ККА та КЛП.  

Одним із найбільш досліджених ареалів у для культурного комплексу 

ККА є Куяви. Завдяки систематизації поселенських та поховальних пам’яток 

тут є можливість простежити різні рівні суспільної організації, починаючи від 

домогосподарств та громад. Існування пунктів, у яких виявлено рештки лише 

однієї будівлі, може бути інтерпретоване як ведення господарства окремою ро-

диною, або місце проживання пастухів, які переміщуються зі стадами навколо 

стаціонарного поселення.  

Стаціонарні поселення з кільком домами могли належати великосімейній 

громаді. В регіоні зафіксовано кілька десятків могильників. Навколо більшості 

з них було по кілька скупчень поселень, кожна така група могла відповідати 
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клану. Найінтенсивніших таких скупчень поселень можна нарахувати чотири, 

їхні території відділені одна від одної річковими долинами. На периферії ми 

бачимо незначну концентрацію поселень та некрополів – кожна група налічує 

1-2 некрополі, а також до десятка-двох поселень, сконцентрованих в околицях. 

У згаданому випадку ми, вірогідно, маємо справу з великосімейними громада-

ми, які зайнялися освоєнням нових угідь поза межами найбільш заселених те-

риторій.  

Епіцентр куявської групи ККА займав площу близько 2500 кв. км (Szmyt, 

1996, s. 257-268), на якій могло проживати до 2500-3000 осіб, що за чисельніс-

тю цілком відповідає племінному утворенню. Менша концентрація населення 

на околицях локальної групи розглядається як свідчення наявності «нейтраль-

ної території» між племінними утвореннями або вождівствами. Території, гос-

подарювання на яких могло бути ризикованим через небезпеку нападів. 

Водночас М. Шмит відзначає взаємодію куявської групи ККА з різними 

культурними спільностями – Баден, КЛП, епімезолітичними групами. Ці 

зв’язки могли бути мотивовані насамперед обміном кременем, бурштином, ме-

талом (Szmyt, 1996). Як згадувалося, кожна з них, або група громад мала спіль-

ний центр – некрополь. 

У ареалі культурного комплексу ККА археологами виділено три великих 

локальних групи: західну, східну та центральну, кожна з яких могла відповідати 

вождівству. 

Для КЛП після 3400 р. до н. е. завершується епоха великих поселень як 

племінних центрів влади. Еліта суспільства, яка сформувалася в попередній пе-

ріод, може бути виділена завдяки відомостям про монументальні поховальні 

пам’ятки, які потребували значних колективних зусиль.  

За даними картографування поселень на північ від Карпат, у верхній течії 

Вісли, у межах окремих локальних груп КЛП можна виділити підрозділи мен-

шого рівня, групи поселень, зосереджених вздовж річок, які за чисельністю ві-

рогідних мешканців можуть бути зіставлені з племенами. Чи зберігалися по-

надплемінні зв’язки у згаданому випадку, встановити складно. Вірогідно, кож-
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на група діяла окремо, у іншому є випадку неможливою б виявилася «баденіза-

ція» регіону Броночиць, яка мала місце на IV-V фазах існування поселення 

(Przybył, 2008, 189-2004; Kruk, Milisauscas, 1981, s. 117-119). У керамічному 

комплексі КЛП регіону набули поширення технології виготовлення, форми та 

декор посуду, типові для культурного комплексу Баден на південь від Карпат, 

що неможливо уявити без переселення частини носіїв цих традицій. Це не була 

втеча на північ, адже в цей період носії культури Баден на основній території 

почуваються досить упевнено. Також перед тим зникають поселення КЛП на 

південь від Карпат. 

Мало того, на північ від Карпат іще один культурний комплекс – ККА – 

має сліди контактів із Баденом (Szmyt, 1996, s. 257-263), але не такої інтенсив-

ності, як у випадку з КЛП. Сліди «баденізації» виявлено також і на схід від Ка-

рпат, в ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля та пост-трипільських 

комплексів – до софіївського включно у Подніпров’ї (Videiko, 2004, s. 355-366). 

Поховання, здійснене за баденськими традиціями, відоме й у серезліївському 

культурному комплексі у межиріччі Південного Бугу та Дніпра (Спицин, 1904, 

c. 119-126).  

Наведені вище відомості, вірогідно, вказують на особливу роль, що її ві-

дігравав баденський культурний комплекс після 3400 р. до н. е. Він мав значну 

територію поширення, декілька локальних варіантів (Furholt, 2008, p. 617-628; 

Furholt, 2008, s. 13-24), а також до шести різних обрядів поховань (Sachße, 2012, 

p. 453-372) . Водночас добре помітна спільність у формах та декоруванні посу-

ду. Відтак у цьому випадку можемо говорити про вірогідність існування масш-

табного об’єднання типу складного вождівства. Його ядром виступали вождівс-

тва, представлені культурним комплексом Баден. Воно могло поступово, на пі-

зньому етапі свого існування, також включити ряд культурних комплексів – та-

ких, як Костолац та Коцофень.  

Мотивом створення подібного об’єднання на початку міг бути захист те-

риторії на південь від Карпат від експансії КЛП та ККА з півночі, де після 3500 

р. до н. е. зростала чисельність населення. В результаті вдалося уникнути масо-
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вого проникнення на південь носіїв ККА, хоча в окремих регіонах і відомі її 

поховання (Szmyt, 1996, s. 267).  

Як наслідок – після 3400 р. до н. е. бачимо поширення КЛП на захід, а 

ККА – на схід. Іншою метою створення складного (або суперскладного) вож-

дівства на базі культурних спільностей Баден-Коцофень-Костолац могло бути 

налагодження обміну як всередині, так і зовні, на значних територіях Південно-

Східної та частково Центральної Європи. Одним із його завдань могло бути 

опанування торгового шляху по Дунаю, що, судячи з поширення відповідних 

культурних комплексів, на певний період було успішно досягнуто. 

Схоже на те, що не менш важливим для даної культурного комплексу був 

також контроль над виробництвом металевих виробів, зокрема зброї. Адже ви-

робництво зброї та прикрас було зосереджене саме на поселеннях цього ком-

плексу та близького культурного комплексу Езеро. Фактично культурний ком-

плекс Баден-Костолац-Коцофень залишив поза межами прямого впливу лише 

кілька другорядних осередків металооброблення – усатовський, софіївський, 

Кукутень-Трипільський (на заключному етапі існування).  

Нові вождівства виникають в Арголіді, про що свідчить появи трирівне-

вої ієрархії поселень із центрами, які мали тисячі мешканців. В умовах природ-

ної ізольованості в гірській місцевості зростало значення морських зв’язків, які 

відкривали можливість об’єднання племен, що мали вихід до узбережжя. 

У період 3400-3000 р. завершується історія протоміст культурного ком-

плексу Кукутень-Трипілля. Найпізнішими з відомих є поселення Шарин (35 га) 

та Вільховець (180 га), належні до косенівської локальної групи. Решта селищ 

згаданої групи не перевищує, як правило, 10-15 га, є і менші – усього з 20-30 

споруд. Прикладом подібних поселень є Аполянка, точне число будівель та 

планування встановлено високоточною магнітною зйомкою. Тобто у межах Ко-

сенівської локальної групи зберігається певна ієрархія поселень, притаманна 

попередньому періоду. Однак це був заключний епізод в історії трипільських 

протоміст. 
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По тому ми бачимо розгортання системи укріплених поселень та невели-

ких тимчасових стоянок по всьому ареалу пост-трипільських культурних ком-

плексів – від Подніпров’я (Казаровичі) та Полісся (Городськ) до Причорно-

мор’я (Усатове).  

Структура софіївського культурного комплексу включає 5 некрополів, з 

них чотири – на лівому березі Дніпра (Videiko, 1996, p. 15-68). Про те, що таких 

поховальних пам’яток могло бути більше, свідчить колекція вістрів стріл, зок-

рема обпалених яка походить з району с. Вишеньки, тобто неподалік від епоні-

мної пам’ятки (Бурдо, 2007, p ис. 62). Формою та розмірами вони не відрізня-

ються від набору стріл із інших некрополів софіївського типу, а присутність кі-

лькох десятків обпалених вістрів свідчить що вони походять із кремацій. Таким 

чином, у Подніпров’ї, у межах софіїського культурного комплексу могло існу-

вати не менше шести груп населення, кожна з яких мала власний цвинтар. По-

парне розташування принаймні чотирьох із них в околицях стаціонарних селищ 

може свідчити про спільне проживання принаймні деяких із цих груп. Відносно 

незначні розміри поселень свідчать про те, що їх населення не перевищувало 

150-200 осіб. Ураховуючи загальну кількість поселень софіївського типу, яка не 

перевищує 40, та враховуючи їх різночасовість, присутність серед них тимчасо-

вих стоянок, можемо дійти висновку, що загальна чисельність населення софі-

ївського культурного типу в регіоні не перевищувала 1500-2000 осіб. Як центр 

цього об’єднання, що відповідає племені, можна розглядати укріплене ровами 

поселення у Казаровичах, на правому березі Дніпра.  

Про те, що населення софіївського культурного комплексу могло бути 

частиною більшого об’єднання, яке включало кілька таких племен, можуть сві-

дчити знахідки посуду цього типу у похованні в кургані у Колодистому (Буго-

Дніпровське межиріччя), поселень із софіївською керамікою у верхів’ях Стугни 

та на р. Унаві (Лисенко, 1996, c. 26-30; Лисенко, Головешко, 1996, c. 26-30) .  

Така тенденція була провідною для майже всіх територій Південно-

Східної Європи, де системоутворювальними центрами стали укріплені посе-

лення, розташовані у важкодоступних місцях – у культурних комплексах Баден, 
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Езеро. Вони були не лише захистом для населення, яке займалося хліборобст-

вом та тваринництвом, а й осередками останнього з ремесел, яке збереглося на 

цей час – металооброблення.  

На заключному етапі свого існування софіївська група могла потрапити 

під вплив культурного комплексу ККА, адже кераміка з впливами ККА виявле-

на у могильниках на лівобережжі (Kadrow еt alіі, 1995, p. 200-213). Можливо, 

зникнення софіївського культурного комплексу взагалі пов’язане із просуван-

ням на схід ККА, могильник якої було відкрито на лівому березі навпроти Бук-

ринського півострова (Роздобудько, Юрченко, 2005, c. 276-279). У процесі про-

тистояння міг мати місце напад західних сусідів, що може пояснити знахідки 

обпалених стріл у похованнях воїнів софіївського культурного комплексу. Доля 

останнього може свідчити також про зіткнення з більш чисельним ворогом, 

який входив до потужнішого об’єднання. 

Структура усатовського культурного комплексу може бути реконструйо-

вана таким чином. Територіально він поширений в регіоні від лівобережжя Дні-

стра до правобережжя Дунаю. Поширений там культурний комплекс Фолтешть 

(так само представлено переважно курганними похованнями) (Dinu, 1998, s. 32-

43) можна розглядати, як частину культурного комплексу Усатове. Таким чи-

ном маємо сліди кочування на лівому березі Дунаю, у межиріччі Дунаю та Дні-

стра та на правому березі Дністра у вигляді поховальних пам’яток та поселень и 

проморській зоні. Стоянку та некрополь у районі Гарду на Південному Бузі за 

відсутності інших пам’яток у цьому районі можливо розглядати як форпост у 

на традиційному (з часів культурного комплексу Гумельниця) обмінному шля-

ху, який вів на схід, або спроби невеликої групи усатовців закріпитись у новому 

регіоні за умови перенаселення основних територій.  

М. Товкайло дослідив могильник із похованнями усатовської культури в 

ур. Гард на Південному Бузі. У культурному шарі одного з поселень зафіксова-

но відповідний керамічний посуд. При реконструкції суспільної організації 

більш високого рівня для культурного комплексу Усатове є підстави врахову-
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вати традицію кочовиків установлювати межі володінь по річках, які у цьому 

випадку спрямовані з півночі на південь. 

Отже, є чотири території, розділені річками, які відповідають чотирьом 

групам кочового населення. Ураховуючи розміри територій, кожна з них могла 

прогодувати при такому способі господарювання від кількох сотень до тисячі 

осіб. Власне, кількість відкритих пам’яток свідчить, що загальна чисельність 

місцевих мешканців не могла бути значною і перевищувати кількох тисяч, що 

відповідає племені. У межах кожної групи існував поділ праці між тими, хто 

займався кочовим тваринництвом та хліборобством і ремеслом.  

Відомо кілька пунктів – Усатове, Маяки, Фолтешть, які могли бути 

центрами окремих частин або всього угруповання в цілому. Найбільше на цю 

роль підходить комплекс Усатова, де виявлено найбагатші поховання – з мета-

лом та імпортами екзотичних товарів (скла, фарби, металевої зброї), отриманих 

у результаті обміну на великі дистанції (до Месопотамії та, можливо, Єгипту 

включно). В Усатові, розташованому на Дністровському лимані, сходилися та-

кож обмінні шляхи з півночі, з ареалу Кукутень-Трипільського культурного 

комплексу, звідки теж надходили престижні та потрібні в господарстві речі – 

метал, кремінь, мальований посуд. У кочовиків традиційно основним вважаєть-

ся центральне угруповання, що в цілому відповідає положенню Усатова.  

Укріплене поселення Фолтешть, розташоване на півночі, могло бути літ-

ньою резиденцією усатовських вождів. Можливий також варіант існування во-

ждівства, до складу якого входили два племені: східне та західне, розділені Ду-

наєм, а також клан, який кочував на сході, у Дністро-Бузькому межиріччі, про 

що свідчать поселення та могильник у районі Гарду на Південному Бузі. 

На думку В.Г. Петренка, усатовський культурний комплекс відповідає 

вождівству, у якому домінувало угруповання з центром в Усатовому. Статус 

вождів був спадковим. На його погляд, в усатовському суспільстві панівне ста-

новище посідали кочовики, яким було підпорядковане осіле населення, яке за-

ймалося хліборобством. Більш високий статус кочовиків дістав відображення у 

поховальному обряді – протиставлення курганних некрополів із багатими по-
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хованнями та значними витратами на спорудження більш скромним, ґрунтовим 

(Петренко, 2013, c. 208-210).  

Знахідки усатовських поховань та речей на півночі Пруто-Дністровського 

межиріччя та між Карпатами і Прутом (Furnică, 2013, s. 195 – 203, fig. 1-3) свід-

чать про глибоке проникнення представників цього комплексу. Метою проник-

нення могли бути грабіжницькі рейди в ареал Кукутень-Трипільського культу-

рного комплексу. Укріплені поселення та велика кількість зброї в цьому регіоні 

після 3400 р. до н. е. і справді свідчать про напружену ситуацію.  

Культурні комплекси Серезліївка та животилівсько-вовчанський предста-

влені незначним числом поховань, зосереджених на відносно невеликих тери-

торіях. Це дає змогу припустити відносно незначну чисельність населення, а 

також тривалість періоду існування цих культурних комплексів. Вони могли 

бути частиною племінних об’єднань, які в цілому займали більші території. 

 



 

 

328
7.5. Етнокультурні процеси у кризовий період 

 

Зростання чисельності населення у одних регіонах та скорочення – в ін-

ших, формування нових багатокомпонентних культурних комплексів та зник-

нення інших можна розглядати як певне відображення процесів формування 

нових етнічних спільнот в період після 3400 р. до н. е. (Відейко, 2007, c. 27-32; 

Відейко, 1998, c. 3-14; Videiko, 1999, p. 34-71). 

Нагадаємо, що за даними ізотопних аналізів, у деяких регіонах Централь-

ної Європи після 3500 р. відсоток прийшлого населення в деяких регіонах зріс 

майже до 75% (Müller, 2013, р. 11-12, tab. 3). Цим свідченням добре відповідає 

картина поширення культурних комплексів. 

Частина культурних комплексів цього часу традиційно виглядають бага-

токомпонентними, деякі набувають таких рис у процесі існування. Така ситуа-

ція може бути відображенням політичної інтеграції племінних утворень, яка 

допускала включення до вождівств груп населення, різного за походженням. 

Таким чином, складно розглядати усі культурні комплекси як «чисті» етнічні 

утворення. Виняток становлять однорідні анклави – культурні групи, які вини-

кають на периферії або на порубіжжі між культурними комплексами, або вна-

слідок переміщення груп населення на далекі відстані за межі первісної терито-

рії проживання (Videiko, 2000, p. 7-12). 

У період між 3400 і 3000 рр. до н. е. для Центральної та Південно-Східної 

є можливість виділити кілька історико-культурних областей, які, із певним сту-

пенем вірогідності можуть бути зіставлені з певними етнічними спільнотами. У 

колишній Північній історико-культурній області, яку було виділено для попе-

реднього періоду між 4200 і 3400 рр. до н. е., відбувається поділ на дві, які умо-

вно можна назвати Західною та Східною. У першій зберігається домінування 

культурного комплексу КЛП, який, у процесі поширення в західному напрямку, 

розпадається на кілька регіональних груп, кожна з яких є, як правило, багато-

компонентною. Тут, за участі носіїв КЛП та місцевого хліборобського, а поде-

куди ще мисливського населення, формуються нові культурні комплекси, які 
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традиційно розглядаються у межах КЛП. В усіх випадках представники КЛП 

поширюють основні риси, типові для розгляданого культурного комплексу. До 

цього набору входять поховальні споруди з використанням каменю, набір зброї 

(насамперед – сокири-молоти з каменю), набір певних форм посуду, вірогідно 

пов’язаного, між іншим із культовими діями.  

При цьому місцева специфіка в кожному регіоні є достатньо помітною – 

у способах спорудження жител, знаряддях праці, особливостях побуту та ве-

дення господарства. Комплекс матеріальної культури КЛП, який був пошире-

ний, може бути схарактеризований як елітарний і пов’язаний з військовою суб-

культурою. Можливо, перед нами модель домінування еліти КЛП у іноетніч-

ному середовищі. 

Східна історико-культурна область була регіоном, у якому помітна про-

відна роль культурного комплексу ККА. Він так само був відкритим до взаємо-

дії з сусідами на півночі та на сході, однак при цьому зберігав свою однорід-

ність, інтегруючи деякі групи населення, належного до інших культурних ком-

плексів. Крім носіїв неолітичних культур лісової смуги, це могло статись з 

окремими групами носіїв культурного комплексу Трипілля після 3300-3000 рр. 

до н. е., свідченням чого можуть бути відомі наслідування формам та декору 

трипільського посуду в середовищі ККА (Szmyt, 2010, p. 142-148). При першій 

можливості носії ККА намагалися розширити свою територію. У цьому відно-

шенні вони були досить успішними на сході, де після 3000 р. до н. е. утворю-

ється нова – східна група ККА (Szmyt, 2010, p. 192-193). 

У центральному історико-культурному регіоні домінував культурний 

комплекс Баден, який поширював свій впив у різних напрямках – північному, 

східному, південному та, у меншою мірою – західному. 

Погляд на культурний комплекс Баден як цілісне етнокультурне утворен-

ня викликає певні застереження. У згаданому випадку є можливість виділити 

регіон формування, де власне і виник у попередній період культурний комплекс 

Баден-Болераз, де він виступає у «чистому вигляді». На інші території, як і в 

описаному раніше випадку з КЛП, поширюється лише частина набору матеріа-
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льної культури – і набір певних форм кераміки (також переважно ритуального 

значення або пов’язаного з специфічними видами господарювання), зброя. При 

тому спостерігаємо дивовижну різноманітність поховального обряду, який до-

слідники традиційно розглядають як основного маркера ідентичності. Поступо-

ве включення до культурного комплекса Баден більш південних – Костолац та 

Коцофень (Horvath, 2011, p. 1-105), при цьому об’єднувальні риси знов-таки 

зводяться до кераміки та зброї, навряд чи свідчить про формування етнічної, а 

не потестарної спільності, де еліта пов’язана скоріше спільними економічними 

інтересами та прагненням стабілізації ситуації. 

Сліди «баденізації» у північному та східному напрямках – у середовищі 

одразу трьох культурних комплексів – КЛП, ККА та Трипілля СІІ – пов’язані з 

корінною територією поширення культурного комплексу Баден, зокрема в ба-

сейні р. Тиси. Ураховуючи обмеженість цієї території можна допустити поши-

рення окремих груп населення з метою опанування нових територій. При цьому 

експансія на північ виявилася найбільш удалою в ареал КЛП, де формується 

«баденізований» комплекс типу Броночіце IV-V (Kruk, Milisauskas, 1981, s. 65-

113). У випадку з ККА нічого подібного не відбулося, на цей раз сліди взаємодії 

виявилися не такими виразними і можуть свідчити скоріше про торгівельно-

обмінну діяльність або обмін партнерами для одруження у прикордонній смузі. 

У випадку з трипільською локальною групою Гординешть, культурним 

комплексом Городіштя-Ербічень можна говорити про проникнення якихось 

груп населення, інтегрованих до складу місцевих громад. Можливо також, що 

це явище відображає включення перелічених культурних комплексів у політич-

ну орбіту суперскладного вождівства з центром по той бік Карпат. 

Південна історико-культурна область частково і поступово втягується у 

орбіту центральної, де системоутворювальним був культурний комплекс Баден. 

Під його впливом, культурним та, вірогідно, політичним перебував культурний 

комплекс Езеро (Horváth, Horváth, 2001, s. 459-515; Георгиев та ін., 1979). Слід 

відзначити, що у південному напрямку впливи культурного комплексу Баден, а 
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можливо – і власне поширення, досягали узбережжя Анатолії, що дістало відо-

браження у комплексі Кум-Тепе (Kalicz, 19634; Maran, 1998, s. 497-525; Mantu ).  

Однак у східному напрямку, у степовій смузі просування Бадену не спо-

стерігається. Можливо, такі спроби мали місце, про що свідчать відомості про 

сутички усатовських воїнів із супротивником, який застосовував бойові сокири-

молоти, виготовлені з каменю – типову зброю для Центральної та частини Пів-

денно-Східної Європи цього часу. 

Культурний комплекс Усатове виглядає окремішнім утворенням, частко-

во пов’язаним із колишнім Південним історико-культурним районом. Нині 

найбільш вірогідним виглядає його виникнення за участі культурних комплек-

сів Чернавода І та ІІІ, також можлива участь груп Кукутень-Трипілля, особливо 

у задунайській частині (пам’ятки типу Фолтешть). Участь ямної культурної 

спільності, яку В.Г. Петренко вбачає у поховальному обряді, не виглядає пере-

конливою з огляду на більш пізнє датування «ямників» (Петренко, 2013, с. 166-

170). 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 7 

 

Після 3500-3400 р. у кліматичній ситуації сталися зміни, які досить шви-

дко призвели до утворення нових умов господарювання й істотних змін у галузі 

виробництва продуктів харчування, що викликало у кінцевому результаті низку 

змін у житті давніх суспільств. 

Демографічні процеси між 3400 і 3000 р. мали різноспрямований харак-

тер: зростає чисельність населення на Півночі, стабільно, але не такими темпа-

ми – у Південно-Східній Європі, яка виходить із кризи. При цьому принаймні 

утричі скорочується населення в ареалі культурного комплексу Кукутень-

Трипілля. 

Після тривалого процесу адаптації відтворювального господарства до 

специфічних умов лісової смуги для північних регіонів Центральної Європи на-

стала доба процвітання, адже почалося зростання населенні і водночас – успіш-

ний пошук ефективніших систем господарювання. Пристосувалося до нових 

умов населення Південно-Східної Європи. Особливо динамічно виглядають 

процеси відновлення в регіонах із найвищим рівнем розвитку ремесла, насам-

перед металургії та металооброблення. 

Найбільш драматичні події відбулися у лісостеповій та степовій смугах, 

де кліматичні зміни спричинилися до просування кордонів степу на північ. На 

схід від Карпат у степовій смузі опинилася територія, у попередній час щільно 

заселена представниками найбільш численних та потужних груп Трипілля – че-

чельницької, томашівської, канівської та косенівської (Відейко, 2005, 22-25; 

Videiko, 2011, p. 373-381). 

Участь трипільського населення у формуванні зразків культурно-

господарських типів, пристосованих до життя у відкритому степу, була ваго-

мою. Починаючи від створення в узаємодії з іншими спільнотами, насамперед 

із культурного комплексу Чернавода ІІІ, усатовського осередку кочового ско-

тарства та вірогідної участі у цьому процесі кількох культурних груп у Подніп-
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ров’ї (животилівська, серезліївська), ця версія господарювання охопила значні 

території.  

На півночі, з її відносно обмеженими природними ресурсами, поступово 

виникає надлишок населення, яке за поточного рівня продуктивності господар-

ства мусило розосереджуватись на більшій території. Подібна ситуація не мог-

ла не привести до чергових спроб перерозподілу земель на користь більш чис-

ленних угруповань, переформатування старих союзів з метою утримання ситу-

ації. 

Нестабільний клімат, похолодання позначилися на хліборобстві. Водно-

час виникають сприятливі умови для розвитку тваринництва, зокрема кочового 

у степовій смузі, що після 3400 р. до н. е. надовго змінило ситуацію в цьому 

ареалі. Для заселення виявилися доступними регіони, де перед тим життя було 

можливим лише в долинах великих річок та їх найбільших приток. 

Відомості про господарство різних культурних комплексів свідчать як 

про існування пастушого, так і про появу кочового тваринництва в період між 

3400 і 3000 рр. до н. е. При цьому перший культурно-господарський тип був 

поширений як у лісовій, так і у степовій смугах, а кочовий – виник і почав по-

ширюватись у степовій, насамперед на півдні, ближче до берегів Чорного моря. 

Помітною є різниця в організації життєвого простору. В ареалі культур-

ного комплексу Кукутень-Трипілля між 3400 і 3200 рр., а іноді пізніше тривала 

традиція існування стаціонарних поселень, як осередків господарської діяльно-

сті. Пастухи-скотарі мали стаціонарні поселення, навколо яких, використовую-

чи тимчасові стоянки, пересувалися разом зі чередами. Подібні структури роз-

ташовувалися навколо могильника, який був спільним для кількох груп насе-

лення. Кочовики пересувалися вздовж річок, улаштовуючи літники в північних 

районах, а на зимівлю повертаючись на морське узбережжя. Поховальні 

пам’ятки при цьому зосереджувались у районах зимівників та літовок. Однак 

частина поховань здійснювали в курганах, розміщених по трасі кочування, так 

само, як і в лісовій смузі, позначаючи належність території певній групі – кла-

ну, племені. 
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Зростало значення тваринництва і це не означало, що населення Центра-

льної та Південно-Східної Європи відмовилося від хліборобства. Про це свід-

чать палінологічні, археооботанічні дані, знахідки знарядь праці, пов’язаних із 

вирощуванням та переробкою зернових.  

Проблеми із забезпеченням продовольством у деяких випадках негативно 

вплинули на саме існування спеціалізованих ремесел: виживають лише ті види 

виробництва, які були орієнтовані на видобуток життєво необхідної сировини 

та виробництво зброї, зокрема металевої. Найбільший занепад переживає гон-

чарство. Період після 3400 р. до н. е. в Центральній та Південно-Східній Європі 

частина дослідників розглядає як початок раннього бронзового віку. Це був пе-

ріод упровадження важливих інновацій, а саме появи нових сплавів, початку 

широкого видобування та використання срібла, створення ефективніших форм 

зброї та поступового урізноманітнення асортименту прикрас, а також масового 

виробництва речей, які користувалися стабільним попитом. 

Наявні відомості стосовно металургії та металооброблення в період 3400-

3000 рр. до н. е. свідчать, що вона стала невіддільною складовою нехарчової 

сфери виробництва. Незважаючи на проблеми в системах життєзабезпечення 

навіть населення культурних комплексів підтримувало роботу осередків мета-

лооброблення, які забезпечували не лише знаряддями, а й зброєю, яка підвищу-

вала шанси на виживання громад у складних умовах. Крім того, можливість 

обміну металевих виробів при достатньо масовому їх виготовленні, відкривала 

змогу отримувати необхідну сировину, продукти, не кажучи про продукти хар-

чування, збільшувати добробут громад та лідерів, які контролювали виробничі 

та обмінні процеси. 

Оброблення кременю в цей період, як і раніше, забезпечувала потребу 

населення у широкому спектрі знарядь праці та озброєння. Зберігають своє 

значення великі пластини, середні розміри яких дещо зменшуються порівняно з 

апогеєм їх виробництва, який припадає на V тис. до н. е. У цей час великого 

значення також набуває виробництво пласких сокир із кременю, які використо-

вували і як знаряддя праці, і як зброю. 
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Гончарне ремесло, орієнтоване на виготовлення високоякісного мальова-

ного посуду, поступово занепадає – за винятком двох регіонів: частини Куку-

тень-Трипільського (Пруто-Подністров’я) та Арголіди, де виникає новий реміс-

ничий осередок на поселеннях І Ранньоеладського періоду. Водночас це був 

період чи не найбільшого, за розмірами території та віддаленості знахідок від 

місця виробництва, поширення виробів кукутень-трипільських гончарів. 

Перелік предметів обміну в період 3400-3000 рр. до н. е. залишився прак-

тично незмінним: вироби з металу, кремінь (сировина та вироби), камінь (жаде-

їт – вироби та, можливо, сировина, а також інші породи), мальований посуд. 

Завдяки посередництву культурного комплексу ККА до сфері обміну потрапляє 

новий матеріал – бурштин. До виробів із міді та золота, які вже тривалий час 

були важливою статтею обміну, додається срібло. 

Ми бачимо розвиток системи регулярних шляхів обміну навколо північ-

ного узбережжя Чорного моря у напрямку на Кавказ та через Анатолію. Є під-

стави вважати, що в цей час, або навіть на кілька століть раніше, було встанов-

лено прямі чи опосередковані контакти населення Центральної та Південно-

Східної Європи з Месопотамією. Прямі – через Анатолію, зв’язки північно-

західних регіонів якої із культурним комплексом Баден-Болераз не викликають 

сумнівів. Опосередковані зв’язки могли бути встановлені через Майкопський 

культурний комплекс, посередництво степових та пост-трипільських культур-

них комплексів, розташованих на східних околицях Південно-Східної та 

Центральної Європи. Про це свідчать знахідки посуду в похованнях животилів-

сько-вовчанського культурного комплексу у Дніпровському регіоні. 

Кардинальні зміни в організації систем життєзабезпечення, пов’язані на-

самперед із поширенням культурно-господарських типів, орієнтованих на тва-

ринництво, які спостерігаємо в період після 3400 р. до н. е., не могли так чи ін-

акше не вплинути на організацію давніх спільнот. Форми організації, поширені 

у попередні періоди, не виявилися недостатньо ефективними.  

Упродовж двох сотень років була демонтована традиція трипільських 

протоміст, яка проіснувала перед тим близько тисячі років у межиріччі Півден-
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ного Бугу та Дніпра. Водночас відбувається «ренесанс балканського теля» – 

тривалих поселень у Південно-Східній Європі, на деяких із яких життя припи-

нилося майже за тисячоліття до того. На крайньому півдні, узбережжі Егеїди та 

в Арголіді, на островах Середземного моря розпочинається процес, який за кі-

лька сотень років приведе до створення перших міст та державних утворень на 

території Європи. 

Найбільш монументальними спорудами, пов’язаними з культово-

ритуальною діяльністю Після 3400 р. до н. е. в Центральній та Південно-

Східній Європі стають поховальні пам’ятки. В Центральній Європі – це так 

звані мегаліти, у Південно-Східній – кургани, у яких також використовували 

різноманітні конструкції з каменю. У період після 3400 р. спостерігаємо приве-

дення структури та типів сакральних комплексів у відповідність із новими об-

ставинами. Відчутним стає акцент на монументалізацію поховальних пам’яток, 

що пов’язують із ушануванням предків. Некрополі стають більш вираженими 

центрами сакрального життя. Разом із тим зберігається традиція зведення хра-

мів, насамперед під відкритим небом, які успадковують традицію давніх «рон-

делів». Сакральне будівництво – як на некрополях, так і храмове – було спря-

моване на створення видимих символів потужності та процвітання спільнот че-

рез будівництво монументальних споруд, зокрема для поховання лідерів, суспі-

льної верхівки.  

Остаточно оформлюється інститут воїнів як складової частини суспільст-

ва, з власними традиціями, зокрема вираженими в поховальному ритуалі. Зрос-

тає професіоналізація, якої потребує використання більш досконалих видів ме-

талевої зброї. Військові ватажки стають лідерами колективів різного рівня.  

У знаковій системі культурного комплексу Кукутень-Трипілля відбува-

ються зміни, що Т.М. Ткачук визначив як «повернення до знаків предків», яке 

відобразило ті кризові явища, які переживає суспільство. Порівняно з V – пер-

шою половиною IV тис. до н. е. розвиток знакових систем у Південно-Східній 

та Центральній Європі помітно уповільнився, а в багатьох регіонах припинився, 

якщо розглядати як індикатор керамічний посуд. Поява писемності в Південно-
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Східній Європі відбувається майже через тисячу років після періоду, який роз-

глянуто в цьому розділі, коли було використано значну кількість знаків, які 

упродовж кількох тисячоліть були складовою європейських знакових систем, 

починаючи з часів «дунайського письма». 

Однією з умов виживання, окрім віднайдення оптимальних систем госпо-

дарювання, стала можливість вирішити назрілі проблеми шляхом переселення 

до інших місцевостей, а також компенсувати нестачу продуктів харчування за 

рахунок грабунку сусідів. При зростанні чисельності населення в Центральній 

Європі актуальним залишилося створення потестарних структур, але вони мали 

діяти на значних територіях. 

Виникають складні вождівства (культурні комплекси Єзеро, Коцофень, 

Костолац) які досить швидко інтегруються в суперскладне вождівство, у якому, 

вірогідно, домінували представники культурного комплексу Баден. На Півночі 

йому протистояли складні вождівства, утворені ККА та КЛП. Відбувається 

розпад вождівств у ареалі, раніше заселеному представниками культурного 

комплексу Кукутень-Трипілля, частина нащадків яких потрапляють в орбіту 

впливу вождівств ККА та Баден. 

Зростання чисельності населення в одних регіонах та скорочення – в ін-

ших, формування нових багатокомпонентних культурних комплексів та зник-

нення інших можна розглядати як певне відображення процесів формування 

нових етнічних спільнот у період після 3400 р. до н. е. Частина культурних 

комплексів цього часу традиційно виглядають багатокомпонентними (Баден, 

КЛП, Усатове), деякі набувають таких рис у процесі існування. Така ситуація 

може бути відображенням політичної інтеграції племінних утворень, яка допу-

скала включення до вождівств груп населення, різного за походженням. Таким 

чином складно розглядати всі культурні комплекси як «чисті» етнічні утворен-

ня. Виняток становлять однорідні анклави – культурні групи, які виникають на 

периферії або на порубіжжі між культурними комплексами, або внаслідок пе-

реміщення груп населення на далекі відстані поза межі первісної території 

проживання.  
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У період між 3400 і 3000 рр. до н. е. для Центральної та Південно-Східної 

Європи є можливість виділити кілька історико-культурних областей, які, із пе-

вним ступенем вірогідності, можуть бути зіставлені з певними етнічними спі-

льнотами. Це область розселення КЛП на Північному Заході, однак у процесі 

поширення в західному напрямку цей культурний комплекс розпадається на кі-

лька регіональних груп, кожна з яких є, як правило, багатокомпонентною. 

Більш монолітним утворенням виглядає культурний комплекс ККА – на Півні-

чному Сході. У центральній області культурний комплекс Баден як цілісне ет-

нокультурне утворення викликає певні застереження. Адже є можливість виді-

лити первісний регіон формування, де власне і виник у попередній період куль-

турний комплекс Баден-Болераз, де він виступає у «чистому вигляді». На інші 

території, як і в описаному раніше випадку з КЛП, поширюється лише частина 

набору матеріальної культури – і набір певних форм кераміки та її декору (що 

важливо – також переважно ритуального призначення або пов’язаного з специ-

фічними видами господарювання), зброя, металеві вироби. 

У південно-західній області, вірогідно, тривав процес формування етно-

культурних спільнот на основі культурних комплексів Єзеро та I Ранньоеладсь-

кого періоду. А от у південно-східній області формується нова спільність, екві-

валентом якої є культурний комплекс Усатове. Нова спільнота виглядає окре-

мішнім утворенням, частково пов’язаним з колишнім Південним історико-

культурним районом. Найбільш вірогідним виглядає його виникнення за участі 

культурних комплексів Чернавода І та ІІІ, також можлива участь груп Куку-

тень-Трипілля, особливо у задунайській частині (пам’ятки типу Фольтешть). 

Участь ямної культурної спільності, яку деякі дослідники вбачають у поховаль-

ному обряді, не виглядає переконливою з огляду на більш пізнє датування «ям-

ників», які змінюють усатовців у цьому регіоні. З периферією цієї області 

пов’язане формування невеликих спільнот рівня окремих племен (серед них се-

резліївський, животилівсько-вовчанський комплекси), які були поглинуті ям-

ною культурною спільністю на межі IV- ІІІ тис. до н. е. У східній області на мі-

сці поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля відбулося утворення 
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нових груп, пов’язаних із участю та/або впливами найближчих сусідів. Цей 

процес нагадує формативну стадію Прекукутень-Трипілля А наприкінці VI – на 

початку V тис. до н. е.  

Підводячи підсумки вивченню етнокультурних процесів між 3400/3200-

3000 рр. до н.е., слід зазначити, що в цей період, як і раніше, актуальними були 

дві тенденції – інтеграційна та дезінтеграційна, кожна з яких була домінантною 

в певних регіонах. Дезінтеграційна виявилася актуальною саме там, де давні 

суспільства зазнали найбільшого впливу економічної кризи.  
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ВИСНОВКИ 

 

У сучасних працях з давньої історії Європи (або «праісторії» за наявною 

термінологією) період, що нас цікавить, часто поділяють на дві частини: епоху 

поширення та упроваждення відтворювального господарства та наступну за 

нею – добу «трансформації» давніх хліборобських суспільств. 

Тривалий час у центрі дослідження історичного періоду між 5000 та 3000 

р. на території Європи перебували питання характеристики так званого «перві-

сного» суспільства та міри його «розкладу» на шляху до суспільства «класово-

го». Оскільки цю тему розглядали в аспекті розвитку економіки (співвідношен-

ня продуктивних сил та виробничих відносин), то існувала спокуса використати 

відомості в цій галузі, отримані за допомогою археологічних розкопок, які да-

вали певні відомості про давні знаряддя праці (зокрема про матеріал, із якого 

вони виготовлені), виробництво, технології тощо. 

Однак тривалі спроби прив’язати «первісність» та «праісторію» до архе-

ологічної періодизації в межах «віків» (кам’яний, мідний, бронзовий, залізний) 

виявилися малопродуктивними, коли було остаточно встановлено, що досить 

складні у соціальному та культурному розвитку суспільства можуть виникати (і 

починають виникати) на технологічному рівні неоліту або мідного віку. 

Нині неможливо провести чітку межу між певними інституціями,  суспі-

льство може перебувати у процесі трансформації, повсякчас пристосовуючись 

до нових реалій буття. Спроба вивчення цього процесу з використанням «уста-

леної» або відповідним чином модернізованої термінології може призводити до 

гарячих дискусій, прикладом чого у вітчизняній історіографії може бути тема 

трипільських протоміст, трипільської цивілізації тощо. Археологічні відкриття 

порушують чіткість усталених «критеріїв» та «ознак» міст, «первісного суспі-

льства», державності тощо, виділені на археологічному матеріалі ще в першій 

половині-середині ХХ ст. 
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При вивченні відомостей про давні культурні комплекси та інтерпретації 

ми виходили з того положення, що давні етнічні групи в указаний період на ор-

ганізаційному рівні мали племінну структуру. Етносоціальні групи різного ма-

сштабу виступали основними дійовими особами історичних процесів. Урахо-

вуючи  специфіку археологічних джерел, використаних нами для реконструкцій 

етнокультурних процесів, найбільш реальним було застосування премордіалі-

стського підходу, коли в ролі індикатора етногруп є такі показники, як матеріа-

льна культура, звичаї та традиції (у свою чергу реконструйовані на підставі ар-

хеологічних джерел). Зрозуміло, що подібні реконструкції є до певної міри 

умовними і потребують верифікації. Конструктивістський у розгляданому ви-

падку підхід не надає жодних можливостей для реконструкцій. 

Найбільш доступними для реконструкції та вивчення є так звані етносо-

ціальні спільноти. Вони, на думку дослідників, є нетривкими, що, до речі, до-

статньо наочно ілюстроване наявними археологічними матеріалами. У розгля-

даному випадку важливим є розрізнення характеру зв’язків між окремими спі-

льнотами. У деяких випадках установлюють комунікаційний простір, який мо-

же бути пояснений не соціальними або етнічними зв’язками, а, скажімо, релі-

гійними аспектами. 

У пропонованому дослідженні було розглянуто наявні концепції суспіль-

ного та етнічного розвитку регіону Південно-Східної та Центральної Європи у 

V-IV тис. до н. е. Особливу увагу приділено розробленням останніх 30 років, 

які враховують у тій чи іншій мірі результати археологічних досліджень, роз-

роблення в галузі хронології, палеоекономіки тощо. Це дало змогу краще окре-

слити напрямки реконструкції етнічних та суспільних трансформацій указаного 

періоду. 

В результаті виконання поставлених перед роботою завдань було отри-

мано наступні результати, які виносяться на захист: 

- Досліджена низка концепцій суспільного та етнокультурного розвитку 

регіону Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е, що дало 

змогу окреслити етапи та напрямки реконструкції етнічних та суспільних 
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трансформацій указаного періоду, пов’язані з процесами нагромадженням дже-

рел, змінами у підходах до них, а також запровадженням археометричних і 

міждисциплінарних досліджень.  

- Проведено систематизацію джерел етноісторичних реконструкцій для 

розгляданого періоду та регіону, включно з характеристикою економіки давніх 

суспільств із урахуванням навколишнього середовища, питання розвитку еко-

номіки – як відтворювальної, так і нехарчової сфери виробництва, зокрема ре-

месел. При вивченні відомостей про давні культурні комплекси та інтерпретації 

ми виходили з того положення, що давні етнічні групи в указаний період на ор-

ганізаційному рівні мали племінну структуру. Етносоціальні групи різного ма-

сштабу виступали основними дійовими особами історичних процесів. Застосо-

вання підхід, коли в ролі індикатора етногруп є такі показники, як матеріальна 

культура, звичаї та традиції (у свою чергу реконструйовані на підставі археоло-

гічних джерел). Подібні реконструкції потребують дальшої верифікації. Упер-

ше у комплексному дослідженні  представлено динаміку історичного розвитку 

значного регіону – Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н.е. 

з урахуванням території на схід від Карпат. 

-Уточнено абсолютну хронологію культурніх комплексів V-IV тис. до н.е. 

у Центральній та Південно-Східній Європі з врахуванням каліброваних ізотоп-

них дат, результати використано для вирішення їх питань синхронізації. 

-У межах V-IV тис. до н.е. виділено три етапи суспільних та етнокультур-

них трансформацій у регіоні Південно-Східної та Центральної Європи включно 

з територіями між Карпатами та Дніпром (5000-4200, 4200-3400, 3400-3000 рр. 

до н.е). Усі три періоди пов’язано із зафіксованими методами природничих на-

ук змінами довкілля, які справили вплив на умови господарювання давнього 

населення.  

- Схарактеризовано період, який передував досліджуваному, що дало 

змогу показати витоки історії Європи між 5000 і 3000 рр. Ще у VI тис. до н. е., 

за доби так званої «неолітизації», відбулося істотне розширення хліборобської 

ойкумени у Південно-Східній та Центральній Європі. Тут, за винятком перифе-
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рійних регіонів на півночі та на сході, відбувається повний перехід до відтво-

рювального господарства. Одним із наслідків стало зростання чисельності на-

селення, яке, освоюючи традиційні регіони проживання, створює нові моделі 

господарсько-культурної адаптації з більш глибоким, ніж раніше, використан-

ням природних ресурсів. Постає ефективна система обміну сировиною та виро-

бами, зокрема престижними, для задоволення потреб у регіонах, де ці речі від-

сутні. Було покладено початок видобутку металу – міді. Економічні та демо-

графічні процеси перебували під сильним впливом змін природних умов, які 

змушували до пошуку оптимальних систем господарювання, розширення тери-

торії мешкання давніх хліборобів.  

- На першому етапі найбільш динамічно розвивалися суспільства в ареалі 

початкового поширення відтворювального господарства у Південно-Східній та 

частково Центральній Європі. Вони були джерелами інновацій, а також поши-

рення відтворювального господарства на периферію, зокрема на схід від Кар-

пат, де за їхнього впливу та участі утворюються нові культурні комплекси, зок-

рема Перекукутень-Кукутень-Трипілля. У Південно-Східній Європі виникають 

масштабні потестарні структури – вождівства, розпочинаються процеси урбані-

зації, що знайшли вияв у створенні великих поселень, центрів влади та реміс-

ничого виробництва. Окремі вождівства контролювали важливі ресурси – ме-

тал, сіль, кремінь, а їх еліта, за умови розвитку систем обміну, зокрема на вели-

кі дистанції, нагромадила значні багатства. Розвиток військової справи супро-

воджувався появою спеціалізованої зброї, зокрема металевої. Почалося розша-

рування суспільства, яке дістало найяскравіший вияв у появі елітних поховань. 

Зазначені процеси супроводжувалися формуванням нових культурних компле-

ксів, які охоплювали значні території і могли репрезентувати різні етнокульту-

рні групи.  

На другому етапі ті кліматичні зміни, які спричинили економічний та су-

спільний колапс у найбільш розвинених у економічному та суспільному відно-

шенні регіонах Південно-Східної та Центральної Європи в останній чверті V 

тис. до н. е., інакше вплинули на околиці Старої Європи, головним чином на ті, 
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які у попередні кілька століть зуміли нагромадити певний економічний та тех-

нологічний, а заразом і демографічний потенціал, опанувати контроль над си-

ровинними ресурсами та шляхами обміну. Зокрема, значно сприятливішими 

виявилися умови господарювання на схід від Карпат, де швидкими темпами 

зростала  чисельність населення, тривало поширення хліборобства та станов-

лення ремесел – металооброблювання, кременярства, гончарства. У ареалі по-

ширення культурної спільності Кукутень-Трипілля на тлі зростання демографі-

чного потенціалу відбувається ускладнення суспільних структур, яке виявилося 

у створенні та поширенні ієрархії поселень, на вершині якої стояли поселення-

протоміста, складних, і можливо, у деяких випадках суперскладних потестар-

них структур – вождівств. Так само на північній периферії зростає чисельність 

носіїв культурних комплексів із відтворювальною економікою, що приводить 

до консолідації та поширенні впливу етнокультурних утворень. Тут у культур-

них комплексах Міхельсберг та КЛП також мало місце створення центрів влади 

– великих укріплених поселень. У період між 4200 і 3400 рр. до н.е. мало місце 

зростання локальної етнокультурної специфіки, яка прийшла на зміну колишній 

монолітності, що мала місце на формативних стадіях.  

На третьому етапі умови господарювання за рахунок кліматичних змін 

зробили проблематичним існування хліборобства як основної системи життєза-

безпечення у лісостеповій та лісовій смузі між Карпатами та Дніпром, але вод-

ночас створили умови для формування пастушого та кочового тваринництва у 

лісовій та степовій зонах при розширенні останньої на північ. У ремісничому 

виробництві зберігають значення галузі, пов’язані з видобуванням та перероб-

ленням мінеральної сировини, металооброблення. Натомість занепадає гончар-

ство, яке досягло раніше високого технологічного та виробничого рівня. Зрос-

тає чисельність населення у лісовій смузі, а скорочується в ареалі Кукутень-

Трипілля, звідки відбувається відтік населення на північ та південь. Формують-

ся та отримують подальший розвиток нові системи життєзабезпечення у формі 

кочового та пастушого тваринництва. Указані зміни мали вплив на переформа-

тування суспільних структур. У ареалі Кукутень-Трипілля зникають поселення-
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протоміста та складні вождівства, замість них утворюються простіші племінні 

структури. У Центральній Европі, де зростає демографічний потенціал, почина-

ється утворення вождівств та, можливо, складних вождівств. У Південно-

Східній Європі відроджуються, але у менших масштабах ніж на першому етапі, 

поселення з рисами урбанізації, які стають центрами ремесел, військового та 

політичного життя. У Арголіді та Егеїді, на островах Середземного моря на базі 

подібних центрів у наступному тисячолітті виникнуть «палацові суспільства» – 

перші державні утворення. Паралельно з розпадом етнокультурних спільностей 

попереднього етапу відбувається формування нових, особливо у районах із по-

ширенням нових форм господарювання. Для всіх трьох етапів суспільних та ет-

нокультурних трансформацій виявлено нерівномірність рівня суспільно розви-

тку, зокрема в межах значних за територією культурних комплексів. Останні не 

були монолітними, це стосується і спільноти Кукутень-Трипілля. Йдеться про 

культурні спільності, пов’язані походженням, які упродовж тривалого часу сво-

го існування зазнавали істотних змін. Зівставлення абсолютної хронології, пе-

ріодизації культурних комплексів показало, що середній вік їх існування стано-

вить від 500 до 700 років, а окремих етапів – 100-150-200 років, що можна 

пов’язувати з низкою обставин, включно з демографічними змінами та тривалі-

стю життя, зміною поколінь.  

- Виявлено, що процеси поширення та утвердження відтворювального го-

сподарства у Південно-Східній та Центральній Європі впродовж VI-IV тис. до 

н.е. пройшли стадії, що супроводжувалися явищами, аналогічними тим, які ма-

ли місце у первинних регіонах винайдення хліборобства, зокрема у Малій Азії. 

Ідеться про освоєння значних територій, зростання демографічного потенціалу, 

формування осібних культурних комплексів зі специфічними рисами в матеріа-

льній культурі, ускладнення суспільних структур, включно з появою центрів 

влади у вигляді поселень із кількома тисячами мешканців, наступну їх дезінте-

грацію, формування культурних комплексів на базі представників кількох по-

передніх, повернення до складних суспільних структур на межі IV-III тис. до 

н.е. з наступним утворенням ранньодержавних структур та міст. Зазначені регі-
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они Європи вийшли на відповідні рівні розвитку із запізненням, однак пройшли 

той самий шлях і на початок ІІІ тис. до н.е. в деяких місцевостях Південно-

Східної Європи вже не відставали від своїх сучасників на Давньому Сході. Ві-

рогідно, подібні явища є відображенням певних закономірностей у розвитку 

давніх хліборобських суспільств починаючи з етапу поширення відтворюваль-

ного господарства. Тривалість повного циклу може бути встановлена у межах 

2000-3000 років.  

- Встановлено, що починаючи з кінця VI тис. до н.е. населення Південно-

Східної, а пізніше і Центральної Європи, у міру зростання демографічного по-

тенціалу, починає створювати центри влади у вигляді великих поселень із тися-

чами мешканців, які стають економічними, адміністративними, військовими та 

релігійними центрами племен, а згодом вождівств або складних вождівств. 

Найдавніші поселення такого типу зафіксовані в культурному комплексі Вінча. 

Після кризи 4300-4200 рр. до н.е. цей тип поселень зникає у Південно-Східній 

Європі, однак набуває поширення в деяких регіонах Центральної Європи та на 

схід від Карпат у ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля. Є підстави 

розглядати згадані явища як початкові етапи процесу урбанізації, утворення по-

селень-протоміст, які виникають у найбільш населених регіонах. Під час кризи 

3400-3200 рр. до н.е. протоміста в Центральній та Південно-Східній Європі 

припиняють своє існування. Показано, що давні хлібороби Південно-Східної та 

Центральної Європи не були виключно мирним населенням. Біоархеологічні 

відомості безпосередньо свідчать про військові конфлікти у різних регіонах Пі-

вденно-Східної та Центральної Європи того часу. Населення різних культурних 

комплексів удосконалювало озброєння, створивши спеціалізовані вироби ви-

ключно військового призначення (сокири-молоти, булави), зокрема з металу, 

використання яких вимагало особливих навичок та постійних тренувань. Ство-

рено систему укріплень поселень, зокрема і найменших, що свідчить про на-

пруженість ситуації в усіх без винятку регіонах. Створено низку стратегій без-

пеки, включно з концентрацією населення, будівництвом укріплених опорних 

пунктів. З’являється прошарок професійних воїнів та лідерів із власними тра-
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диціями, які знаходять вияв у поховальному ритуалі, а зброя (сокира-молот, бу-

лава) стає символом влади у суспільстві. Установлено, що висновок про вторг-

нення степового населення як рушійну силу історичних та етнокультурних змін 

у період між 5000 і 3000 рр. до н.е. не відповідає наявним археологічним відо-

мостям. Подібні агресивні дії не мають демографічного, економічного та війсь-

кового обґрунтування. Водночас не викликає заперечення факт узаємодії насе-

лення степів зі своїми сусідами впродовж указаного періоду. Застарілою є теза 

про напади «індоєвропейських скотарських племен», як причини руйнації зем-

леробських суспільств та стали одним з одного з чинників їх занепаду та зміни 

етнокультурної ситуації у Центральній т Південно-Східній Європі. Наявні ві-

домості дозволяють розглядати взаємодію хліборобського населення та їх сусі-

дів у степах насамперед як процес установлення обмінних операцій, під час 

якого мало місце поширення на схід не лише виробів та сировини, а й техноло-

гій, зокрема металооброблення (аж до виникнення нових осередків цього реме-

сла), як із Балкан, так і з територій Кукутень-Трипілля. Упродовж двох тисяч 

років обмінні шляхи на сході досягли басейна Дону та Північного Кавказу. Не-

зважаючи на те, що за цей час у степах та на Балканах змінилося кілька культу-

рних комплексів, зв’язки, за археологічними свідченнями, зберігалися.  

- Виявлено, що проблемою лишається розрізнення суспільних та етнічних 

трансформацій за наявними джерелами. Упродовж двох тисячоліть, від 5000 до 

3000 рр. до н.е., населення Центральної та Південно-Східної Європи випробу-

вало низку моделей суспільного розвитку, включно зі створенням інституту 

вождівств та протоміських центрів. Помітна циклічність у суспільних та етно-

культурних процесах, яку можна пояснювати впливами різних чинників, від 

зростання населення до впливу змін у довкіллі. 

 - Встановлено, що не існує фактичних підстав для визначення приналеж-

ності масштабних культурних комплексів типу Кукутень-Трипілля, Баден до 

однієї «етнічної спільноти», оскільки вони є багатокомпонентними, існували 

тривалий час і їх складові зазнавали трансформацій. За цей час згадані культур-

ні комплекси ставали компонентами формування інших та включали в різному 
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обсязі представників багатьох культурних комплексів до свого складу. Не 

знайшли у наявному матеріалі підтвердження стосовно належності носіїв куль-

турних комплексів до певних мовних груп, так само як і гіпотези стосовно різ-

ної мовної належності еліт та решти населення. Натомість аналіз джерел пока-

зує на значну строкатість населення у культурному відношенні упродовж усіх 

трьох видділених періодів, формування спільнот з скоріше із суто політичних, а 

не етномовних міркувань. Цьому сприяла належність до одного культурно-

господарського типу, наявність спільних предків за доби поширення хліборобс-

тва. Існувала також Певна релігійна єдність населення на значних територіях 

Південно-Східної та Центральної Європи. 
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ДОДАТОК А 

 
 
 

ТАБЛИЦІ 
 

Таблиця 2.1. Параметри та характеристики суспільств у Європі V тис. до н.е. 
 

Параметри ГРОМАДА РАНГОВЕ 
СУСПІЛЬСТВО

ВОЖДІВСТВО ДЕРЖАВА 

чисельність Менше 100 До кількох тисяч 5000-20000 Понад 20000 
 
Суспільна ор-
ганізація 

Егалітарне сус-
пільство, нефо-
рмальні лідери 

Ранжоване суспі-
льство, понад 
племінні зв’язки 

Поділ за крев-
ною споріднені-
стю, спадкова 
влада 

Класове суспі-
льство, підпо-
рядковане во-
лодарю (спад-
ковому?) 

 
Економіка 

мисливці-
збирачі 

Осілі хлібороби, 
скотарі 

Централізована 
акумуляція та 
редистрибуція, 
початки реме-
сел 

Централізована 
бюрократія, по-
датки, право 

 
Типи поселень 
 

Тимчасові сто-
янки 

Постійні селища Фортифіковані 
центри, обрядові 
центри 

Урбанізація, 
міста, укріплені 
кордони 

релігія шамани Старійшини ви-
конують обряди, 
ритуальний ка-
лендар 

Спадковий 
вождь виконує 
обряди 

Жерці, релігія 
пантеїстична чи 
монотеістична 

архітектура Тимчасові сто-
янки, 
Тимчасові жит-
ла 

Постійні будівлі, 
святилища 

Великі будівлі Палаци, храми, 
публічні спору-
ди 

Археологічні 
зразки 

Палеоліт, па-
леоіндіанці 

Усі ранні хлібо-
роби (неоліт – 
ранній енеоліт) 

Суспільства до-
би енеоліту 
бронзи та ран-
нього залізного 
віку 

Давні цивіліза-
ції 

культури  Прекукутень –
Кукутень А –А В 
-Трипілля А – 
ВІ-ВІ-ВІІ 

  

Сучасні зразки Ескімоси, буш-
мени, абориге-
ни Австралії 

Індіанці пуебло, 
горці Нової Гві-
неї 

Індіанці північ-
ного заходу 
США, полінезій-
ці з 18 ст. 

Сучасні держа-
ви 
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Таблиця 2. 2. Параметри та характеристики суспільств у Європі ІV тис. до н.е. 

 
Параметри ГРОМАДА РАНГОВЕ 

СУСПІЛЬСТВО
ВОЖДІВСТВО ДЕРЖАВА 

чисельність Менше 100 До кількох тисяч 5000-20000 Понад 20000 
 
Суспільна ор-
ганізація 

Егалітарне сус-
пільство, нефо-
рмальні лідери 

Ранжоване суспі-
льство, понад 
племінні зв’язки 

Поділ за крев-
ною споріднені-
стю, спадкова 
влада 

Класове суспі-
льство, підпо-
рядковане во-
лодарю (спад-
ковому?) 

 
Економіка 

мисливці-
збирачі 

Осілі хлібороби, 
скотарі 

Централізована 
акумуляція та 
редистрибуція, 
початки ремесел 

Централізована 
бюрократія, по-
датки, право 

 
Типи поселень 
 

Тимчасові сто-
янки 

Постійні селища Фортифіковані 
центри, обрядові 
центри 

Урбанізація, 
міста, укріплені 
кордони 

релігія шамани Старійшини ви-
конують обряди, 
ритуальний ка-
лендар 

Спадковий 
вождь виконує 
обряди 

Жерці, релігія 
пантеїстична чи 
монотеістична 

архітектура Тимчасові сто-
янки, 
Тимчасові жит-
ла 

Постійні будівлі, 
святилища 

Великі будівлі Палаци, храми, 
публічні спору-
ди 

Археологічні 
зразки 

Палеоліт, па-
леоіндіанці 

усі ранні хлібо-
роби (неоліт) 

Суспільства до-
би пізнього ене-
оліту, бронзи та 
раннього заліз-
ного віку 

Давні цивіліза-
ції 

культури   Кукутень В -
Трипілля ВІІ, 
СІ, 
 

 

Сучасні зразки Ескімоси, буш-
мени, абориге-
ни Австралії 

Індіанці пуебло, 
горці Нової Гві-
неї 

Індіанці північ-
ного заходу 
США, полінезій-
ці з 18 ст. 

Сучасні держа-
ви 
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Таблиця 3.1. Калібровані дати для трипільської культури (за В.Г. Петренком). 

 
Етапи Калібровані дати, рр. до н. е. 
А 4845-4520/4485 
ВІ 4520-4160/4485 – 4095 

ВІ-ВІІ 4160-3390/4095 
ВІІ 3990-3785 
СІ- γІ 3785-3580/3530 
СІІ- γІІ 3580-3245/3530 – 3275 

 
 

Таблиця 3.2. Абсолютна хронологія культурного комплексу Прекукутень – Кукутень та 
Городіштя – Фолтешть – Ербічень (за К. М. Манту, 1987). 

 
Фази Рр. до н. е. 

Прекукутень І-ІІ 5050 – 4750 
Прекукутень ІІІ 4750 – 4600 
Кукутень А1 4600 – 4550 
Кукутень А2 4550 – 4170 
Кукутень А3 4350 – 4150 
Кукутень А4 4300 – 4150 
Кукутень АВ1 – АВ3 4100 – 3800 
Кукутень В 3850 – 3500 

Городіштя-Фолтешь-Ербічень 3400/3300 – 3200/3100 
 

 
Таблиця 3.3. Періодизація та абсолютна хронологія трипільської культури 

  
Етап, період дата ВС. 
Трипілля А (5400) 5200-4600 
Трипілля В-І 4600- 4400/4300 
Трипілля ВІ-ІІ 4400/4300- 4200/4100 
Трипілля ВІІ 4200/4100- 3900 
Трипілля СІ 3900- 3500/3400)  
Трипілля СІІ 3500/3400- 2750 
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Таблиця 3.4.  

Абсолютна хронологія деяких археологічних культур добинеоліту, енеоліту та 
раннього бронзового віку(за ізотопним датуванням) 
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Таблиця 5.1. Датування та тривалість існування культурних комплексів у Центральній та Пі-

вденно-Східній Європі між 5000-4200 рр. до н.е. (Включено всі комплекси, які існували в 

розгляданий проміжок часу) 

 

Культурний комплекс Датування, 

р. до н.е. 

Загальний час існування, 

років 

Сескло 6850-5000 1850 

Діміні 5000/4800-4400 600-400 

КГК 4700-3950 750 

Варна 4400-4100 300 

Прекукутень-Трипілля А 5300-4700/5050-4500 600-550 

Кукутень А –Трипілля ВІ 4600/4500-4300/4200 300-400 

Вінча  5400/5200-4500/4200 1000/1200-700/900 

Лендель 4800-4000 800 

Рьоссен 4750-4400 350 

КНК 5000-4500 500 

Малицька 5000-3600 1400 

КЛВМК 4400-3600 800 

Тиса 4900-4500/4400 500-600 

Тисаполгар 4500/4400-4000 500-400 

Хаманджія 5250/5200-4550/4500 700 

Середностогівський к-с. 5000-4300 700 
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Таблиця 6.1. Великі поселення у локальних групах Кукутень-Трипілля, розподіл по етапах 

періодизації 

 
Етапи періодизації Трипільської культури Локальні групи 

ВІІ 
4200-3800 

СІ 
3600-3500 

СІІ 
3500-
3400 

Раковецька 2   
Шипинецька 3   
Петренська 1 1  
Чечельницька 4 5  
Середньобузька 11 3  
Володимирівська 8   
Небелівська 11   
Канівська 14 13  
Томашівська  21  
Косенівська   10 
разом 54 43 10 

 
 
 

Таблиця 6.2. Датування та тривалість існування культурних комплексів в Центральній та Пі-

вденно-Східній Європі між 4200 і 3400 рр. до н.е. (Включено всі комплекси, які існували в 

цей проміжок часу) 

 
Культурний 
комплекс 

Датування, 
р. до н.е. 

Загальний час існу-
вання, років 

Селкуца-Бубань-
Хум 

4100/4000-3500 500-600 

Чернавода І 4100/4000-3500 500-600 
ККГ 4700-3950 750 
Кукутень А-В3, 
В –Трипілля-
ВІІ,СІ 

4200-3400 800 

Балатон-Ласинья 4000-3500  
Бодрогкерестур 4000-3800/3600 200-400 
Луданіце 4800-4000 800 
Малицька 5000-3600 1400 
Люблінсько- 
Волинської ма-
льованої керамі-
ки 

4400-3600 800 

Баден-Болераз 3600/3500-3000/2800 500-800 
КЛП 4100/4000-3000/2900 1200-1000 
Міхельссберг 4100-3500 600 
Тисаполгар 4500/4400-4000 500-400 
Дереївський 4300-3700 600 
Нижньомихай-
лівський 

4100-3700 400 
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Таблиця 7.1. Датування та тривалість існування культурних комплексів в Центральній 

та Південно-Східній Європі після 3400 р. до н. е. (Включено усі комплекси, які існували в 

розгляданий проміжок часу) 

 

Культурний комплекс Датування, р. до н. е. Загальний час іс-

нування, років 

Чернавода ІІІ 3200-2900 300 

Езеро 3300/3200 -2600/2500 700-800 

Ранньоелладський І 3100-2800 300 

Баден 3600-2900/2800 700-800 

Коцофень 3500-2500 700 

Костолац 3200-2800/2600 400-600 

КЛП 4100-3000/2900-2700 200-400 

ККА 4000-3100-2700/2400 600-800 

Трипілля СІІ 3400/3200-2900/2700 500-700 

Усатове 3500/3400-2800/2700 600-800 

Серезліївка 3200-3000/2800 200-400 

Животилівка-Вовчанськ 3200-3000/2800 200-400 
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ДОДАТОК Б 

 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 
 

Абсолютний вік − в археології час події, період існування археологічної 

культури, пам'ятки відносно прийнятої системи літочислення, встановлений за 

допомогою методів інших наук. В археології України його встановлюють в ро-

ках відносно християнської системи літочислення, тобто "до" і "після" Різдва 

Христова, або до і після нової ери (н.е.). Абсолютний вік пам'яток трипільської 

культури визначають за допомогою радіовуглецевого методу (метод С14), ме-

тоду археомагнітного датування.  

Реальний вік пам’яток за даними С14 дають калібровані дати. Абсолютна 

хронологія трипільської культури спирається також на дані археологічного да-

тування на синхронізації археологічних культур з комплексами датованими на 

підставі письмових джерел. Найпізніші пам'ятки Трипілля етапу СІІ (усатівсь-

кий тип) співвідносять з комплексами Анатолії, які за історичними джерелами 

датують першою половиною ІІІ тис. до н.е. Отже більш ранні етапи трипільсь-

кої культури датуються попереднім часом. 

Археологічна культура − одне із основних понять в археології, введене 

в науковий обіг у ХІХ ст. Під археологічною культурою найчастіше розуміють 

сукупність археологічних знахідок і комплексів, артефактів на певній території 

і в певний час. Назви археологічних культур − умовні, звичайно даються за міс-

цем перших розкопок (знахідок). Так виникли назви трипільська культура, 

культура Кукутені та інші. Іноді назву дають за характерними рисами матеріа-

льної культури, наприклад: кераміки, її форми і оздоблення (культура мальова-

ної кераміки, культура лійчастого посуду, культура кулястих амфор); типу по-

ховального обряду (ямна, катакомбна) тощо. В цілому існує понад 30 визначень 

цього поняття. Поняття “археологічна культура” є одним з інструментів для на-

укового аналізу старожитностей. Деякі дослідники вважають, що археологічна 

культура може відповідати певному етносові (племені, племенам), або етнічній 
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спільності (народу, народності). Однак слід мати на увазі, що етнос (етнічна 

спільність) у інших випадках цілком може відповідати кільком археологічним 

культурам і навпаки. Таким чином назви, які зустрічаються в науковій літера-

турі (наприклад, трипільці, "трипільське населення"), є лише умовними назвами 

певних груп давнього населення, похідними від назви археологічної культури. 

Відтворювальне господарство – система життєзабезпечення, побудова-

на на отриманні продуктів харчування за рахунок відтворюваних (поновлюва-

них) ресурсів із застосуванням хліборобства та тваринництва. 

Господарсько-культурний тип (ГКТ) − комплекси певних особливостей 

господарства та культури, що складаються історично у різних народів, які зна-

ходяться на близьких рівнях соціально-економічного розвитку та мешкають в 

подібних природно-географічних умовах. Відмінність між ГКТ стосується в пе-

ршу чергу головних занять населення, знарядь праці, типів жител, транспорт-

них засобів, одягу та інших елементів матеріальної культури. Соціальний лад 

різних народів пов’язаний з характерними ГКТ для них. У сфері духовної куль-

тури відмінності між ГКТ проявляються головним чином в обрядах, особливос-

тях образотворчого мистецтва, вірувань, культів та фольклору, які відобража-

ють форми праці та побуту у тих чи інших ландшафтно - кліматичних умовах.  

Виділяють три основні групи ГКТ:перша - культури з привласнюючим 

господарством, друга та третя – із відтворюючою економікою. До другої групи 

належать типи із землеробсько-скотарським господарством, які практикують 

ручне землеробство, а до третьої – типи орних землеробів. Типи тваринницько-

го господарства складаються дещо пізніше з землеробсько-скотарських типів. 

На ранніх ступенях розвитку племена трипільської культури належали до типу 

ручних землеробів, на розвинутому – до орних землеробів помірної зони, а уса-

тівський тип відноситься до найдавнішого у Європі типу скотарів – кочовиків.  

Знак − форма, у якій здійснюється передача інформації, елемент знакових 

систем. Як одне із значень в археології − елемент орнаменту із доволі устале-

ними й чіткими, в рамках певної культури, ознаками, графічною індивідуальні-

стю та семантикою. Знак, як правило, полісемантичний і цим відрізняється від 
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символу. У дослідженнях по трипільській культурі термін “знак” розуміється 

переважно дуже широко. Б.О Рибаков. провів аналіз окремих елементів орна-

ментики − знаків (виділив 34 знаки), стверджуючи, що вони, не зазнавши змін 

із часів енеоліту, дійшли до ХХ ст. Серед них: зображення рослин, коло з хрес-

том − сонце, овали, заповнені зафарбованими або порожніми напівовалами − 

знаки місяця, ромб, поділений на чотири частини з крапками − знак поля з зер-

ном, лінзоподібні овали, перекреслені вертикальною стрічкою − символ родю-

чості, знаки жінки, спіралі − добрі вужі тощо. Т.М Ткачук. провів семіотичний 

аналіз знакових систем розписної орнаментації трипільської культури. 

Калібровані дати – дати, отримані радіовуглецевим методом, які були 

відповідно оброблені, тобто відкалібровані для отримання реального календар-

ного віку пам'ятки. Процедура калібрування здійснюється за допомогою спеці-

альних таблиць або комп'ютерних програм (OxCal, Calib та ін.). Для позначення 

каліброваних дат у науковій літературі використовують абревіатуру ВС, або сal 

BC (Before Christ = до Христа, до н. е.). 

Калібровані дати для епохи енеоліту давніші за конвенціональні дати (некаліб-

ровані) на кілька сотень років. Калібровані дати вказують на час існування три-

пільської культури між 5400–2750 рр. до н.е.  

Конвенціональні дати – дати, отримані за радіовуглецевим методом да-

тування, календарний вік яких визначений на підставі уявлень про сталий рі-

вень вмісту С14 в атмосфері Землі. Для отримання конвенціональної, або нека-

ліброваної дати досить відняти від дати зразка (від наших днів) 1950 років. На-

приклад, 5000 років тому відповідатимуть 3050 р. до н. е. Для позначення кон-

венціональних дат в науковій літературі використовують абревіатуру bc (Before 

Christ = до Христа, до н. е.).  

Реально показник вмісту С14 в атмосфері змінювався під впливом ряду 

природних чинників, отже, визнання цього факту вимагає калібрування дат за 

допомогою спеціальних програм. Саме калібровані дати, а не конвенціональні, 

відповідають реальному, календарному вікові археологічних пам'яток. Згідно із 
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конвенціональними датами трипільська культура існувала між 4000–2400/2200 

рр. до н. е.  

Культова споруда − храм, святилище, будівля, спеціально зведена для 

виконання різноманітних релігійних обрядів.  У трипільській культурі мають 

місце рештки глинобитних будівель, які вважаються святилищами завдяки осо-

бливостям інтер’єру та знайденому в них інвентарю: статуеткам, ритуальному 

посуду, наприклад, площадка № 7 з Коновки, Шкарівське святилище. Як зо-

браження храмів інтерпретуються керамічні моделі будівель.  

Культура − сукупність матеріальних і духовних надбань, комплекс хара-

ктерних інтелектуальних і емоційних рис суспільства, що включає в себе не 

лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила людського буття, сис-

теми цінностей, традицій і вірувань. Являється механізмом адаптації суспільст-

ва до умов природного середовища. Уявлення про культуру суспільства на те-

ренах України доби енеоліту дає вивчення трипільської археологічної культури. 

В археології використовується зазвичай як синонім поняття „матеріальна куль-

тура”. 

Культурний шар − шар, який відкладається на давній денній поверхні 

внаслідок діяльності людини. Культурний шар є основним об’єктом польового 

археологічного дослідження. В процесі тривалого проживання на одному місці 

шари відкладаються послідовно, утворюючи стратиграфічні відкладення, телі. 

Товщина культурного шару на поселеннях трипільської культури, як правило, 

не перевищує 0,5 м. У ньому відклалися залишки наземних жител − площадки, 

обмазка, кераміка, пластика, знаряддя праці, відходи виробництва, кістки тва-

рин та ін. 

Локальна група (варіант) пам'яток − поняття в археології для визна-

чення певної групи різночасових типів пам'яток, які поширені на певній тери-

торії. У структурі археологічної культури група (варіант) пам'яток є середньою 

ланкою між типом пам'яток (які є одночасними) та археологічною культурою, 

що охоплює всю сукупність територіально та хронологічно пов'язаних типів 

пам'яток. На практиці в наукових працях, які стосуються трипільської культу-
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ри, поняття "локальна група" і "тип пам'яток" іноді використовують як синоні-

ми. 

Матеріальна культура − сукупність предметів, виготовлених людиною 

у їх функціональному взаємозв’язку. Віддзеркалює механізм адаптації суспіль-

ства до умов природного середовища практичною діяльністю людини. Включає 

речові результати діяльності людей. Для доісторичного періоду матеріальна 

культура є джерелом для реконструкції та вивчення духовної культури певних 

суспільств.  

Неоліт (новокам’яний вік) – доба в археології та історії людства (6–4 тис. 

до н. е.). Термін “новокам’яний вік”, запропонований в археологічній періоди-

зації у 1865 Д. Леббоком для епохи, коли знаряддя праці виготовляли, не тільки 

з кремню, але й з інших порід каменю. Видатною ознакою епохи неоліту є по-

ява першого глиняного посуду, який посів значне місце у поліпшенні засобів 

зберігання та приготування їжі, а також те, що людина почала отримувати про-

дукти харчування шляхом вирощування рослин та доместикації тварин. Нині до 

епохи неоліту в Україні зараховують як пам’ятки, залишені населенням, котро-

му було відоме відтворювальне господарство, так і пам’ятки, мешканці яких 

продовжували вдосконалювати техніку мисливства, рибальства та збиральниц-

тва. Неолітичні культури на території України: буго-дністровська культура, 

культура лінійно-стрічкової кераміки, дніпро-донецької культурно-історичної 

області, ямково-гребінцевої кераміки культура. 

Поселення − в археології це залишки (сліди) існування давнього посе-

лення у вигляді руїн будівель та інших перелічених вище об'єктів. Загальним 

терміном "поселення" на стадії опису результатів розкопок можуть називати 

рештки поселень різних типів − сіл, міст, містечок тощо. Більшість поселень 

трипільської культури відносять до першої групи (село), вони мають чітку 

структуру і характеризуються певним плануванням. На найбільш ранніх етапах 

існування трипільської культури спостерігається безладне, рядове, іноді круго-

ве розташування будинків. Пізніше, особливо для великих поселень - прото-
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міст, найбільш поширена замкнена забудова по колу або еліпсу у поєднанні з 

квартальним плануванням. 

Привласнювальне господарство − форма господарства, що ґрунтується 

на вилученні з навколишнього середовища продуктів харчування, створених 

природою (мисливство, рибальство, збиральництво). Властиве як єдиний спосіб 

господарювання ранньому первісному суспільству. Існує також як спеціалізо-

вана форма господарства у цивілізованих суспільствах. У господарстві трипіль-

ської культури мисливство, рибальство та збиральництво були спеціалізовани-

ми промислами і забезпечували максимальне використання природних ресурсів 

для потреб суспільства. 

Протомісто − місто на етапі становлення, перша перехідна форма до 

утворення справжніх ранніх міст. В трипільській культурі виявлено поселення-

гіганти, які мають ознаки протоміст. Iсторично протомiсто, як особливий пе-

рехiдний тип поселення, вiдповiдає добi класоутворення та полiтогенезу. Пiд 

протомiстом ми розумiємо мiсто i село, що становлять структурно єдине цiле. 

До функцій протоміста відносять виконання великого спектру завдань еко-

номiчного, полiтичного та соцiального, iдеологiчного та вiйськового характеру. 

Основну масу населення протоміста становлять селяни-землероби, органiзованi 

у поземельнi (сусiдськi) громади, та великосiмейнi громади. Головними стиму-

лами до утворення протомiст була потреба контролю над територiєю, природ-

ними та людськими ресурсами, для чого необхiдною умовою була концентрацiя 

населення в одному мiсцi. У деяких випадках значення мала керiвна роль 

суспiльної верхiвки, яка використовувала ресурси суспільства для збiльшення 

власного добробуту та зміцнення політичної влади. За несприятливих еко-

номiчних та полiтичних умов могли мати мiсце процеси дезiнтеграцiї про-

томiст. За даними археологічних досліджень, на великих поселеннях трипільсь-

кої культури у початкових формах існували такi археологiчнi ознаки мiста, як 

монументальна архiтектура (планування, укрiплення, громадськi будiвлi), кіль-

кість жителiв понад 5000 осiб, передписемнiсть (знакова система на посуді, ви-

користання об’ємних символiв).  
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Радіовуглецевий (ізотопний) метод датування – метод датування ста-

рожитностей за вмістом у зразках ізотопу вуглецю (С14). Розроблений Уіллар-

дом Ф. Ліббі (США) в 50-ті рр. З початку 60-х рр. використовується для абсо-

лютного датування культури Трипілля - Кукутень. Всі організми, рослини на 

протязі свого життя разом із вуглецем звичайним отримують певну кількість 

його ізотопу - С14, який не виводиться назовні, а лише накопичується. Коли 

життя зупиняється, починається процес розпаду С14. З часом його кількість має 

зменшуватись, період напіврозпаду становить 5730 років. Зі знахідок, які роб-

лять під час розкопок пам'яток в якості зразків для датування можуть бути ви-

користані кістки, черепашки, деревне вугілля та інші обвуглені рештки, фраг-

менти посуду (особливо - кухонного посуду) та обмазки жител. Розрізняють 

конвенціональні дати та калібровані дати. Нині в різних лабораторіях світу (Бе-

рлін, Гронінген, Ленінград, Каліфорнія та ін.) зроблено понад 230 визначень ві-

ку трипільських старожитностей радіовуглецевим методом. Більшість датувань 

для трипільських пам'яток з території України виконано в Київській лабораторії 

під керівництвом М.М.Ковалюха.  

Сакральне – священне, те, що належить до релігійного культу чи ритуа-

лу. Соціологія визначає сакральне за допомогою протиставлення йому мирсь-

кого, що передбачає будь-яка релігія світу. На думку М. Еліаде, сакральне вхо-

дить до самої структури свідомості, а не становить певну стадію в її історії. Ви-

значення відносин між священним та мирським є функцією обрядів. Людина 

давнього суспільства жила в сакралізованому просторі, всі її дії підпорядкову-

валися традиційним ритуалам, що знайшло відображення в матеріалах трипіль-

ської культури, більша частина яких тою чи іншою мірою пов’язана із сакраль-

ним світом. 

Стратиграфія (лат. stratum – настил + гр. grafio − писати) – опис послідо-

вності залягання культурних шарів, один з поширених методів датування в ар-

хеології, безпосередньо пов’язаний з польовими дослідженнями археологічних 

пам’яток, вивченням положення речей (артефактів) у просторі. Дозволяє про-

стежити взаємодію артефактів під час їх утворення. В археології під стратигра-
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фією розуміють, як правило, узгодження розташування культурного археологі-

чного та геологічного шарів або окремих культурних шарів між собою, що стає 

передумовою для відносного, а іноді й абсолютного датування. Стратиграфіч-

ний метод дозволяє використовувати його для побудови періодизаційних схем. 

Стратиграфічні горизонти окремих багатошарових поселень − телів, назву яких 

приймають часто археологічні культури, підносяться до рівня загально-

хронологічних культурних реперів у встановленні хронології пам’яток і куль-

тур Кукутень, Гумельниця, Вінча та ін. На території України відомі випадки 

стратиграфії на поселеннях трипільської культури − Незвисько, Поливанів Яр, 

Дарабани ІІ та ін. 

Типологічний метод –один з основних методів, що застосовується в ар-

хеології. Головне поняття методу – тип, як правило, розглядається як ідеальна 

модель, що створюється дослідником на підставі зіставлення низки ознак, які 

відбивають певні суттєві складові досліджуваного явища. Залежно від завдання 

дослідження, для одного і того ж явища може бути створено кілька типологіч-

них схем. Процедура типологічного методу полягає у визначенні певної кілько-

сті ознак досліджуваних об’єктів та їхніх комбінацій з метою визначення ієрар-

хії та співвідношення системи типів..  

Хронологія – наукова дисципліна, вивчає місце подій в часі, системи лі-

точислення. В археології застосовують відносну (визначає порядок, черговість 

існування археологічних культур, типів пам'яток, поселень та ін.) та абсолютну 

хронологію (датування подій, визначення абсолютного віку з прив'язкою до іс-

нуючих систем літочислення). Хронологія пам'яток трипільської культури ви-

вчається на підставі даних археології за допомогою стратиграфічного та типо-

логічного методів та природничих наук - радіовуглецеве датування (С14) та ар-

хеомагнітне датування.  

Цивилізація (лат. civilis – громадянський, державний) – термін, який має 

кілька значень, серед яких: синонім культури; історичний тип культури, локалі-

зований в часі й просторі; рівень, ступінь суспільного розвитку, матеріальної 

культури та духовної культури; етап суспільного розвитку, що приходить на 
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зміну варварству (за Л.Морганом та Ф.Енгельсом). Термін "цивілізація" виник 

наприкінці XVIII ст., на різних історичних етапах зазнав у своєму тлумаченні 

багатьох змін. У сучасній філософії історії чільне місце посідає цивілізаційний 

підхід, з його позицій історичний процес постає передусім як розмаїття таких 

культурно-історичних форм, як цивілізація. Цивілізаційне розуміння історії має 

на меті протистояти спробам абсолютизувати ті вузькі визначення цивілізації, 

за якими приховується прагнення видати певну макроконцепцію за єдино пра-

вильну теорію цивілізаційного розвитку. В радянській історіографії по пробле-

мам давньої історії розроблялася концепція цивілізації виходячи з марксистсь-

ко-ленінського вчення про суспільство, а цивілізація розумілася майже виклю-

чно як стадіальне явище, що виникає у класовому суспільстві. Стосовно три-

пільської культури такий підхід обґрунтований у працях В.М.Массона. Стосов-

но трипільської культури визначення «цивілізація» використовується частіше 

як синонім поняття «культура». Поняття цивілізація Кукутень-Трипілля широ-

ко вживається румунськими дослідниками. М. Гімбутас розглядає Трипілля, як 

складову частину цивілізації Старої Європи доби неоліту та енеоліту, для якої 

характерне зародження поселень міського типу, монументальна архітектура та 

виникнення писемності. Трипільське суспільство періоду найвищого розвитку 

культури характеризується формуванням складних комплексних суспільств, 

протоміст, політичних структур. Отже, згідно марксистській періодизації, воно 

може бути віднесене до останнього етапу розпаду родового суспільства –

утворенню класів, що відповідає цивілізаційному процесу, а трипільська куль-

тура може бути визначена як протоцивілізація. З позицій цивілізаційного під-

ходу феномен Трипілля є яскравим проявом цивілізації доби давнього суспільс-

тва на теренах праісторичної Європи.  
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