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Д. В. Кіосак (Одеса) 
ДО АБСОЛЮТНОЇ ХРОНОЛОГІЇ НАЙСХІДНІШИХ 

ПОСЕЛЕНЬ КУЛЬТУРИ ЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ 
 

Вступ. Носії культури лінійно-стрічкової кераміки першими 
принесли землеробство та скотарство до значних частин Центральної 
та Західної Європи (Рис. 1)1. І в Україні саме на їх поселеннях були 
виявлені найдавніші рештки культурних рослин, які б були датовані 
радіовуглецевим методом2. Відбитки флори на кераміці буго-
дністровського паранеоліту, які довгий час вважалися найранішими в 
Україні, зараз було критично переосмислено, перевизначено 
(здебільшого до недоместикованих рослин) та передатовано3. Хоча для 
Північно-Західного Причорномор'я є вагомі причини вважати, що з 
часом будуть проаналізовані і давніші зерна, які можуть бути знайдені 
в контекстах попередньої неолітичної культури – культури Кріш4, все 
ж таки навряд чи можна сумніватися в тому, що саме групи КЛСК 
здійснили піонерське землеробське освоєння теренів Правобережної 
України.  

Землеробське розселення відбувалося у формі мікрорегіонів 
освоєння: груп поселень, розташованих на невеликій відстані один від 
одного з полями та пасовиськами між ними5. В той же час між 
мікрорегіонами простягались великі ділянки неосвоєного терену, часто 
вкритого первинним лісом, іноді відкритого, де продовжували 
мешкати мисливці та збирачі – «автохтонне» (в порівнянні з 
новоприбульцями) населення6. 

Внаслідок низки причин (не тільки контактів з ранніми 
землеробами) групи з присвійною економікою набували рис, 
невластивих їх мезолітичним попередникам, і можуть бути 
охарактеризовані як паранеолітичні чи субнеолітичні7. Однією з таких 
рис є використання керамічного посуду. Оскільки існують вагомі 
підстави припускати поширення кераміки задовго до появи ранніх 
землеробів безпосередньо в регіоні вивчення8, на нашу думку, більш 
слушним є термін «паранеоліт», адже «субнеоліт» передбачає набагато 
щільніші контакти з носіями відтворювального господарства, ніж ті, 
які були визначені для ранніх керамічних культур України9. 

Контакти між місцевим населенням та аллохтонними 
землеробами відбувалися за моделлю «фронтіру» – контактної зони 
між двома культурними світами10. Фронтір рухався з часом, 
здебільшого на схід та на північ, іноді зупиняючись чи відступаючи, 
аж доки першопоселенці розвинутого Трипілля не перетнули Дніпро в 
кінці V тис. до н.е.11 В часи КЛСК фронтір сягав долини р. Південний 
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Буг у південно-східному напрямку від щільно заселених регіонів 
Волині, Середнього Дністра та Північної Молдови.  

Останнім часом (від 2011 р.) виявлена та вивчається група 
поселень КЛСК на р. Південний Буг (Рис. 1). Найбільше з них – 
Кам'яне-Завалля було піддано систематичним розкопкам12. Сам факт 
існування поселень КЛСК в цьому регіоні розширює межі поширення 
КЛСК та дає додаткові підстави для поглибленого розгляду природи 
існування ранньоземлеробських громад у «фронтірних» частинах 
ареалів неолітичних культур13. 

Нещодавно одержано серію радіовуглецевих дат для двох 
пунктів КЛСК з Південного Побужжя: Кам'яного-Завалля14 та Гнилої 
Скелі15. Нові дані дають змогу краще уявити собі співвідношення цих 
найсхідніших досліджених поселень КЛСК з основним масивом 
пам'яток цієї культури.  

Пам'ятки. На сьогодні матеріали КЛСК виявлені у 
невеликому регіоні р. Південний Буг довкола смт. Завалля 
Голованівського району Кіровоградської області у чотирьох пунктах: 
Кам'яне-Завалля, Гнила Скеля, Синє Озеро, Жакчик ІІІ (Рис. 2).  

Кам'яне-Завалля – це комплекс пам'яток різних часів: неоліту, 
енеоліту, черняхівської культури, Середньовіччя. Він розташовується 
на надзаплавній терасі правого берегу Південного Бугу. Його було 
виявлено 1974 р.16 Матеріали КЛСК, зафіксовані тут лише 2011 р., 
зустрічаються у кількох локусах: III, IV та V миси, Відьмин мочар 
тощо. В 2012 – 2016 рр. стаціонарно досліджено біля 130 кв. м. площі 
ІІІ мису. 2019 року спільно з Т. Зайле (Університет Регенсбурга) та 
М. Дембецем (Ун-т Жешува) було відкрито 480 кв. м. у локусі Відьмин 
мочар. На пам'ятці виявлено ями КЛСК різної форми. Окремі з них 
відповідають частинам плану «довгого будинку», типового для КЛСК 
Центральної Європи. Зафіксовані об'єкти відносяться до «нотної» фази 
КЛСК17. 

Гнила Скеля – поселення КЛСК, яке розташовується на схилі 
плато правого берегу Південного Бугу, у досить високій топографічній 
позиції. Пам'ятку виявлено 2011 р., матеріали КЛСК на ній – лише 
2016 р. Тут шурфуванням відкрито яму КЛСК з численними 
фрагментами ліпного посуду, кістками тварин, крем'яними 
артефактами. Столовий посуд орнаментовано «нотним» декором18. 

Синє Озеро – місцезнаходження, виявлене О. С. Пересунчаком 
на високому плато правого берегу Південного Бугу, поруч з штучною 
водоймою – колишнім кар'єром. Тут зібрано на поверхні півтора 
десятки крем'яних виробів, співставних за сировиною та технікою 
розщеплення з матеріалами КЛСК з Кам'яного-Завалля, та кілька 
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десятків черепків ліпного посуду. Окремі фрагменти стінок ліпного 
посуду прикрашені прокресленими лініями та вдавленнями – 
«нотками». Шурфуванням культурний шар чи об'єкти не вдалося 
виявити.  

Жакчик ІІІ – місцезнаходження, відкрите О. С. Пересунчаком 
на схилі корінного правого берегу ріки Могилянки, лівого допливу 
Південного Бугу. Тут зібрано понад 50 крем'яних виробів та кілька 
десятків черепків ліпного посуду, окремі з яких можуть бути стінками 
столового посуду КЛСК. Шурфуванням не виявлено культурний шар 
чи об'єкти КЛСК19. 

Таким чином, на невеликій ділянці долини Південного Бугу на 
відстані 2,5-5 км один від одного виявлено два поселення та два 
місцезнаходження КЛСК. Точна інтерпретація місцезнаходжень поки 
що складна. Можливо, йдеться про поселення КЛСК, сильно 
пошкоджені господарською діяльністю в часи «розвинутого 
соціалізму». Але не можна виключати і іншу їх природу – адже 
матеріали КЛСК відомі на стоянках рухливого паранеолітичного 
населення, в тому числі і у долині Південного Бугу. Все ж таки 
заваллівський мікрорегіон – найсхідніший освоєний мікрорегіон 
(Siedlungskammer) КЛСК, поки що відомий археологічній науці.  

Палеоботанічні студії підтверджують його землеробський 
характер20. У заповненні ями (об'єкту 1) з Кам'яного-Завалля визначені 
рештки пшениці та ячменю. Аналіз вугілля з пам'ятки вказує на 
мешкання на межі широколистяного лісу поруч з відкритими 
просторами (нещодавно розчищеними під поля?). Домашні тварини 
визначені і в археозоологічній колекції, хоча переважають у ній дикі 
види – європейський олень та дикий кабан21. 

 
Таблиця 1 

Радіовуглецеві дати для поселень КЛСК Південного Побужжя 
Пам'ятка Індекс Вік ± Об'єкт Матеріал Посилання 

Гнила 
Скеля BE-7645 6163 23 яма 1 кістка 

тварини 
Kiosak et 
al. 2020 

- BE-7646 6222 23 яма 1 кістка 
тварини -  

Кам'яне-
Завалля 

Poz-
67121 6200 40 яма 1 кістка 

тварини 

Kiosak, 
Salavert 
2018 

- 
Poz-

67554 6130 40 яма 1 вугілля 
ясена -  
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Рис. 1. Карта поширення КЛСК. Суцільна чорна лінія – ареал КЛСК.  

Коло – пам'ятки довкола смт. Завалля. Топооснова: Stamen Watercolour 
 
 

 
Рис. 2. Мікрорегіон пам'яток КЛСК біля смт. Завалля. 1 – Кам'яне-Завалля,  

2 – Синє Озеро, 3 – Гнила Скеля, 4 – Жакчик ІІІ. . Топооснова: OSM 
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Радіовуглецеве датування. За матеріалами з об'єкту 1 
Кам'яного-Завалля було одержано два визначення методом 
прискореної мас-спектрометрії у Познанській радіовуглецевій 
лабораторії22. Два зразки (вугілля ясена та кістка крупної копитної 
тварини) було відібрано з заповнення глибшої частини «довгої ями». 
Дати (Табл. 1, Рис. 3) добре узгоджуються між собою і можуть бути 
одночасними з значним ступенем ймовірності. По калібруванню вони 
охоплюють проміжки 5300-5032 та 5210-4952 рр. до н.е. (calBC, 2σ) за 
двох стандартних відхилень і 5213-5066 та 5206-4996 р. до н.е. (calBC, 
1σ) за урахування одного стандартного відхилення23. 

«Довга яма» з Гнилої Скелі теж отримала два датування. У 
цьому випадку аналіз проводила методом прискореної мас-
спектрометрії лабораторія Бернського університету (Табл. 1, Рис. 3)24. 
Визначення когерентні та можуть бути одночасними з статистичної 
точки зору. Вони можуть бути відкалібровані до проміжків 5208-5048 
та 5288-5076 рр. до н.е. (calBC, 1σ) за урахування одного стандартного 
відхилення і 5211-5030 та 5299-5062 р. до н.е. (calBC, 2σ) за двох 
стандартних відхилень.  

Якщо розглядати об'єднання датувань (суму, функція Sum 
програмного забезпечення OxCal), то всі чотири визначення 
охоплюють досить широкий інтервал часу – 5300-4952 р. до н.е. 
(calBC, 2σ) або ж 5288-4996 р. до н.е. (calBC, 1σ) в залежності від 
врахованої ймовірності.  

Якщо ж звернутися до перетину датувань (комбінування, 
функція R_Combine програмного забезпечення OxCal), припускаючи, 
що всі чотири визначення відображають одночасні або близькі у часі 
події, то датування неолітичного мешкання на берегах Південного 
Бугу вдається скоротити до проміжків 5213-5054 р. до н.е. (calBC, 2σ) 
або ж 5171-5074 р. до н.е. (calBC, 1σ) в залежності від врахованої 
ймовірності.  

Таким чином, найімовірніше, носії КЛСК замешкували береги 
Південного Бугу в LIII-LI ст. до н.е. Проте, це досить широке 
датування може бути поточнене у разі врахування відомостей 
відносної хронології.  

Порівнюючи дати, отримані для пам'яток КЛСК з України, 
Молдови та Румунії25, визначення з мікрорегіону довкола Завалля 
добре відповідають хронології «нотної» фази розвитку цієї культури. 
При цьому широкі стандартні відхилення для більшості дат 
перетворюють вивчення хронологічного порядку окремих поселень на 
складне завдання. Так, датування для Майнової Балки по 
калібруванню охоплюють період 5630-4910 р. до н.е. calBC (2σ)26, а 
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дати для Тирпешть (Румунія) – інтервал 5465-4840 р до н.е. (cal BC 
2σ)27, Частину дат було одержано прямим аналізом черепків посуду, 
багатого на органічні речовини. Такий підхід потребує точнішого 
розрізнення фракцій вуглецю у зразку, ніж це було можливим на 
момент проведення аналізу28. Тому такі визначення можуть бути 
обґрунтовано поставлені під сумнів.  

До того ж, форма радіовуглецевої калібрувальної кривої між 
5300 та 5000 рр. до н.е. не сприяє розбудові точних хронологій. Вона 
складається на вказаному проміжку з двох горизонтальних ділянок 
(плато), розділених виразним піком. Плато на калібрувальній кривій 
відповідає часу, коли концентрація радіоактивного вуглецю у 
тогочасній атмосфері змінювалась таким чином, щоб компенсувати 
втрати вуглецю у зразках внаслідок його радіоактивного розпаду. 
Отже, зразки різного віку під час аналізу будуть мати близькі кількості 
14С у межах плато і датування їх буде ускладненим. Легко бачити, що 
навіть за невеликих стандартних відхилень, властивих для сучасних 
дат, одержаних методом прискореної мас-спектрометрії, при 
калібруванні в межах плато, вони охоплюють фактично увесь інтервал 
плато (Рис. 4). Тому говорити про хронологічну позицію будь-якого з 
поселень у межах часу існування «нотної» фази КЛСК лише на 
підставі радіовуглецевих дат на сьогодні неможливо.  

В заповненні об'єкту 1 Кам'яного-Завалля виявлено фрагменти 
посуду, орнаментованого у стилі балканської культури Дудешть29. 
Ранньодудештські комплекси Румунії датовано 5500-5300 р. до н.е., а 
пізньодудештські – 5300-5000 р. до н.е.30, що добре відповідає 
датуванням пам'яток з заваллівського мікрорегіону. Кілька черепків з 
побузького поселення скоріш нагадають ранні зразки дудештської 
кераміки, що може вказувати на ранню відносну хронологічну позицію 
Кам'яного-Завалля у межах LIII-LI ст. до н.е.  

«Нотна» орнаментація поширюється на пам'ятках Центральної 
Європи від 5300/5250 рр. до н.е.31 Початки її пов'язані з першим 
підетапом «нотної» фази, який поки що не відомий на схід від 
Карпат32. Тому, скоріш за все, більшу частину LIII ст. до н.е. можна 
виключити як ймовірний час існування пам'яток на Південному Бузі. В 
той же час, наявність артефактів, декорованих у ранньому 
дудештському стилі, змушує припускати, що навряд чи момент 
заснування Кам'яного-Завалля та сусідніх поселень був значно 
пізнішим від 5150 р. до н.е.  

Висновок. За традиційними поглядами, поширення ранніх 
землеробів неоліту відбувалося шляхом повільного пересування від 
освоєного простору до іншого освоєного простору, покоління за 
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поколінням33. В такому випадку найсхідніші поселення КЛСК мали б 
бути одними з найпізніших в межах культури в цілому34 і проникнення 
лінійно-стрічковиків до долини Південного Бугу мало б відбутися 
безпосередньо перед фінальними фазами КЛСК.  

Проте сучасні засоби датування вказують на фактичну 
одночасність південнобузьких поселень з рештою однотипних 
пам'яток в східному ареалі КЛСК. Вони навіть не набагато пізніші від 
аналогічних пунктів з Центральної Європи35. Тому матеріали 
Кам'яного-Завалля та Гнилої Скелі, скоріш, свідчать на користь інших 
моделей розселення ранніх землеробів – коли їх поширення 
розглядається як справжній колонізаційний процес, який за кілька 
десятків років охоплює простори, розташовані за сотні кілометрів один 
від одного. Такий процес має і інші механізми, і іншу причинну 
обумовленість, ніж повільна «демічна дифузія»36. Він має бути більш 
організованим, планованим і усвідомленим його учасниками.  

П. М. Долуханов зі співавторами моделювали 
«вибухоподібний» процес колонізації Європи носіями КЛСК з піком 
біля 5147 р. до н.е.37 Як бачимо, лінійно-стрічковики досягли берегів 
Південного Бугу досить рано у процесі свого стрімкого поширення. 
Найсхідніші поселення КЛСК не можна розглядати як пізній, 
пережитковий чи «відкладений» феномен у розвитку КЛСК. Пам'ятки 
мікрорегіону довкола смт. Завалля подібні до аналогічних поселень з 
західніших територій і за набором матеріальної культури, і за 
виявленими об'єктами, і за хронологією.  

 

 
 

Рис. 3. Калібрування радіовуглецевих дат з Кам'яного-Завалля (KZ)  
та Гнилої Скелі (HS). Виготовлено за допомогою OxCal. 
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Рис. 4. Ділянка калібрувальної кривої та дати з Кам'яного-Завалля (KZ)  
та Гнилої Скелі (HS). Виготовлено за допомогою OxCal 
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