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Поселення  у  Городську —  одна  з  небагатьох 
пам’яток трипільської культури, яка з самого по-
чатку  досліджень  привернула  увагу  археологів,  а 
знайдені  матеріали  викликали  дискусію,  підсум-
ки якої, як виявилося, складно підвести і нині, що 
вказує  на  непересічне  значення  результатів  тих 
досліджень для вивчення праісторії не лише нашо-
го краю, але і значного регіону європи. Мета даної 
статті — викласти сучасне бачення основних ре-
зультатів досліджень та показати місце і значен-
ня цієї пам’ятки для вивчення історії культурного 
комплексу кукутень-Трипілля. В якості  ілюстра-
цій використано матеріали з архіву М. Л. Макаре-
вича, частина яких публікується вперше з метою 
привернути увагу до вивчення та подальшої публі-
кації цієї пам’ятки.

Ключові слова: поселення, Городськ, городський 
тип, пізнє Трипілля, етнокультурні контакти.

Пізній етап трипільської культури (СІІ) нині 
датують між 3400—2900/2700 рр. до н. е. Це 
був період поступового зникання звичних рис 
матеріальної культури — будівель, мальовано-
го посуду, статуеток тощо. Цей процес завжди 
привертав увагу дослідників, які намагалися 
з’ясувати долю цивілізації давніх хліборобів. 
Саме тому результатам досліджень поселення 
в Городському наприкінці 1930-х рр. приділе-
но стільки уваги, адже це були чи не перші 
матеріали такого роду, отримані новою гене-
рацією вже радянських (!) дослідників, які 
критично ставилися до здобутків своїх попере-
дників [Кричевський, 1940]. Минуло досить ба-
гато десятиліть із тих часів, Городськ згадують 
як і раніше, однак здобуті там матеріали усе 
ще лишаються невиданими і ще приховують 
чимало таємниць, увагу до яких ми спробуємо 
привернути цією публікацією.

Поселення віднесене до трипільської куль-
тури (етап СІІ), епонімне для пам’яток городсь-
кого типу. Розташоване на території с. Город-
ське (ур. червона Гора) Коростишівського р-ну 
Житомирської області. Розкопки проводили 
в. П. Петров (1936), є. Ю. Кричевський (1937) 
та М. Л. Макаревич (1939—1940) 1. воно розта-
шоване на високому мису, обмеженому з трьох 
сторін крутими схилами, над заплавою р. Те-
терев. враховуючи ту обставину, що розкопки 
були проведені у різних частинах мису, можна 
вважати, що він практично весь був забудова-
ний у трипільський час (рис. 1).

результати археологічних досліджень. 
виявлено залишки 8 зруйнованих наземних 
споруд (за тогочасною термінологією — «пло-
щадок»). Це прямокутні в плані скупчення об-
паленої глини з відбитками дерев’яного карка-
су споруд, імовірно — житлового призначення 
(рис. 2). На території споруд виявлено залиш-
ки черенів вогнищ, що підтверджує їх житлове 
використання. Слід зазначити, що на разі це 
одне із найпізніших трипільських поселень із 
залишками споруд подібного типу. Наявність 
великої кількості відбитків дерева на обмазці, 
в тому числі чудово задокументованих і опуб-
лікованих є. Ю. Кричевським [Кричевський, 
1940] свідчить про їх належність до конструкції 
перекриттів та / або стін будівель звичайного 
для поселень трипільської культури типу.

Поруч з рештками споруд досліджено ями, 
заповнені фрагментами кераміки та кістками 
тварин (рис. 3). Раніше ці об’єкти традиційно 
розглядали, як «землянки» або «напівземлян-

1. Історія досліджень трипільського поселення у 
Городському є цікавою та важливою темою, якій 
присвячено окрему розвідку М. М. відейко.

УДК: 903.4(477.42)«636»

М. Ю. Відейко

поселення піЗнього еТапу  
ТрипільсьКої КульТури у гороДсьКу

© М. Ю. вІДЕЙКО, 2017



Дослідження окремих пам’яток

3�� ISSN 2227-4952. Археологія і давня історія України, 2017, вип. 4 (25)

ки». вивчення збереженої польової документа-
ції та вивчення публікацій, описів показує, що 
жоден із них не мав рівного дна, характерно-
го для заглиблених в землю жител. знахідки 
обмазки, у якій дослідники вбачали залишки 
вогнищ або печей, можливо пов’язати із захоро-

ненням спалених наземних споруд. Про це мо-
жуть свідчити наявність відбитків дерев’яних 
конструкцій на них та домішка полови, типова 
саме для обмазки стін або перекриттів.

У ході розкопок виявлено значну кількість 
знарядь праці та зброї, виготовленої з каме-

рис. 1. Розташування поселення трипільської культури біля с. Городське: 1 — схема розташування розкопів, за 
М. Л. Макаревичем, сірим кольором виділено територію поселення трипільської культури (схема з архіву М. Л. Ма-
каревича); 2 — сучасний супутниковий знімок району розташування поселення трипільської культури
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ню, кременю, рогу та кістки. відомості про них 
опублікували в. П. Петров [1940], є. Ю. Кри-
чевський [1940] та Т. С. Пассек [1949]. варто 
наголосити на тому, що тут було виявлено слі-
ди кременеобробного виробництва, включно із 
виготовленням пласких сокир (рис. 4). заува-
жимо, що це найбільш східний пункт у ареалі 
трипільської культури, де було налагоджене 
виготовлення подібних виробів. в майбутньо-
му ця тема заслуговує на окреме дослідження.

Під час розкопок серед залишків будівель та 
в ямах знайдено фрагменти антропоморфної 

пластики, прясельця, знаряддя праці з креме-
ню, каменю, кістки. Найбільше виявлено фраг-
ментованого посуду. Можливо виділити дві 
його групи, а саме кухонний та столовий.

Знахідки з поселення. Кухонний посуд ви-
готовлений з глини із домішкою крупнозернис-
того піску, товчених черепашок. Форми: миски, 
горщики (рис. 5). Горщики й амфори прикрашені 
відбитками прямокутного або трикутного штампа 
в один—два ряди, композиціями зі шнурового ор-
наменту. Миски прикрашені шнуровим орнамен-
том на вінцях, стінках, зовні та всередині.

рис. 2. Городськ, план житла № 8, за результатами розкопок 1940 р. (з архіву М. Л. Макаревича)
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рис. 3. Городськ, план житла № 6, за результатами розкопок 1940 р. (з архіву М. Л. Макаревича)
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Столовий посуд можливо розділити на дві 
групи: мальований та без орнаменту. Пеший, 
виготовлений з відмуленої глини, знайдений у 
невеликій кількості: фрагменти мисок, амфор, 
грушоподібних посудин, покришок (рис. 6). 
вони прикрашені чорним розписом, характер-
ні композиції з широких стрічок, простір між 
якими заповнений навкісною сіткою. Подібні 
вироби типові для поселень трипільської куль-
тури на Дністрі та у Пруто-Дністровському ме-
жиріччі. Їх можна розглядати як імпорти.

Неорнаментований столовий посуд виготов-
лений з маси із домішками крупнозернистого 
піску, на поверхні зберігаються сліди ангобу 
червоного кольору. Форми: миски конічні та 
напівсферичні, амфорки, сферо-конічні посу-
дини з звичайними або «рогатими» ручками, 
іноді конічними наліпами (подвійними, пот-
рійними) на плічках (рис. 5, 2; 6, 6, 7).

Для поселення у Городську отримано дві ізо-
топні дати, які вказують на час існування по-
селення у другій половині — останній чверті 
IV тис. до н. е. (таблиця).

вивчення керамічного комплексу дозволило 
встановити впливи та зв’язки із синхронними 
культурними комплексами, а саме Баден, ку-
лястих амфор та лійчастого посуду [Videiko, 
2000, p. 32—55].

рис. 4. Городськ, вироби 
та заготовки з кременю, 
розкопки 1940 р. (фото з 
архіву М. Л. Макаревича)

Ізотопні дати поселення у Городську

Лабораторний 
індекс вР (років тому) вС (рр. до н. е.)

GrN-5090 4551 ± 35 3442 ± 59
Кі-6752 4495 ± 45 3212 ± 100
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з проявами впливів культури Баден у Город-
ську можна пов’язати такі елементи: наявність 
посуду із поверхнею, вкритою червоною фар-
бою, лискованою коричньовою або чорною, по-
судини з «рогатими» ручками. На цей напрям 
зав’язків також вказують фрагменти з «ялин-
ковим» прокресленим декором. є кілька фраг-
ментів, що їх можливо вважати імпортами з ба-
денського культурного комплексу. Це фрагмент 
вінець кухонної посудини з наліпними валика-
ми (розчленованими защипами) в три ряди, з 
просвердленими отвором. Таке оздоблення ві-
доме для кераміки культури Баден в Словач-
чині. У фондах НІМ в Києві зберігається вели-
кий фрагмент верхньої частини канельованої 
посудини [Videiko, 2000, fig. 18, 11]. Посудина 
виготовлена з маси із домішками кварцу та піс-
ку, в зламі колір чорний. Поверхня загладже-
на, чорного кольору. Горловина прикрашена 
чотирма рядами горизонтальних канелюр, на 
вінцях відбитки штампу. Біля основи горлови-

ни — парні рогоподібні наліпи, 
відбитки штампа. На тілі ниж-
че плічок — вертикальні кане-
люри. від ще однієї аналогіч-
ної посудини зберігся великий 
фрагмент з чотирма рядами го-
ризонтальних канелюр. Подібні 
форми та оздоблення посуду ти-
пові для культури Баден. Цим 
знахідкам не протирічить і С14 
датування Городська другою по-
ловиною IV тис. до н. е.

Крім впливів з боку культур-
ного комплексу Баден в Город-
ську маємо знахідки, які можна 
пов’язати із культурою лійчасто-
го посуду. Це посуд з відбитка-
ми прямокутного або круглого 
штампу у один і більше рядів, 
композиції з ламаних ліній під 
вінцями посудин, миски з деко-
ром під вінцями на зовнішній 
стороні, в тому числі із шнуро-
вим орнаментом.

з культурним комплексом ку-
лястих амфор можна пов’язати 
такі риси посуду, як — оздоб-
лення ручок посудин з виступа-
ми за допомогою відбитків шну-
ра або округлого штампа, відоме 
з матеріалів, відбитки круглого 
штампу в один або кілька рядів, 
посудини з уступом біля дна.

На поселенні виявлено кіль-
ка десятків цілих та фрагмен-
тованих керамічних пряселець 
(рис. 7). Більшість неорнаменто-
вана, але деякі прясельця при-
крашені наколами, піктогра-
мами із зображенням рослин 
тощо.

Антропоморфна пластика схематична, пред-
ставлена фрагментами стоячих жіночих ста-
туеток з «німбами» із наскрізними проколами 
по краям (рис. 8). Подібна пластика типова 
для пам’яток вихватинського типу на Дністрі 
та слід зауважити, що статуетки місцевого ви-
робництва, виготовлені із глини із домішками 
крупнозернистого піску.

Пам’ятка у Городську свого часу привер-
нула особливу увагу є. Ю. Кричевського та 
Т. С. Пассек, які вважали, що на її матеріалах 
можна вивчати процес «зникнення» трипіль-
ської культури, зовнішніми проявами якого 
є «занепад житлобудування» (зміни в споруд-
женні площадок), витіснення столового посу-
ду кухонним, зникнення мальованого посуду, 
зростання питомої ваги тваринництва в еко-
номіці тощо [Пассек, 1949; Кричевский, 1941]. 
Що стосується залишків будівель, то у даному 
випадку йдеться скоріше про стан збереженості 
культурного шару та особливості процесу руй-

рис. 5. Городськ, керамічні вироби, розкопки 1940 р. (з архіву 
М. Л. Макаревича, номери відповідають опису речей у звіті 1940 р.)
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нування давніх споруд, які дали картину, від-
криту дослідниками. Більш цікавим, із враху-
ванням нових відомостей як про Трипілля, так 
і синхронні культурні комплекси, видається 
тема матеріальної культури та трансформацій 
в економіці.

вивчення керамічного посуду з Городська 
показує, що «процес занепаду» можна пере-
кваліфікувати в процес етнокультурної транс-
формації під впливом центральноєвропейських 
культурних комплексів: Баден, лійчастого по-
суду і кулястих амфор. Нова локальна група на 
волині має кілька компонентів, включно влас-
не трипільський, презентованим традиціями 

у житлобудуванні, антропоморфній пластиці, 
сюди імпортовано мальований посуд з Дніст-
ро-Прутського межиріччя, де у другій половині 
IV тис. до н. е. ще зберігалися осередки його 
виробництва. з іншого боку природне оточення 
поселення більш характерне для поширення 
культурних комплексів лійчастого посуду та 
кулястих амфор, а не Трипілля, яке традицій-
но займало південніші райони, більш сприят-
ливі для хліборобства.

Освоєння волині трипільським населенням 
розпочалося у другій половині IV тис. до н. е. 
появою тут поселень троянівського типу [Шма-
глій, 1966]. вже на цьому етапі бачимо впли-

рис. 6. Городськ, керамічні вироби, розкопки 1940 р. (з архіву М. Л. Макаревича)
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рис. 7. Городськ, керамічні прясельця, розкопки 1940 р. (з архіву М. Л. Макаревича)

рис. 8. Городськ, пластика та інші керамічні вироби, розкопки 1940 р. (з архіву М. Л. Макаревича)
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ви усіх трьох перелічених вище культурних 
комплексів [Videiko, 2000]. звідси цей тип три-
пільської культури поширюється до Дніпра, де 
представлений некрополями та поселеннями 
софіївського типу. Причини — освоєння тери-
торій, багатих природними ресурсами та нови-
ми можливостями для ведення комплексного 
господарства у лісовій смузі з наголосом на 
тваринництві, а не хліборобстві. Цей тип гос-
подарства притаманний культурам лійчастого 
посуду та кулястих амфор, що пояснює просу-
вання їх на схід, в процесі якого і мали місце 
контакти з носіями трипільської культури. До-
датковим стимулом могло бути встановлення 
контролю над родовищами якісного кременю, 
вироби з якого були вигідним продуктом для 
обміну, в тому числі і на дальні дистанції. По-
яву у регіоні впливів культури Баден можна 
пояснити кількома факторами. По-перше, зона 
безпосереднього контакту між Трипіллям та 
Баденом знаходиться у регіоні, звідки на во-
линь потрапляв мальований трипільський 
посуд, що видно із матеріалів поширеного там 
типу Гординешть (Трипілля СІІ). з іншого, для 
культури Баден важливим було встановлення 
дальніх торгівельних зав’язків, які на сході 
сягали Кавказу, про що свідчать імпорти, ви-
явлені у Центральній європі [Hansen, 2013]. 
Цілком можливо, що один із таких маршрутів 
міг проходити через території, контрольовані 
населенням пам’яток городського типу.

Огляд матеріалів з Городська свідчить, що 
незважаючи на те, що з моменту розкопок ми-
нуло близько восьми десятиліть, їх подальше 
вивчення із врахуванням сучасних досягнень 
європейської археології може принести цікаві 
результати. за останні десятиліття співпраці 
археологів з України та Польщі вже побачи-
ли світ результати досліджень трипільських 
пам’яток у Більчі-золотому та Білому Потоці, 
зроблено спробу переосмислення результатів 
досліджень некрополів софіївського типу. є 
усі підстави вважати, що музейні колекції та 
архівні матеріали по трипільській культурі, 
пов’язані з Городськом заслуговують як на оп-
рацювання з використанням сучасних методик 
досліджень, так і на якісну монографічну пуб-
лікацію.
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М. Ю. Видейко

поселение поЗДнего эТапа 
ТрипольсКоЙ КульТуры В го-

роДсКе
Поселение в Городске — один из немногих памят-

ников трипольской культуры, который уже с самого 
начала исследований привлекал внимание архео-
логов, а найденные материалы вызвали дискуссию, 
итоги которой, как оказалось, сложно подвести и 
сейчас, что указывает на непреходящее значение 
результатов раскопок для изучения праистории не 
только нашего края, но и значительного региона 
Европы. Цель данной статьи — изложить современ-
ное видение основных результатов исследований 
и показать место и значение этого памятника для 
изучения истории культурного комплекса Кукутень-
Триполья. в качестве иллюстраций использованы 
материалы из архива М. Л. Макаревича, часть кото-
рых публикуется впервые. Публикация подготовле-
на с целью привлечь внимание к изучению и даль-
нейшей публикации этого памятника.

Ключевые слова: поселение, Городск, городский 
тип, позднее Триполье, этнокультурные контакты.
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trypilliA сulture lAte stAge 
At site gOrOdsk

Trypillia Culture site, discovered at Gorodsk in 30th 
of XX century from the beginning became an object of 
discussion between archaeologists, who studied the 
last centuries of history of this cultural complex. It 
looks that Volhynia at the last centuries of IV Mil. BC 
became a cross—road of different cultures and trade 
routes, which reflected at finds from Gorodsk. This 
article dedicated to publication of forgotten materials 
and reloading of the old discussion.

keywords: settlement, Gorodsk, Gorodsk type, 
Late Trypillia, cultural contacts.
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