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Д.В. Толочно

ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ
ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ТРИПІЛЬСЬКИХ ПЛОЩАДОК

Статтю присвячено висвітленню історії досліджен
ню та інтерпретації жител трипільської культури.

Питання інтерпретації трипільських площа
док розглядається як аспект загального дослід
ження історико-культурного змісту трипільської
культури і є важливою складовою у вивченні да
ної археологічної культури як археологічного фе
номену. В історіографії, питанням трипільського
домобудівництва займалися такі провідні дослід
ники трипільської культури як Є.Ю. Кричевський, Т.С. Пассек, С.М. Бібіков, В.І. Маркевич,
В.О. Круц, М.Ю. Відейко та інші. Не враховуючи
результати досліджень та не зважаючи на досвід
фахівців з даної проблеми, упродовж останніх 15
років збільшується кількість публікацій, в яких
неадекватно висвітлюється питання реконструк
ції технології будівництва трипільських будин
ків. У спробі вирішення цього дискусійного пи
тання може допомогти аналіз основних гіпотез
щодо інтерпретації трипільських площадок.
В історіографії кінця XIX — початку XX ст.,
коли В.В. Хвойком було відкрито трипільську
культуру, виникла необхідність у поясненні функ
ціонального призначення площадок та реконс
трукції залишків розкопаних споруд. Головна
особливість дослідження пам’яток трипільської
культури, на яку звернув увагу В.В. Хвойко, по
лягає в тому, що усі об’єкти на поселеннях були
спалені. Зокрема, залишки обпаленої глини, пере
палені кістки, велика кількість посуду серед руїн
навели дослідника на думку про те, що площад
ки були місцем поховання та жертвоприношений
[Хвойка, 1901, с. 778— 785; 2008, с. 25— 29].
Наведемо думки й інших дослідників кінця
X IX — початку XX ст., які самостійно ґрунтую
чись на даних власних археологічних розкопок,
дійшли висновку про ритуальне призначення пло
щадок. Серед доповідей на XIII Археологічному
з’їзді в Катеринославі у 1905 році, одна належала
Е.Р. Штерну та була присвячена інтерпретації три
пільських площадок. Дослідник, після розкопок
в Петренах у 1902— 1903 роках, був переконаний
в тому, що «Посуд, сконцентрований у великій
кількості на порівняно невеликому просторі, урни
з попелом та сліди вогню, з одного боку, так само
як відсутність вогнища та безсумнівних кухонних
відходів, з іншого боку,— безперечно, свідчать

про те, що ці площадки, відкриті на полі розкопок
у Петренах, повинні розглядатися не як залишки
поселення, але саме як місця для трупоспалення
та жертвоприношення» [Штерн, 1906, с. 17]. Втім,
на думку дослідника, яку б конструкцію не мала
споруда, від якої залишилася трипільська площад
ка: «Чи був цей [площадок] дах зроблений гори
зонтально, як при «мастабах» у Єгипті, або ж був
подібний склепінню,— на основі матеріалів, що
знаходяться у моєму розпорядженні з точністю ска
зати неможливо». Але на переконання Е.Р. Штерна
в цей ««будинок померлих», який було споруджено
для будь якої общини даного племені, чи була вона
братерством або родиною, поставлені були урни з
попелом» [Штерн, 1906, с. 18].
До прихильників побутового призначення спо
руд у вигляді площадок належать М .Ф. Біляшівський, В.О. Городцов, С.С. Гамченко та ін. На дум
ку М.Ф. Біляшівського, який проводив розкопки
у Колодистому, вдалося «если не вполне опреде
лить характер сооружения, то во всяком случае
близко подойти к цели» [Беляшевский, 1900,
с. 148— 155]. Саме М.Ф. Біляшівський першим
висловив думку, що площадка — то підлога, або
нашарування кількох випалених на місці підлог
давнього житла. Таким чином, М.Ф. Біляшівсь
кий започаткував традицію інтерпретації пло
щадки, як багатошарової глиняної підлоги житла,
випаленої за допомогою багаття, пізніше поши
рену в історіографії.
Після XI Археологічного з ’їзду та екскурсії по
трипільським пам’яткам із площадками В.О. Го
родцов зазначив, що «було відкрито та дослідже
но відомим археологом Хвойкою В.В. залишки
вельми примітної культури, що характеризуєть
ся. . .особливого роду площадками, які складають
ся із шарів обпаленої глини. Останні звернули на
себе особливу увагу як загадковістю свого призна
чення, так і тим, що були центрами, навколо яких
групувалися інші знахідки... їх вигляд зовсім не
нагадує кладки з цегли, але сповна відповідає
вигляду зруйнованих стін глинобитних споруд».
Проаналізувавши усі висловлені версії з приводу
інтерпретації площадок, як жител, як спеціальних
гончарних приміщень, ритуальних або поховаль
них споруд, цей дослідник дійшов висновку, що
площадки є «залишками жител, форма яких була
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чотирикутна або округла. Стіни та підлога ретель
но загладжувалися та фарбувалися, зсередини вла
штовувалися глинобитні столи, у деяких хижах
були печі, але у переважній більшості печей не
знаходять». На думку В.О. Городцова, площадки
були рештками тимчасових жител скотарського
населення. Щодо конструкції жител дослідник
писав, що «сучасні малоросійські мазанки є лише
удосконаленим варіантом трипільських глинобит
них жител» [Городцов, 1900, с. 345— 352].
Таким чином, більшість дослідників кінця
XIX — початку XX ст. при інтерпретації та ре
конструкції археологічних даних, здебільшого
отриманих під час проведених ними розкопок,
користувалася власними спостереженнями, до
свідом та інтуїцією. Деякі фахівці залучали до
аналізу аналогії з матеріалів світової археології.
Загалом, на початковому етапі трипіллєзнавства, дослідження тривалий час були під впливом
невірної інтерпретації площадок, як ритуальних
споруд. Але серед сучасників В.В. Хвойки були
дослідники, які не погоджувались із подібним
тлумаченням площадок і вважали їх підлогами
жител, а не залишками поховальних споруд.
Суперечки з приводу інтерпретації площадок
тривали протягом 1920— 1930-х рр., аж доки піс
ля робіт Трипільської експедиції, перед Другою
світовою війною, Є.Ю. Кричевський та Т.С. Пассек не довели концепцію площадок як залишків
обпалених в процесі будівництва та ремонту ба
гатошарових підлог жител [Кричевський, 1940,
с. 479— 592; Пассек, 1940, с. 9— 37]. Головним
завданням концепції Є.Ю. Кричевського та
Т.С. Пассек було спростування поширеної в іс
торіографії кінця XIX — початку XX ст. ідеї про
площадки, як місця для поховання та жертвопри
ношення. Мабуть саме тому дія вогню поясню
валася необхідністю випалу конструкції житла.
Отже, суть концепції в тому, що площадка — це
залишки укладеної на землю підлоги житла з де
рева й глини, обпаленої зверху спеціально роз
кладеними вогнищами. Купи шлакованої обмаз
ки у Трипільській експедиції були інтерпретовані
рештками печей, а нашарування глиняної обмаз
ки пояснювалися ремонтами та реконструкціями
жител. Дана концепція була пануючою у трипіллєзнавстві до початку 1960-х рр.
Досвід розкопок трипільських поселень у Мол
давії дозволив В.І. Маркевичу висунути нову ідею
щодо інтерпретації площадок. Спираючись на влас
ні спостереження дослідник зафіксував під шарами
обмазки чисельні розвали посуду, деталі інтер’єру
й діі'шюв висновку, що єдиним поясненням цього
може бути інтерпретація нашарувань обпаленої
глини «площадки», як міжповерхового перекрит
тя будинку, який загинув у пожежі. Таким чином,
В.І. Маркевичу вдалося довести, що площадка є за
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лишками обмазки дерев'яного перекриття житла з
горищем або двома поверхами. Випал конструкції
будівлі та інвентарю дослідник пояснював ритуаль
ним спаленням трипільського поселення у відповід
ності із певним священним циклом, який визначав
строки зміни місця мешкання на певному поселенні
[Маркевич, 1990, с. 47— 51].
Концепції про побутове та ритуальне призна
чення площадок було присвячено спеціальну стат
тю К.В. Зіньковського. Дослідник дійшов виснов
ку про подвійну сутність трипільських площадок,
які спочатку були житловими будинками, а потім
перетворювались на ритуальні поховання. На дум
ку, К.В. Зіньковського, «реальні факти археологіч
ної практики, навіть не зовсім вірно організовані
з позицій логіки будування гіпотези, на інтуїтив
ному рівні дослідження призвели до формування
двох протилежних із-за цього припущень. З одно
го боку — виключно культове пояснення площа
док, з другого — занадто раціоналістичне. Однак
яким би суб’єктивним не був підхід, обидві думки
з урахуванням його результативності, якщо виз
нати вірним припущення про подвійну сутність
трипільських пам’яток, у яких гіперболізуються у
свідомості давніх людей поняття будинку як місця
мешкання живих упродовж його функціонування
для цієї цілі — з одного боку, й місця упокоіння
усіх атрибутів будинку шляхом певних ритуаль
них дій — з другого» [Зіньковський, 1975, с. 13—
21]. Дослідником було розглянуто технологію
будівництва глинобитної будівлі, можливі чинни
ки руйнації як споруди в цілому, так і її окремих
конструкцій. Крім того, К.В. Зіньковський експе
риментально дослідив два можливих варіанти ре
конструкції трипільських жител. Перший полягав
у обпаленні багаттям «площадки» із укладеного на
землю деревинного настилу, обмазаного глиною.
Другий відповідав ідеї В.І. Маркевича про те, що
настил з дерева та глини був покладеним на стіни
перекриттям будівлі, яка загинула у пожежі. Саме
у результаті моделювання процесів будівництва та
руйнації житла, виходячи із другого варіанту ре
конструкції споруд, представлених площадками,
було отримано об'єкт, який нагадував археологіч
ні архітектурні залишки — трипільські площадки.
Таким чином, дослідник стверджував, що жит
ловий комплекс поселень трипільської культури
у певний момент ставав культовою пам’яткою
внаслідок ритуальних дій, про які ми знаємо лише
те, що вони супроводжувались спаленням посе
лень при переході на нове місце проживання. Дана
гіпотеза знайшла підтримку та підтвердження у
подальших сучасних дослідженнях [Круц, 2003,
с. 74— 76; Бурдо, 2006, с. 21].
В ході сучасних експериментальних дослід
жень по реконструкції будівель, згідно мето
дичних порад В.І. Маркевича, було здійснено
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моделювання трипільських споруд. Воно наочно
підтвердило можливість збудувати споруду зап
ропонованої конструкції. Вироблені в ході експе
рименту вимоги в цілому лягли в основу сучас
них експериментальних досліджень. Дослідник
В.В. Чабанюк здійснив не тільки моделювання
споруд згідно різних концепцій у зменшеному
масштабі, але й вперше для перевірки нової кон
цепції реконструкції та спалення двоповерхового
житла відтворив процес будівництва та спален
ня будинку у натуральну величину. За даними
В.В. Чабанюка, експеримент по спаленню моделі
трипільського житла у натуральну величину дав
результати, подібні до археологічних трипільсь
ких площадок [Чабанюк, 2003, с. 183— 189].
Сучасні методи вивчення та реконструкції три
пільської площадки передбачає такі етапи проце
дури дослідження, як аналіз джерел, що включає їх
класифікацію, систематизацію і як завершальний
етап, інтерпретація джерел. Такий підхід, на думку
Н.Б. Бурдо, дозволяє дослідникам чітко розділити
процес вивчення домобудівництва на ряд послі
довних аналітичних операції!, відповідно до етапів
процедури археологічного дослідження. Передусім,
дослідниця наголошує на тому, що при крити
ці джерел по домобудівництву, необхідно чітко
розрізняти аналіз археологічних залишків, які є од
ним з основних джерел для інтерпретації, що вклю
чає класифікацію і систематизацію, і їх інтерпре
тацію, що передбачає реконструкцію розкопаних
об’єктів із залученням як основного джерела власне
архітектурних залишків, так і даних по етнографії,
технології, будівництву та класифікацію і система
тизацію вже реконструйованих об’єктів. При цьому
необхідно враховувати, що не завжди при інтерпре
тації архітектурних залишків є досить переконливі
основи для їх повної реконструкції. Зокрема, для
трипільської архітектури, як правило, реконструк
ція носить характер вірогідної моделі [Бурдо, 2003,
с. 23— 31]. Таким чином, процедура реконструкції
трипільського житла, на думку Н.Б. Бурдо, повин
на передбачати три послідовні стадії: 1) розкопки у
відповідності з методичними засадами, всебічний
аналіз та фіксація отриманих даних; 2) інтерпрета
ція розкопаних об’єктів, їх класифікація; 3) реконс
трукція конкретних об’єктів.
Інакшу позицію щодо сучасної інтерпретації
трипільських площадок займає О.Г. Корвін-Піотровський. У своєму дослідженні О.Г. КорвінПіотровський виводить загальні висновки спира
ючись на окремі факти з різних об'єктів, будуючи
таким чином теоретичну реконструкцію трипіль
ських жител. Цікаво, що дослідник є прихильни
ком інтерпретації площадки, сформульованої ще
М.Ф. Біляшівським. Мабуть саме тому, О.Г. Корвін-Піотровський вважає, концепцію Є.Ю. Кричевського та Т.С. Пассек такою, що «найбільш
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адекватно відображає процес будування та руй
нації трипільських споруд». Натомість концепція
В.І. Маркевича та К.В. Зіньковського здається
досліднику такою, що «потребує додаткової ар
гументації» [Колесников, 1993, с. 63— 73].
Більшість дослідників схиляються до ідеї
вертикального розвитку трипільських жител,
тобто до двоповерхових жител на території поселень-гігантів, що знайшло відображення у стат
тях В.І. Маркевича, В О . Круца, В.О. Шумової,
Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко та ін. Натомість, при
хильники гіпотези М.Ф. Біляшівського, наполяга
ють на тому, що всі трипільські будівлі були одно
поверхові і випал глиняної підлоги необхідний для
її зміцнення [Колесников, 1993, с. 63— 74]. Але
експериментально-технологічними дослідження
ми було доведено, що випал нашарувань глиняної
підлоги вогнищами, як вважав ще М.Ф. Біляшівський, неможливий, бо на більшості досліджених
«площадок» трапляються ділянки, обпалені до
стану шлаку, кераміка має вторинний випал, по
судини, подекуди, впечені в шлаковану обмазку,
всі глиняні конструкції незалежно від товщини до
сить рівномірно пропечені. Отже, неможливо було
настільки обпалити глину, не спаливши дерев’яної
основи, на якій власне тримався будинок. Тому,
випал нашарувань глиняної підлоги вогнищами,
неможливий з практичної точки зору, бо по-перше,
шар глини при випаленні тріскається, а по-друге,
такий випал позбавлений сенсу, бо випалена глина
не має високих гідроізоляційних властивостей на
відміну від сирої глини. Зокрема, завал глиняних
архітектурних деталей з відбитками дерева знизу
завжди лежить нерівно, що свідчить про те, що
вони падали з висоти. Зокрема, дослідники схо
дяться на думці, що трипільське домобудівництво,
починаючи з раннього етапу, було складним за
конструкціями. Тому, враховуючи як загальні, так
і локальні тенденції у розвитку будівельної спра
ви, немає підстав спростовувати існування поряд
з одноповерховими також двоповерхових споруд
[Заєць, Гусев, 1992, с. 130— 132].
Таким чином, вже на початковому етапі до
слідження пам’яток трипільської культури сфор
мувалися різні точки зору щодо інтерпретації
глиняних площадок. Не дивлячись на спроби
М.Ф. Біляшівського та В.О. Городцова довести,
що глиняні площадки є залишками жител, точка
зору В.В. Хвойко на площадки як на місця похо
вання та жертвоприношення мала більшу підтрим
ку серед дослідників початку XX ст. Насамперед,
це можна пояснити браком досвіду та не розроб
леністю методики археологічних розкопок, які
проводилися на незначній площі, траншеями, що
не давало змоги охопити об’єкт у цілому.
У другій чверті XX ст. утверджуються ос
новні принципи, спираючись на які, дослідники
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в подальшому займалися інтерпретацією три
пільських площадок. Серед основних проблем
інтерпретації площадок трипільської культури
є питання про їх функціональне призначення,
першопочатковий вигляд та технологію будів
ництва. Усі точки зору на принципово важливе
питання про функціональне призначення три
пільських площадок можна розділити на три
умовні групи.
• До першої групи, належить, власне, при
пущення В.В. Хвойко та його прибічників, як
перша спроба інтерпретації. Дослідники відсто
ювали думку про те, що глиняні площадки були
місцем для поховання та жертвоприношення.
• До другої групи, можна віднести
М.Ф. Біляшівського, який намагався довести
хибність гіпотези В.В. Хвойко. М.Ф. Біляшівський інтерпретував трипільські площадки як
залишки житлових будівель. В подальшому,
Е.Ю. Кричевському та Т.С. Пассек вдалося
спростувати ритуальне призначення площадок
та науково обґрунтувати побутову версію їх
функціонального призначення. В сучасній іс
торіографії дану думку відстоює О.Г. КорвінПіотровський.
• До третьої групи належать В.І. Маркевич
та К.В. Зіньковський, які поєднали ритуальну
та побутову функцію. Дана точка зору підтри
мується більшістю сучасних дослідників.
В сучасних дослідженнях, певним чином,
поєднано в одну як ідею В.В. Хвойки про ри
туальний характер площадок, так і думку
М.Ф. Біляшівського про те, що вони є залишка
ми жител. Результати розкопок підтверджують
вірність ідеї побутової інтерпретації площадок.
Таким чином, основними особливостями домо
будівництва трипільської культури були сира
глина, тривалий період заготівлі будівельних
матеріалів, використання деревини та каркасностовпова конструкція. Ці питання потребують
подальшого вивчення на базі всіх доступних
джерел. Тому на сьогодні, в археологічній науці
та у трипіллєзнавстві зокрема, простежується
тенденція до комплексного вивчення артефактів
за допомогою різних методів дослідження.
Однією з головних тенденцій на сучасному
етапі археологічних досліджень є широке засто
сування експериментальних методів. Перехід
від описового методу до експериментального
пояснюється прагненням дослідників отримати
максимальну кількість різноманітної інформації
та перевірити на вірність власні реконструкції
жител. Але ця методика, перш за все, потребує
верифікації висновків. Таким чином, сучасні до
слідники намагаються більш ґрунтовно дослідити
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різні аспекти вивчення домобудівництва трипіль
ської культури, залучивши ширше коло архео
логічних джерел. У своїх працях вони детально
аналізують технологічні процеси, що мали місце
при будівництві поселень трипільської культури.
Література
Беляшевский Н. Ф. Раскопки на месте неолитического по
селения с керамикой домикенского типа у с. Коло дистого
Звенигородского уезда Киевской губернии // АЛЮР. —
1900. — Т. II. — С. 148— 155.
Бурдо Н.Б. Архітектурні традиції ранньотрипільських
племен в контексті європейського неоліту // Наук. зал. з
української історії: зб. наук, статей. — 2003. — Вил. 14. —
С. 23— 31.
Бурдо Н.Б. Дискусійні питання вивчення трипільської
культури у працях В.В. Хвойки // Дослідження трипіль
ської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія
Хвойки. —К., 2006. — Ч. 2. — С. 21.
Городцов В.А. Назначение глиняных площадок в доисто
рической культуре трипольского ти п а// АИЗ. — 1900. —
№ 1 1 — 1 2 ,— С. 345— 352.
Заєць
Гусев С.О. Модель трипільського житла з Півден
ного Бугу 11Археологія. — 1992. — № 3. — С. 130— 132.
Зіньковський К.В. До проблеми трипільського житло буду
вання/ / Археологія.— 1975. — Т. 15.— С. 13— 21.
Колесников О.Г. Трипільське домобудівництво // Археоло
гія. — 1993. — № 3. — С. 63— 73.
Кричевський Є.Ю. Розкопки на Коломийщині і проблема
трипільських площ адок// Трипільська культура.— К.,
1940. — Т. 1. — С. 479—592.
Круц В.А. Трипольские площадки — результат ритуально
го сожжения домов //Трипільські поселення-гіганти. — К.,
2003,— С. 74— 76.
Маркевич В.І І. Домостроительство племен культуры Триполье-Кукутень // Раннеземледельческие поселения-ги
ганты трипольской культуры на Украине: ТД I полевого
семинара. — Тальянки, 1990. — С. 47— 51.
Пассек Т.С. Трипільське поселення Коломійщина // Три
пільська культура. — К., 1940. — Т. І. — С. 9— 37.
Хвойка В.В. Древние обитатели Среднего Приднепровья и
их культура в доисторические времена (с комментариями и
иллюстрациями). — К., 2008.
Хвойко В.В. Каменный век Среднего Поднепровья // Тр. XI
АС в Киеве в 1899 г. — 1901. — Т. I. — С. 778— 785.
Чабанюк В.В. Досліди з моделювання трипільського житло
будування // Трипільські оселення-гіганти: м-ли міжнар.
конф, — К .,2 0 0 3 ,— С. 183— 189.
Штерн Э.Р. Доисторическая греческая культур на юге Рос
си и // Тр. XIII АС в Екатеринославе в 1905 г. — 1906. —
Т. 1, — С. 17.

D.V. Tolochko

THE PROBLEM OF STUDYING
AND INTERPRETATION OF TRIPOLLIAN
DWELLINGS (AREAS) REMAINS
The article is devoted to the Tripollian culture research,
e. g. the problem o f interpretation o f dwellings (areas) remains.
The analysis o f conceptions will make it possible to understand
the reasons o f discussions in modem historiography. In ad
dition, general principles which lay down the foundation o f
reconstructions o f original form and building technology are
determined.
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