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НЕОЛІТИЧНІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 
ПОБЛИЗУ МІСТА СЛАВУТА В МАЛОМУ ПОЛІССІ 

ТА ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕОЛІТИЗАЦІЇ

У статті йдеться про два неолітичні місцезнаходжен
ня поблизу міста Славута Хмельницької області, які можна 
віднести до волинської неолітичної культури. Виявлені на 
них археологічні знахідки являються на даний час найбільш 
аттрактивними для всієї течії Горині в межах України. 
Знахідки з Славути 6 дозволили зробити конкретний вис
новок про певний магічний обряд людей неолітичної доби, 
пов’язаний з рибальством. Наводяться деякі міркування 
щодо неолітизації території частини Полісся, про поход
ження неолітичної кераміки і питання, пов ’язані зі стра
тиграфією пам 'яток зі змішаним культурним шаром.

Мале Полісся, як відомо, є низовиною, яка 
простягається в субширотному напрямку і відді
ляє Волинську лесову височину від Подільської. 
Природні ландшафти і ґрунти тут практично ні
чим не відрізняються від таких у Волинському 
Поліссі. Ширина Малого Полісся на меридіані 
м. Славута складає близько 15 км.

Слід відзначити, що крейдові відклади в цій 
частині Малого Полісся розмиті, і в долині р. Го
ринь на поверхню виходять кремені альбського 
ярусу, які майже не використовувались в давни
ну через свою низьку якість.

Неолітичні стоянки з керамікою дніпро-до- 
нецького типу в долині Горині аж до кордону з 
Білоруссю нечисленні, зокрема в жодному разі 
на них не знайдено будь-яких кремінних виробів, 
знахідок дуже мало. Є згадка, що поблизу с. Не- 
тітттин (тепер це місто), в 1950 р. В.1. Канівець 
зібрав окремі уламки кераміки, прикрашені на- 
колами [Телегин, Титова, 1998]. Невелику кіль
кість кераміки кілька років тому виявив поблизу 
с. Вельбівно і с. Вілія викладач Острозької ака
демії О.Л. Позіховський (усне повідомлення).
І.К. Свєшніков знайшов неолітичну кераміку поб
лизу с. Хотин Рівненського району —  на край
ньому півдні Рівненського Полісся [Свєшніков, 
Нікольченко, 1982, с. 102]. Автором знайдено 
всього лише по два фрагменти кераміки поблизу 
сіл Селець і Рудня Дубровицького району Рів
ненської області. І це, мабуть, і все, що відомо.

На цьому тлі досить добре виглядають два не
олітичні місцезнаходження у Малому Поліссі в 
долині Горині, відкриті автором поблизу м. Сла
вута вже доволі давно. Нижче і піде про них мова.

М ісцезнаходження Славута 9

Місцезнаходження відкрите в 1967 р. Знахо
диться воно на 3—ПнЗ від Славути. Якась особ

лива прив’язка в даному випадку не потрібна, 
бо місцезнаходження показане на плані (рис. 1). 
В 1967 р. тут була зроблена зачистка краю за
плавної тераси і пройдений розкоп № 1 площею 
32 м2. У наступні роки періодично робились 
розчистки, а в 2002 р. на невеликі кошти Неті- 
шинського міського краєзнавчого музею був за
кладений розкоп № 2 площею 81 м2 і 4 шурфи 
розміром 2 х 1 м (рис. 2). Таким чином, всього 
розкопано приблизно 150 м2.

До 2002 р. було зрозуміло, що культур
ний шар місцезнаходження розмитий високою 
повінню Горині, але в 2002 р. в розкопі № 2 був 
виявлений і вцілілий культурний шар, щоправ
да, бідний знахідками.

Місцезнаходження Славута 9, як і деякі інші 
поблизу міста Славута, незвично розміщене на 
рівній заплаві Горині. Більше того,—  знахідки 
залягали в заплавних відкладах. Це, швидше за 
все, пов’язано з доволі крутим вздовжнім про
філем цієї ріки від витоку її і до м. Нетішин, в 
результаті чого відбувався відносно швидкий сп
лив повеневих вод і заплава рідко заливалась. Але 
наявні дані, що десь в другій половині XIX ст. чи 
в першій XX ст. мала місце таки велика повінь. 
Заплава була залита, а заплавні відклади частко
во розмиті. Напрямок повеневих потоків фіксу
ють різні видовжені западини на поверхні запла
ви (рис. 2). Нормальна висота заплави складає 
3,0 м. В районі розкопу № 2 вона має 2,4 м, а в 
найбільш глибоких западинах —  1,2 м.

Для розуміння геологічної ситуації наведемо 
узагальнений розріз, отриманий по розкопу № 2 
(рис. 3).

Шар 1. Сучасний, дещо піщанистий ґрунт 
сірого кольору.

2. Повеневі відклади—  пісок кварцевий, 
брудно-сірий, дрібнозернистий, глинистий, сла
бо горизонтальношаруватий. Зустрінуті чере
пашки річкових молюсків Viviparus і Unio.

3. Повеневі відклади—  пісок кварцевий, сі
рий, середньозернистий, до різнозернистого, 
місцями з кварцевим гравієм і катунами суглин
ку шару 4, промитий, косошаруватий. Саме в ць
ому шарі залягали перевідкладені археологічні 
матеріали —  неолітичні, шнурової та багатова- 
ликової кераміки, тшинецької культури, раннь- 
озалізного віку. Знайдено кілька речей другої
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Рис. 1. План розміщення неолітичних місцезнаходжень 
поблизу Славути: б — Славута 6, 9  — Славута 9, 0 0  — 

курганний могильник бронзового віку

половини XIX ст. чи першої половини ХХ-го, 
які й вказують на час повені.

4. Похований заплавний ґрунт — суглинок 
легкий, темно-сірого, майже чорного кольору. 
Як видно на розрізі, він значною мірою розми
тий, але в ПдС частині розкопу № 2 зберігся пов
ністю. Цей ґрунт і являється справжнім культур
ним шаром, який містить, як і пісок шару № З, 
різночасові археологічні знахідки, але не пізніші 
заранньозалізну добу. Знахідок цих, правда, до
волі мало.

5. Заплавний дрібнозернистий білий пісок, 
нешаруватий.

6. Заплавний супісок, горизонтальношаруватий.
Отже, повеневими водами археологічні

знахідки були вимиті з шару 4, перевідкладені в 
шар 3 і місцями сконцентровані (зокрема в ПнЗ 
частині розкопу № 2). Місцями значного пере- 
відкладення матеріалу не було, хоч дрібнозем 
шару 4 був повністю винесений водою. Так, у 
розкопі № 1 на відстані 1— 1,5 м. один від одно
го було знайдено сім тшинецьких серпів. Просто

Рис. 2. План неолітичного місцезнаходження Славута 9: 
І  — територія з нормальною висотою заплави, II — тери
торія з пониженою висотою заплави, h + 3 м — висота за

плави, ш 1—4 — номери шурфів

неймовірно, щоб ці серпи були значно перевід
кладені і сконцентровані в одному місці.

Для уточнення питання про площу місцезна
ходження і про геологічну будову заплави було 
пройдено 4 шурфи (рис. 2). В шурфі № 1 знахід
ки були відсутні. В шурфі № 2 в шарі 3 знайде
но, крім всього іншого, дві неолітичні крем’яні 
пластини. Шурфами № 4 і № 5 нижче сучасного 
ґрунту до гл. 1,5 м. пройдені мулуваті старичні 
суглинки чорного і зеленуватого кольору, міс
цями з черепашками Planorbis і Lim nea—  ін- 
дифікаторами застійних вод. Є опосередковані 
дані, на яких зупинятись не будемо, що шари З 
і 4 повинні залягати під цими старичними суг
линками.

ПнЗ

Рис. 3. Славута 9, геологічний розріз заплавних відкладів по частині розкопу№ 2\ 1— б — номери шарів
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Рис. 4. Славута 9, графік ширини пластинчастих сколів

Незважаючи на те, що в піску шару 3 знай
дені різночасові археологічні матеріали, неолі
тичний кремінь (крім відщепів і лусок) легко 
розпізнається типологічно, бо в культурах брон
зового віку подібний кремінь (знаряддя, плас
тинчасті сколи) просто невідомий. Важливо, що 
в даних геологічних умовах (верхи голоцено- 
вих заплавних відкладів) абсолютно виключена 
можливість присутності свідерського кременю.

Тепер шар 4 вже значно розмитий боковою 
ерозією Горині і не виключено, що в давнину 
більшість неолітичного матеріалу залягало там, 
де тепер русло ріки.

Методика розкопок

В розкопі № 1 фіксувалось на плані положен
ня кожного предмета. В розкопі № 2 такої фікса
ції не робилось, бо відразу стало зрозуміло, що 
маємо справу з намивом і концентрацією знахі
док. Відмічалось тільки з якого квадрату і шару 
(З чи 4) походить та чи інша знахідка. Особлива 
увага приділялась дрібним крем’яним сколам, 
щоб не пропустити неолітичні мікроліти. Шари 
1 і 2 копались лопатами, а 3 і 4 —  ножами. Від
щепи і луски зі зрозумілих причин в колекцію 
не брались, як і кістки і зуби тварин, які були 
виявлені як в шарі 3, так і в шарі 4.

А рхеологія. Крем’яні вироби

Кремінь, з якого виготовлялись різні знаряд
дя в неоліті, імпортний, туронського віку, жов- 
новий, високої якості. Колір його чорний і тем
но-сірий, іноді світло-сірий і жовтуватий. Він 
принесений з Волинської або Подільської висо
чин. Мінімальна відстань до відслонень крейди 
з подібним кременем по долині Горині як на пів
день, так і на північ сягає 20— 22 км. Місцевий 
кремінь альбського ярусу використано тільки в 
кількох випадках. Виявлено наступні категорії 
крем’яних знахідок:

Нуклеуси —  25 екз.;
Нуклеподібні уламки —  2;
Мікропластинки (ширина до 7 мм) —  7;
Пластинки (ширина до 12 мм) —  75;
Пластини —  175;
Масивні пластинчасті сколи (ширина менш 

як в два рази перевищує товщину) —  11;
Реберчасті пластини —  2;
Різцеві сколи — 8;
Перетини пластин —  10;
Знаряддя, в тому числі і вкладні —  47;
Нуклеуси збірки невеликі за розміром (рис. 5, 

1—10\ виготовленні на продовгуватих жовнах, 
оброблені до половини заготовки, крім одного, 
обробленого по всьому периметру. Вони, за де
яким винятком, одноплощинні. Ударні площадки 
утворюють з робочою поверхнею або прямий кут 
(ортогональні), або трохи скошені. Нуклеусів із 
негативами пластин правильної форми в колекції 
практично немає, хоч таких пластинчастих сколів 
чимало. Отже, нуклеуси, як правило, спрацьовані 
хоч і зберігають ще об’єм. Відсутні нуклеуси тор
цевого сколювання, які характерні для яніславиць- 
кої культури. Крім того, нуклеусів у яніславицькій 
культурі взагалі мало, або вони відсутні— стоянки 
Кропивенка і Стаханово на Житомирщині, Корма 
1Б [Пясецький, 1975, с. 61— 64].

За всі роки в Славуті 9 зібрано 257 пластин
частих сколів. Вони, як правило, поламані, а 
довжина цілих пластин складає від 4,5— 5,0 см 
до 6,5— 7,0 см. Пластинки мають довжину 
3,0—4,5 см, але є кілька пластинок довжиною 
8— 9 см. 12 пластинчастих сколів виготовлено 
з місцевого кременю низької якості. Вони ма
ють менш правильну огранку ніж інші і більш 
широкі, що і зрозуміло. Частина пластин і плас
тинок отримані явно віджимним способом, хоча 
відповідні нуклеуси, як було сказано, відсутні.

Була проміряна ширина пластинчастих сколів. 
Ці дані опрацьовані геологом Рівненської геоло
гічної експедиції М.В. Федорчуком і зведені ним 
у таблицю.

Рівень значимості 5 %; ймовірність 0,95

257 Кількість зразків
1,428016 Середня ширина
0,410498 Стандартне відхилення
0,287461 Коефіцієнт варіації
0,168278 Асиметрія
-0,28396 Ексцес
1,101335
-0,92923

Відповідність нормальному закону розподілу

0,051212
3,586262

Похибка середнього арифметичного

П р и м і т к а :  для зниження похибки до 1 % необхідно 
3174 зразки.
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Рис 5. Славута 9, нуклеуси (1—10) і знаряддя праці (11—56)

Основні висновки М.В. Федорчука наступ
ні. Кількість пластинчастих сколів достатня 
для рівня значимості 5 %. Дані апроксимуються 
нормальним законом розподілу. Подальше на
рощування кількості зразків суттєво не впливає 
на результати вимірів.

Дані по ширині пластинчастих сколів пред
ставлені графіком (рис. 4), на якому кількість

в екземплярах легко можна перевести у відсот
ки. Графік можуть використати ті археологи, 
які хотіли б порівняти свої дані з славутськи- 
ми, якщо тільки мають чисті комплекси, і не 
обов'язково неолітичні.

Мікропластинок в колекції від суми пластин
частих сколів 4,3 %, пластинок 29,2 %, пластин 
66,5 %. Порівняємо ці дані з даними, отримани
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ми для типово яніславицької стоянки Корма 1Б 
на Житомирщині [Пясецький, 1979, с. 46— 60]. 
Мікропластинок там ЗО %, пластинок 58 %, 
пластин 12 %. Отже неолітичні пластинчасті 
сколи Славути 9 за шириною разюче відрізня
ються від мезолітичних, яшславицьких. До речі, 
на Кормі 1Б і 4 знайдено кілька вістер кудлаївсь- 
кого типу. Л.Л. Залізняком на Кормі 1Б вияв
лено кілька кукрекських вкладнів [Зализняк, 
1991, с. 43, рис. 16, 51—53]. Незважаючи на все 
це, Корма 1Б і Корма 4 повинні відноситись до 
яніславицької культури.

Дуже вірогідно, що неоліт Славути 9 виник 
на основі яніславицької мезолітичної культури, 
але наведені вище дані відносно ширини плас
тинчастих сколів (як і інші дані, що буде пока
зано нижче), свідчать про те, що цей неоліт вже 
значно відірваний в часі від цієї культури.

Звертає увагу на себе той факт, що при знач
ній кількості пластинчастих сколів у Славуті 9, 
тільки 16 екз. з них мають сліди використання 
у вигляді вищербин і є всього кілька пластин із 
слабкою заполіровкою.

Перетини пластин зустрінуті тільки в розко- 
пі № 2. За розмірами вони не відрізняються від 
звичайних трапецій.

Знаряддя з вторинною обробкою

Скребки кількісно переважають над різцями 
(27 скребків і 11 різців). Серед скребалок наба
гато більше знарядь на відщепах ніж кінцевих на 
пластинах (рис. 5, 11—34). Характеризувати ці 
знаряддя немає необхідності. Тільки зазначимо, 
що скребачки на відщепах як досить великі, так 
і малі, а серед скребачок на пластинах є одна по
двійна (рис. 5, 25). Одна скребачка нуклеподіб- 
на, висока (рис. 5, 35). Тут можна вказати, що 
подібні скребачки зрідка трапляються на стоян
ках волинської неолітичної культури— Ново- 
сілки нар. Стир [Охріменко, 2001, с. 26, рис. 16, 
22].

Різців 11 екземплярів. Майже всі вони кутові, 
на зламі пластин (рис. 5, 36—41, 43); є один ати
повий боковий (рис. 5, 42) і на грубому відщепі 
(рис. 5, 44). Виявлено 8 різцевих сколів.

Неолітичні комплекси, де майже всі різці ку
тові. нам невідомі. Правда, Д.Я. Телегін, пише, що 
на неолітичних пам’ятках Волині переважають 
кутові різці [Телегін, 1968, с. 145]. Проте на стоян
ках волинської неолітичної культури (Новосілки, 
Оболонь) за даними Г.В. Охріменка більше бо
кових типів [Охріменко, 2001, с. 46]. Є в колекції 
Славути 9 одна скребачка-різець (рис. 5 ,26).

Макролітичні вироби Славути 9 являють 
собою примітивні невеликі сокири, яких 6 ек
земплярів (рис. 6, 1—6). Вони виготовлені або 
нуклеусовою технікою (рис. 6 ,1, 3, 6), або тран-

шеподібні (рис. 6, 4, 5, деякою мірою — 2). Де
які сокири мають поперечний скол підправки по 
лезу. Останні Д.Я. Телегін називає різаками. На 
одній траншеподібній сокирі збоку видно сліди 
ударів — свідчення того, що це знаряддя нама
гались потоншити, але спроба ця виявилась не
вдалою (рис. 6, 4).

Подібні сокири є в свідерській культурі і в 
кудлаївській ранньомезолітичній [Зализняк, 
1991, с. 18, рис. З, 12—17 та інші]. Стосовно 
яніславицької культури, то на відомих автору 
стоянках Житомирщини, такі сокири відсутні. 
Не згадують, що вони є на яніславицьких стоян
ках, і польські археологи [Kozlowski. Kozlowski. 
1977, s. 232— 240]. Але Л.Л. Залізняк знайшов 
невелику кількість подібних сокир на стоянках 
Протереб, Смоляніково (торфовище Корма), 
Непирець, Сенчиці 5А [Зализняк, 1991, с. 32, 
рис. 10 ,111; с. 34, рис. 12, 62—63; с. 35, рис. 13, 
66]. Ці стоянки він відносить до рудоострівсь- 
кого варіанту яніславицької культури. Д.Я. Те
легін пише, що крем'яні примітивні сокири в 
неоліті поширені, головним чином, на Волині 
і в долині Сіверського Дінця [Телегін, 1968, 
с. 134]. Що стосується Волині, то вони дійсно є 
в Мостві [Левицький, 1952, с. 70— 77], в гирлі 
Гнилоп’яті [Неприна, 1970, с. 108, рис. 10]. Є 
вони на стоянках волинської неолітичної куль
тури, —  стоянка Коник —  2 екз., Новосілки — 2 
екз., Оболонь— 8 екз., Вижівка— 52 екз. (!) 
[Охріменко, 2001, с. 44, табл. 2]. До стоянки 
Вижівка доведеться ще повернутись. Є подібні 
сокири і на пізньонеолітичній стоянці в гирлі 
р. Злобич на Житомирщині. Потрібно відмітити, 
що з цією стоянкою виходять якісь негаразди. 
В.Г. Охріменко чомусь пише, що на ній є неолі
тична кераміка «ранішого і пізнішого вигляду» 
[Охріменко, 2001, с. 48]. Але кераміки «ранішо
го вигляду» тут насправді немає. На цій стоянці 
було знайдено лише два фрагменти пізньоне- 
олітичної кераміки з накольчастим орнаментом. 
Вони не опубліковані, бо розпались на жорству, 
адже посуд був виготовлений із жирної глини з 
дуже малою домішкою піску.

Як чітко було вказано в публікації про Гирло 
Злобича, культурний шар залягав в голоценово
му ґрунті, який до того ж  являв собою сучасний 
орний шар [Пясецький, Залізняк, 1980, с. 75— 
81]. За цих умов кераміка, подібна до описаної 
вище, практично не могла зберегтись.

До пізнього неоліту на цій стоянці відносить
ся і яма від напівземлянки з коридорним входом 
(сіньми). Це житло повністю аналогічне тому, 
що було виявлене на свідерській стоянці Рид-

Рис. 6. Славута 9, сокири ( і—6) і фрагменти кераміки (7— 
19); Славута 6, кераміка (20—23) і знаряддя праці (24, 25)
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но IV [див. Зализняк, 1989, с. 144, рис. 48]. Та 
справа в тому, що житлова яма в Гирлі Злобича 
була частково заповнена голоценовим ґрунтом 
(культурним шаром) і повинна відноситись до 
пізнього неоліту.

Набір знарядь цієї стоянки нагадує такий, що 
походить з неподалік розташованої стоянки в 
гирлі Веснача, на якій автором був пройдений 
тільки великий шурф. Матеріали з гирла Весна
ча представлені без коментарів Г.В. Охріменком 
[Охріменко, 2001, с. 59, рис. 52]. Ця стоянка ці
кава тим, що тут знайдені неолітичні знаряддя 
разом з уламками двох трипільських посудин. 
Одна з них виготовлена з такої самої жирної 
глини, як пгзньонеолітична кераміка з Гирла 
Злобича. Знайдені і два нуклеуси енеолітичного 
вигляду із явно імпортного кременю. Тепер ав
тор цієї статті схильний до думки, що неолітич
на стоянка Гирло Злобича відноситься до часу 
існування трипілля.

Важливо також зазначити, що будь-які мік
роліти в пізньому неоліті цієї стоянки вже пов
ністю відсутні.

Повернемось до Славути 9. Пластин і плас
тинок із справжньою ретушшю тут лише 5 екз. 
(рис. 5, 50, 52—55).

Незвично виглядає пластинка, на вентраль
ному боці якої є негативи сколів лусочок (рис. 5, 
51), що надає цьому виробу схожість до кукрек- 
ських вкладнів. Але виходячи з пропорцій 
пластинки і з того факту, що вона виготовлена 
з допомогою простого зламу одного кінця, цей 
предмет ніякого відношення до кукрекських 
вкладнів не має, а специфічні сколи виникли 
при використанні пластинки як ножа по твердо
му матеріалу. На подібні псевдокукрекські ви
роби звертає увагу Д.Я. Телегін.

Серед інших специфічних знарядь потріб
но виділити косе вістря (рис. 5, 48), трапецію 
(рис. 5, 46), мікропластинку з притупленим 
краєм, мікропластинку з напівкрутою ретуш
шю з вентрального боку (рис. 5, 47). Є ще вістря 
стріли розвинутого типу (рис. 5, 56). На особ
ливу увагу заслуговує яніславицьке вістря без 
ретушованої основи (рис. 5, 45), яке і може свід
чити, що неолітичний комплекс виник на основі 
яніславицької культури. Але як це було видно 
на прикладі даних по ширині пластинчастих 
сколів, а тепер і по знаряддям, цей комплекс 
значно віддалений в часі від цієї пізньомезолі- 
тичної культури і зв’язок з нею майже неможли
во прослідковувати.

Кераміка

Зібрано 26 уламків кераміки, що небагато, 
але достатньо для деяких висновків. Кераміка 
відносно тонкостінна. Товщина стінок 5— 7 мм.

Колір її ззовні жовтуватий, сірий, буруватий, 
іноді майже червоний. В глині є більша чи менша 
домішка трави. Тільки в двох випадках (рис. 6, 
10, 19) крім зовсім малої домішки трави відмі
чена значна домішка піску. Ці останні фрагмен
ти не можна вважати більш пізніми, бо на них 
той самий орнамент, що і на інших фрагментах 
(рис. 6, 11, 13, 14). В одному випадку відмічені 
зерна білуватого польового шпату-ортоклазу, 
які нагадують товчену черепашку. Випал кера
міки добрий або недостатній. Форми горщиків 
не реконструюються. Тільки в одному випадку 
маємо уламок вінець горщика діаметром по він
цях 22 см. Цей горщик був звужений в напрямі 
до горла, а вінця були ледь відхиленими (рис. 6, 
7). Посуд мав загострене дно (рис. 6, 17). В од
ному випадку намічається тенденція до пере
ходу донця в шип (рис. 6, 18). Як добре відомо, 
шиподонний посуд є більш раннім за гостродон- 
ний. В даному випадку маємо пережиткове яви
ще. Орнаментальні прийоми прості— відтиски 
двох, трьох і чотирьохзубого гребінця, проглад
жені і прокреслені прямі лінії, наколи похило 
поставленою паличкою (рис. 6, 7—19). В деяких 
випадках орнамент мабуть займав усю поверх
ню посудин (рис. 6, 17). Але наявність черепків 
без орнаменту свідчить, що часто орнамент на
носився зонально.

Орнамент, виконаний відтисками гребінця, 
широко відомий в межах ДДКІО. Встановле
но, що це більш ранній спосіб орнаментування 
посуду. Про це свідчать, наприклад, стратигра
фічні спостереження на стоянці Устя Осколу 2 
[Телегин, 1960, с. 176— 187]. Те, що кераміка, 
орнаментована гребінцем, є найдавнішою, під
тверджено стратиграфічними спостереженнями 
на Лисогубівському поселенні на р. Сейм [Не- 
прина, 1984, с. 116— 118]. Є й інші приклади.

Орнаментальні гребінцеві композиції в Сла
вуті 9 були інколи досить складними (рис. 6 ,10, 
11). Накольчастий орнамент (рис. 6, 13, 14, 16, 
17, 19), має найближчі аналогії на доволі тери
торіально віддаленому місцезнаходженні Но
бель на Прип’яті, яке виявив Р. Грибович [Охрі
менко, 2001, с. 100, рис. 110, 1—5|. Є в Славуті 
9 орнамент у вигляді прогладжених і прокресле
них ліній (рис. 6 ,12, 16).

Ми не беремось знайти повної аналогії кера
мічного комплексу Славути 9. Зрозуміло тіль
ки, що кераміка, як і кремінь, не відносяться 
до самого раннього етапу розвитку поліського 
неоліту. Попередньо неоліт Славути 9 можна 
віднести до початку середнього етапу розвитку 
за трьохчленною періодизацією Д.Я. Телегіна. 
Формально стоянку можна віднести до волинсь
кої неолітичної культури. На нашу думку, для 
цієї культури поки що недостатньо окреслені ні
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територія розповсюдження, ні особливості кера
міки та крем’яного інвентарю.

Славута 9 відділена від основного масиву сто
янок волинської культури лесовою Волинською 
височиною, зате на схід від неї до гирла Хомори 
простягається Мале Полісся. Неширока лісова 
смуга тягнеться і далі на схід — уже територією 
Житомирщини. Тут більша вірогідність знайти 
стоянки подібні до Славути 9, але ця територія 
поки що зовсім не досліджена в археологічному 
відношенні.

М ісцезнаходження Славута 6

Місцезнаходження показане на плані (рис. 1). 
Як і Славута 9, воно теж знаходиться на рівній 
поверхні заплави Горині. Мікроморфологія по
верхні заплави і планіграфія річки Утка вказу
ють на можливість, що в неолітичну добу міс
цезнаходження було розміщене безпосередньо 
поряд з гирлом Утки. Тепер воно знаходиться 
десь за 300 м від гирла цієї річки. Схоже, що міс
цезнаходження взагалі не заливалось повеневи- 
ми водами, оскільки знахідки тут не перевідкла- 
дені. і частина неолітичних черепків з'єднується 
між собою.

На місці знахідки уламків неолітичної кера
міки в середині 1970-х р. був закладений неве
ликий розкоп площею 22 м2, в якому в піску на 
гл. 0,25— 0,3 м виявлено скупчення неолітичних 
знахідок. На жаль, через брак часу, це скупчен
ня, як показують планіграфічні дані по розкопу, 
тоді не було повністю оконтурене, а тепер вже 
точно невідомо де був розкоп і повторні спроби 
знайти це місце ні до чого не призвели.

В розкопі отримано 67 фрагментів неолітич
ної кераміки. Всі вони містять в глині значну 
домішку трави, а в одному випадку ще й слюдо- 
біотит. Виявлено кілька крем’яних відщепів, 4 
невеликих нуклеуси, кутовий різець (рис. 6, 25), 
знаряддя, яке формально можна назвати скобе
лем (рис. 6, 24). Не виключено, що це заготовка 
для отримання яніславицького вістря. Більшість 
уламків кераміки походять від одного горщика, 
який реконструюється (рис. 6, 23). Він має діа
метр вінець приблизно 26 см. Зображення цього 
горщика наводить і Г.В. Охріменко [2001, с. 105, 
рис. 118; с. 106, рис. 119]. Ця посудина ззовні 
має жовтуватий колір, а всередині майже чор
ний, траву в глині, якої, проте, менше ніж в глині 
інших посудин, і яка не так помітна, бо стінки 
старанно загладжені. Всередині, особливо бли
жче до дна, помітні гребінцеві розчоси. Стінки 
більш тонкі ніж у інших посудин. На внутріш
ній поверхні збереглись сліди червоної вохри, 
що свідчить про те, що горщик використовував
ся з якимись ритуальними цілями. Вся поверхня 
покрита накольчастим орнаментом, виконаним

похило поставленою паличкою. Наколи поблизу 
донця більш крупні, і тут між групами наколів 
видно неширокі розриви. Під вінцями — нена- 
скрізні проколи. Старанність виготовлення цієї 
посудини, той факт, що вся вона була покрита 
ямками-наколами, для чого потрібно було неа
бияке старання, залишки вохри, вказують на те, 
що горщик був спеціально виготовлений для 
ритуального обряду. Спробуємо розшифрувати 
з чим був пов’язаний цей обряд. Справа в тому, 
що своєю формою разом з орнаментом горщик 
разюче нагадує рибальську вершу, сплетену з 
лози. «Плетиво» особливо справляє враження, 
коли розглядати фото денця посудини [див.: Ох
ріменко, 2001, с. 116, рис. 119]. Верші і заколи 
існували в неоліті, бо вони відомі ще з мезоліту 
[Зализняк, 1991, с. 111, 112]. Отже, неолітич
ні люди на цьому місцезнаходженні безумов
но справляли якісь ритуальні магічні обряди, 
пов’язані з ловлею риби, переносячи в своїй 
уяві властивості верші на горщик з вохрою, або 
навпаки. Вохрою вони могли, як це зрозуміло, 
розмальовувати тіло. Це могло відбуватись на
весні, коли, як відомо, косяки риби заходять на 
нерест з великих рік (з Горині) в гирла малих рі
чок (в р. Утку) [Сабанеев, 2000, с. 7], або риба 
починає переселюватися з малих річок на плеси 
великих [Смехов, Савченко, 1988, с. 135]. В цей 
час в гирлі Утки і ставилися верші і заколи, а 
поряд з ними навколо горщика-«верші» відбу
вався магічний обряд (наприклад танці), який 
в уяві людей повинен був сприяти успішному 
лову риби. В інших горщиках, мабуть, була їжа 
і. не виключено, що якийсь специфічний напій 
для створення відповідного настрою. Звичайно, 
рибу при нересті могли ловити не тільки верша
ми і заколами, але зупинятись на цьому питанні 
немає потреби.

Автор цих рядків вважає, що більшість об
рядів в неоліті, як і в пізньому палеоліті (зга
даймо настінні розписи печер Іспанії і Франції) 
були пов’язані, в першу чергу, з життєвими пот
ребами людей. Тут ще можна згадати фігурні 
неолітичні кремені у вигляді звірів і птахів, зоб
раження сцен полювання з човнів на морського 
звіра в Залаврузі II. Можна згадати і про кістяні 
жезли зі скульптурним зображенням голови 
лося з Оленеострівського могильника [Гурина, 
1970, с. 140, рис. 2; с. 148, рис. 5], або ж  подібні 
жезли зі стоянки Швянтойї 3 [Римантене, 1975, 
с. 138— 142]. Можна згадати і про зображення 
людини і гуски чи качки на посудині зі стоянки 
Литвин [Исаенко, 1969, с. 47, рис. 1]. Були, на
певно, й інші обряди, пов’язані з якимись більш 
абстрактними уявленнями. Та розглядати це ос
таннє питання ми не будемо, бо воно може за
вести в область фантазі й.



98 Vita antiqua, 2009, № 7—8

В Славуті 6 знайдено уламок гострого дна 
іншого горщика з накольчастим орнаментом, 
який аналогічний до попереднього випадку. 
Слід виділити великий шматок горщика, склеє
ний з менших уламків (рис. 6, 20). Орнамент, як 
бачимо, нанесений зонально. Форма посудини 
дещо інша від форми горщика-«верші», бо має
мо плавний перехід від верхньої половини гор
щика до нижньої. Звичний для неоліту сітчастий 
орнамент з прогладжених ліній (рис. 6,21). Па
ралельні прогладжені лінії на середній частині 
горщика видно на іншому фрагменті (рис. 6, 22). 
Ці лінії субпаралельні волокнам трави в глині, а 
тому паралельні краю вінець.

Загалом фрагменти походять від 3—4-х по
судин. За часом Славута 6 близька до Славути 9. 
Відсутність гребінцевого орнаменту можна по
яснити малочисельністю горщиків в Славуті 6.

Про неолітизацію на Поліссі

Г.В. Охріменко пише, що в Західному Поліс
сі існував докерамічний неоліт [Охріменко, 
2001, с. 12]. Як приклад, він наводить пам’ятку 
Вижівка і пише, зокрема, що частина знахідок 
із стоянки Балаховичі подібна на знахідки з Ви- 
жівки [Охріменко, 2001, с. 48], що дійсно вірно. 
До типу «Вижівка» він також відносить стоян
ку в гирлі Злобича. Про цю останню йшла мова 
вище. У Вижівці кераміки не виявлено, зате 
знайдена прямо-таки величезна кількість примі
тивних сокир — 52 екз. Це може свідчити про 
те, що маємо справу з майстернею свідерсько- 
го, або мезолітичного чи неолітичного часу. Тут 
знайдено один свідерський наконечник стріли і 
типовий для цієї культури, принаймні один се
рединний різець на пластині [Охріменко, 2001, 
с. 66, рис. 59, 35. Зб\. 33 трапеції, зокрема й ви
сокі, належать, скоріше за все, до яніславицької 
культури. Маємо пам’ятку зі змішаним куль
турним шаром і не більше того. Свідерський 
домішок має і неолітична стоянка Балахови
чі — серія серединних різців на пластинах 
[Охріменко, 2001, с. 69, рис. 62, 18—24]. Цю 
стоянку в свій час відвідав Д.Ю. Нужний (усне 
повідомлення). Він підтвердив думку автора про 
значну негомогенність знайдених тут кремін
них виробів. Отже, виділяти неолітичні стоян
ки типу Вижівка недопустимо. Недопустимо 
виділяти на Поліссі докерамічну фазу неоліту. 
По перше, — для цього немає жодних підстав, а 
по друге, — природні умови тут далеко не такі, 
як наприклад на Близькому Сході, чи навіть у 
Приазов’ї, де в докерамічну фазу вже можливо 
були доместифіковані деякі тварини [Данилен
ко, 1986, с. 17— 29]. На Поліссі в деяких випад
ках скоріше можна говорити про керамічний 
мезоліт, бо поява кераміки ще не означає, що

населення вже займалось відтворювальними 
формами господарства. І недарма польські ар
хеологи відносять німанську неолітичну куль
туру до так званого паранеоліту, маючи на увазі 
саме той факт, що на території Польщі відсутні 
свідчення, що населення німанської культури 
було знайоме з відтворювальним господарством 
[Pradzieje.., 1989, s. 302— 319].

Г.В. Охріменко відмічає, що навіть рання ке
раміка волинської неолітичної культури має тонкі 
стінки. Він малює чимало пластинчастих сколів 
з різних пам'яток, не наводячи, на жаль, даних 
відносно їхньої ширини. Дуже помітно, що серед 
цих сколів майже немає мікропластинок. Отже, 
якщо деякі комплекси волинської культури і ран
ні, то вони ранні тільки відносно інших комплек
сів цієї культури. Навряд чи можна датувати ці 
комплекси серединою V тис. до н. е., тобто часом 
існування старшої культури лінійно-стрічкової 
кераміки, як про це пише Г.В. Охріменко.

Г.В. Охріменко отримав цінні результати, ви
явивши на деяких фрагментах кераміки волинсь
кої культури відбитки зернівок культурних рос
лин, які визначила Г.О. Пашкевич [Охріменко, 
2001, с. 88, табл. 6]. Він вважає, що якісь примі
тивні форми землеробства з ’явились на Поліссі 
під впливом людності сусідньої КЛСК, навіть 
раннього етапу розвитку цієї культури. Про
те його твердження, що в Мостві ніби-то було 
знайдено фрагменти, що належать до старшої 
культури лінійно-стрічкової кераміки, викликає 
сумніви, бо ранній хронологічний пласт Мостви 
відноситься В.М. Даниленком до розвинутого 
неоліту, до п’ятої фази розвитку [Даниленко, 
1969, с. 32, 33, рис. 5]. У Західній Волині взагалі 
відсутні свідчення про просування носіїв КЛСК 
на Полісся, чи принаймні якісь імпорти. У Фа
совій на Житомирщині автором був знайдений 
один черепок молодшої фази розвитку КЛСК 
без будь-якого археологічного супроводження. 
Немає сумніву, що насправді в цьому пункті 
якесь археологічне супроводження має бути і 
його можна виявити принаймні шурфами. Не
зрозумілим є те, що лінійно-стрічкова кераміка 
ніби-то знайдена на Кормі [Охріменко, 2001, 
с. 11, рис. 126, 2, 4]. Можна ще згадати миску з 
Гирла Гнилоп’яті — явний імпорт.

Взагалі потрібно сказати, що це і добре, що 
людність КЛСК практично не проникла на Ук
раїнське Полісся. В іншому випадку могло б 
статися те, що сталось на території Польщі (див. 
нижче). А щодо часу появи примітивного зем
леробства в Західноволинському Поліссі, то це 
питання, на нашу думку, потребує додаткового 
вивчення.

В Житомирському Поліссі на розвиток не
оліту можливо мало вплив трипілля. Невеликий
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трипільський комплекс кераміки виявлений поб
лизу с. Ісаківка Володарськ-Волинського райо
ну. Тут звертає на себе увагу кухонна посудина 
з діаметром вінець не менше 35—40 см. Форма 
її і орнамент мають аналогії в кухонній кераміці 
поселення Шкарівка в межиріччі Південного 
Бугу і Дніпра, яке належить до розвиненого три
пілля [Цвек, 1979, с. 176, рис. 5]. Подібний же 
посуд знайдений і в гирлі Веснача (див. вище). 
ЦІ два пункти прямо свідчать про проникнен
ня трипільців в Житомирське Полісся вже на 
розвинутому етапі трипільської культури. До 
трипільського часу належить верхній хроноло
гічний горизонт Мостви [Неприна, 1970, с. 111]. 
Кратероподібна трипільська посудина знайдена 
на стоянці Корма 1 [Залізняк, Балакін, Охрімен- 
ко, 1987, с. 70, рис. 5]. Але як саме впливала 
трипільська культура на розвиток неоліту, на 
наш погляд, невідомо.

Крім волинської неоліотичної культури 
Г.В. Охріменко в долині Прип’яті виділяє і сто
янки німанської культури [Охріменко, 2003, 
с . 206— 219], з чим можна погодитись, бо керамі
ка цієї культури тут, в долині Прип’яті, як і кера
міка з території Литви і Польщі відрі зняється від 
кераміки волинської культури [Pradzieje... 1989, 
s. 305, tabl. ЬХ Х ІІІіінш і].

Незважаючи на значне розповсюдження 
пам’яток КЛСК на польському Низі між Віслою 
і Одрою [Kozlowski, Kozlowski, 1977, s. 267, 
тара 19], тобто по сусідству з територією роз
повсюдження пам’яток німанської неолітичної 
культури, ніякого впливу КЛСК на цю останню 
культуру не прослідковується. Більше того, уяв
ляється, що КЛСК в межиріччі Вісли і Одри, де 
багато пам’яток яніславицької культури, приз
вела до значного занепаду цієї культури, яка, на 
відміну від території України, майже не має сво
го неолітичного продовження. Адже про стоян
ки культури гжебиково — долькової кераміки, 
яка виникла напевно на яніславицькій мезолі
тичній основі, в польській літературі майже не 
згадується, бо їх дуже мало, і вони дуже бідні 
знахідками.

Про походження неолітичної кераміки

Відомо, що на Близькому і Середньому Сході 
найбільш ранній посуд був виготовлений з каме
ню. Ось тільки деякі неолітичні (протонеолітич- 
ні) поселення: Мергар в Белуджистані [Массон, 
1989, с. 179, 180], Гандж-Дере в Ірані, Джармо 
в Іраці, шар VA Рас-Шамри в Сірії, Ієрихон в 
Палестині. Хірокітія на Кіпрі [Меллаарт, 1982, 
с. 31, 41, 42, 47 і інші]. Але в північніших райо
нах Євразії керамічний посуд має інше підґрун
тя. Перший керамічний посуд тут був шиподон- 
ним, — печера Джебел в Туркменії [Окладников,

1956, с. 11—219], ранні етапи буго-дністровсь- 
кої культури [Даниленко, 1969, с. 182], культура 
Ертебелле. В.М. Даниленко писав, що прототи
пом такої кераміки був плетений з лози кошик, 
обмащений глиною [Даниленко, 1974, с. 130], 
нижні кінці лозин якого були зв’язані і обрізані, 
в результаті чого утворювався шип. На наш 
погляд, можна говорити не просто про кошик, 
а саме про рибальську вершу, плетену з лози, 
адже у всіх вище згаданих неолітичних культу
рах добре було відоме рибальство, в тому числі 
і в Джебелі. Щодо кошиків, то плелися вони не 
тільки з лози, а й з кори липи (з лика), берези, з 
рогозу (останні існували ще в 1950-х— першій 
половині 1960-х рр.). І ці кошики, в тому числі і 
плетені з лози, навряд чи були схожі за формою 
на неолітичні горщики, але верші, — то інша 
справа.

Можна вважати, що рання кераміка в значній 
частині ДДІКО з’явилася незалежно від будь- 
яких археологічних культур. Проте це лише 
суб’єктивна думка автора.

Д еякі питання стратиграфії

Добре відомо, що в Поліссі різночасові сто
янки і поселення дуже часто розміщувались на 
одних і тих же місцях. Тому культурні шари в 
цих випадках бувають перемішані, і часто не
зрозуміло, які знахідки одночасні. Наведемо 
лише один приклад. На стоянці Корма 1 була 
виявлена різночасова неолітична кераміка, — 
від ранньої товстостінної до пізньонеолітичної, 
трипільського часу, а може і ще більш пізня.

Якщо з керамікою так чи інакше можна 
розібратись, то віднести до раннього неоліту 
яніславицький кремінь, який тут знайдений, 
можна лише теоретично, бо насправді знайдені 
тут лише кілька ранньонеолітичних черепків мо
жуть бути не пов’язані з усім цим багаточисель- 
ним кременем. Який кремінь потрібно віднести 
до наступних етапів неоліту, в даному випадку 
взагалі важко сказати. Ще гірше було б, якби на 
Кормі 1 був ще й свідерський кремінь.

Багато хто з археологів беззастережно ко
ристується палеокліматичною схемою Блітт- 
Сернандера. А дійсність може бути куди склад
ніша.

Де ж  вихід із даної ситуації? Взагалі-то він 
вже знайдений. Так, палеогеограф Н.А. Хотинсь
кий разом з археологами давно вже, принаймні 
з 1976 р., почали вивчати розрізи заплави, яка 
примикає до стоянок із змішаним культурним 
шаром [Хотинський, Фоломеев, Туман, 1979, 
с. 63— 81]. Виявилось, що змішані культурні 
шари на останцях терас розшаровуються в ме
жах заплав на окремі культурні шари-шлейфи. 
Ці шари розшаровуються нерідко і в озерно-бо
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лотних відкладах, — від стоянок на суходолах 
вглибину торфовищ. В середній течії р. Ока на 
стоянці Великий Ліс II Н.А. Хотинський разом з 
археологами в заплавних відкладах встановив 6 
шлейфів окремих культурних шарів. Культурний 
шар другої половини XVIII ст. н. е. залягав на гл. 
1,7— 1,8 м. Шар з сітчастою керамікою — на гл. 
2,8 м. Шар з пізньопоздняківськими матеріала
ми — на гл. 2,95— 3,05 м. Четвертий шар — на 
гл. 3,8— 3,9 м. П ’ятий шар, з матеріалами треть
ого етапу рязанської археологічної культури — 
на гл. 4,70—4,95 м і шостий шар зі знахідками 
волосівської культури — на гл. 5,30—5,40 м. У 
заплавних відкладах була отримана палінологіч- 
на діаграма. Виявилось, зокрема, що максимум 
пилку широколистяних порід дерев припадає 
не на другу половину Атлантикуму, а на кінець 
суббореального і на початок субатлантичного 
періодів. І це не випадковість, як пишуть авто
ри, а закономірне явище для інших районів пів
денної частини лісової зони Руської рівнини. 
Авторами отримані й інші цікаві і несподівані 
результати.

Звичайно, канави з суходолів у торф чи в за
плаву можна закладати не всюди. При слабкій 
напрузі заплавних процесів (як от в Славуті 6 і 9) 
розшарування культурних шарів не відбудеться. 
Ще в 1970-і рр. у автора виникла думка пройти 
канаву в прибережний торф з суходолу на сто
янці Корма 1, але на це не вистачило часу. При 
відвіданні стоянки Моства на початку 1970-х рр. 
було відмічено, що культурний шар опускається 
під торф. Маємо ще одне перспективне місце. Та 
чи мало ще десь таких місць?

Будемо сподіватись, що дослідження, про які 
йдеться, в Україні не за горами.
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V.K. Piasetsky
NEOLITHIC SITES NEAR SLAVUTA CITY 

IN MALY POLISSIA AND SOME 
GENERAL ISSUES OF NEOLITIZATION

The article is about two Neolithic sites near Slavuta city, 
Khmelnitskiy region, which can be attributed to Volyn Neolithic 
culture. O f today the archeological relics found there are the 
most representative fo r  all the Goryn current within Ukraine. 
The founds from Slavuta enabled to come to a clear conclusion 
about the magical ritual o f  the Neolithic people, connected with 
fishing. Some considerations are presented as per the neolithi- 
sation o f  a part o f  Polissia region, about the origins o f Neo
lithic ceramics and the issues connected with stratigraphy o f  
the antiques with mixed cultural layers.
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