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A sign of mobility and cultural exchange? The ceramics with scribble line ornamentation from Lysa Hora cemetery

Vita Antiqua,
№ 10, 2018, p. 43-47

УДК 903.23(477.6)”634”

Marta Andriiovych1

A sign of mobility and cultural exchange?
The ceramics with scribble line ornamentation from Lysa Hora cemetery
From four types of the Neolithic ceramics that were determined for the Dnieper-Donetsk culture region,
only the fourth type after D.Y. Telegin typology has been found in the Lysa Gora cemetery. This type is represented by biconical vessels with the flat bottom and straight «collar» rim. Inside of this type, we are able to
identify subtypes by their size, type and ornament disposition on the body of a vessel.
The vessels with the flat bottom, straight vertical walls and cut to the middle rim are most common. In
the second period biconical vessels with the big flat “collar”rim became more popular. The plot of the composition and ornaments that decorated the body of the vessel in the first and second period also was changed.
The ornament in the first period is the imprints of the comb punches forming the horizontal rows, the fir-tree,
the zigzag, the ribbons, limited by the scratched lines, the comb marks. The ornament in the first period is the
imprints of the comb punches forming the horizontal rows, the fir-tree, the zigzag, the ribbons, limited by the
scratched lines, the comb marks. In the second period – the ornament of the triangular stroked decoration
and the shaded horizontal lines, which form plots: geometric compositions, fir trees, nets, extends. A linear
ornament consists of cut, screwed or flattened lines. Often, it is a straight line, in some cases there are curvilinear compositions, sometimes wavy ornament. In different periods of culture, there are certain differences in
the motifs of patterns, the ways of their placement, the degree of coverage of the ornament of the surface of
vessels. In the first period of culture, the pattern on vessels did not adhere to a clear horizontal zonation. Pots
of the second period are ornamented from the rim to bottom. Sometimes the pattern enters the inside of the
neck and rim of the vessel, as well as the bottom. The style of geometric rectilinear ornament prevails, which
most often includes horizontal rows and stripes. Rows consist of impressions of the comb, the triangular short
stroked decoration. Impressions of the comb, the triangular short stroked decoration in individual rows have
a slope to the right or to the left, resulting in a pattern having a kind of fir tree.Less often, the ornamental field
consisted of several horizontal stripes, separated by the triangular stroked decoration of the necks or flattened
lines. The entire strip is covered with lines from the stroked decoration or impressions of the comb. Sometimes
the entire strip filled with “broken” rows, which in general creates a motive of short vertical columns. However,
curvilinear pattern of ornament did not common for this period. The feature of ceramics is its ornamented
bottom. Patterns consist of concentric circles, elongated-oval circles, radial lines. At the end of the second – at
the beginning of the third period of the Dnieper-Donetsk culture region a tendency is to create a pattern with
a predominance of vertical or oblique columns and stripes, more often there is a pattern of ornament in the
form of individual figures (triangles, lozenges, which sparsely cover the surface of the vessel).
The development and change of the disposition of ornament on ceramics is one of the keys to understand
socio-cultural connections on the territory of the Dnieper-Donetsk cultural region.
Key words: Neolithic cemetery, Pottery, Middle Dnieper, Migration process

In the Kakhovka bare loess terraces reservoir
O.V. Bodyanskiy excavated the Lysa Hora cemetery
in 1959. In the area of the burial ground 50 graves
with grave goods including nearly 80 pottery vessels were discovered. Studies have shown that the
cemetery belongs to the IIB period of the so-called
Azov-Dnieper culture, chronologically near 5200—
4750 years BCE. (Kotova 2015, 34).
From all the known ceramic types of the
Azov-Dnieper pottery style (pots, jar-like pots,
bowls, cups) only pots, jar-like pots, and some
bowls had been found in the area of the Lysa Hora
cemetery. From typology and chronology view
these ceramics were diverse (Telegin 1991, 21).
There are pots in different sizes – from quite
small (diameter up to the top >8 cm) to large sized

pots (diameter <20 cm). In the cemetery flat pots
with obliquely cut to the middle of the rim or collars and slightly profiled pots with a collar or even
imitation of the collar with ornamentation are
dominated. In the second period the majority of
the vessels have a biconic shape of the body. Based
on ceramic from Lysa Hora, N.S. Kotova singled
out one specific type of vessel: pots with the subbiconical shape of the body, with a maximum diameter in the upper part of the vessel and high
straight neck (Kotova 2015, 25).
The vessels are characterized by thick walls
(1 cm) and most of them also do have organic inclusions. The ceramics made of clay with an admixture of sand or crushed stone and plant remains,
sometimes shells. All scholars marked that changes
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of admixture in the clay are indicators of culture influence from new came migration groups or neighborhoods cultures (Telegine 1968, 42).
The ornamentations of the Azov-Dnieper
ceramic are relatively simple, like those of the
Dnieper-Donetsk pottery style: comb prints, impressions and scribbled lines. In the first period the
most typical ornaments are comb prints and scribbled lines, which are forming horizontal rows, tree,
zigzag, tape, limited incised lines; in the second
period triangular impression and incised horizontal lines, trees, grids, geometric compositions are
more common. The linear pattern consists of cuts,
underlined or smooth lines. Straight lines are the
most common, in some cases, there are curved
tracks, sometimes wavy pattern.
Comparing to the Dnieper-Donetsk pottery,
where comb prints and scribbled lines observed as
the oldest ornamentation (Telegin 1968, 167) we
can suggest that for Azov-Dnieper pottery style it
might be the oldest kind of ornamentation too, especially because in the second period both types
of ornament weren’t typical any more.
In my view, the observable differences in the
vessels’ ornamentation, as well as the differing admixtures in the clay could be explained by spatial
mobility only, whereas two different hypotheses
can be formulated:
1. The migration (permanent residential mobility) of social groups to the Dnieper-Donetsk region
2. Phenomena of exchange beyond the
Dnieper-Donetsk region between different social groups having different pottery production
practices.
Comb ornamentation was one of the most
common ornaments in Neolithic Eastern Europe.
Earlier scholars connected influences and distribution of this type ornamentation to the social groups
making Pit-comb ware pottery style, Kama, Valdayi,
Narva pottery (Telegin 1968, 169). Now looks like
the ceramic with comb ornamentation came also
with social groups producing the Cardium pottery
style (Gaskevich 2010, 247; Kotova 2015, 64).
But in the second period of the “Azov-Dnieper
culture” the most popular ornamentation became
impressions which were made with sharp stick, and
the linear ornamentation also almost disappeared.
If the comb ornamentation was created in
the Middle part of Dnieper river (as D.Ya. Telegin
wrote) or spread with three different waves of the
sea migration of social groups making the Cardium
pottery style (Kotova 2015,65), and then were
new influences from those, who made ceramic
with triangular impressions, we can suppose that
scribbled linear ornamentations could be the base
of local ornamentation, which was created in BugDniester pottery style in the Early Neolithic period.
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Furthermore, the Bug-Dniester pottery style is
one of the oldest in the Neolithic on the territory
of Ukraine having ceramics with linear ornament
(Telegin?). Also, as N.S. Kotova pointed out, in the
first period of the Bug-Dniester pottery style, one
of the typical shapes of vessels were pots of the
Lysa Hora type (vessels with short straight neck
and biconic shape, with a maximum diameter in
the middle part of the vessel) (Kotova 2015, 42).
That could mean that the social groups making
the Azov-Dnieper pottery and had also founded
the Lysa Hora cemetery had contacts with groups
producing the Bug-Dniester pottery style. The latter also shows in this period typical linear and impressions ornamentation in vessel decoration.
But on another hand, linear ornament could
have been influenced by the Surska pottery style.
V.N. Danylenko wrote that after a phase of the decline of the Surska and the following production
of the Asov-Dnieper pottery style in the region,
social groups making the Surska pottery style appeared again at the same region. The main indication of the the Surska pottery style were ceramic
with scribbled lines and with granulated shells in
the clay (Danylenko 1969, 27). And if Danylenko
can suggest that the appearance of the triangular
impressions at the surface of the sharp bottomed
vessels is nothing else as a result of the cultural
exchanges with social groups producing AzovDnieper pottery (and I would like to mention that
triangular impressions belong to the second period of Azov-Dnieper pottery style), then I would
assume that scribbled lines ornamentation on
typical flat bottomed biconical pots had been
cross-influenced result of cross-cultural contacts in
the region.
Scribbled linear ornamentation from all found
fragments in Lysa Hora taken only 16,5% from all
ceramic at the cemetery. A similar correlation can
be found at the Mykilskyi cemetery. There only 10
from 60 vessels have scribbled linear ornamentation (Telegin 1991, 22). At the settlements Sobachky and Vovnygi linear ceramics make up to
40% of the pottery (Telegin 1968, 168) and these
settlements belong to the first period of AzovDnieper style, which dated 6050-5750 BC.
Which local groups were distributing the stylistic technique of using scribble linear ornamentation? Of course, like all types of the decoration
in the Neolithic it is quite a simple ornamentation:
just scribble lines made with a wood stick or imprints of this stick – so it could be basic for any pottery production. But, as I wrote earlier, from simple
lines consist the plot of the vessel’s ornamentation, which could help us attribute vessels with
ornamentation to some migration and exchanged
processes in the region. In the Lysa Hora cemetery
pottery with plots of trees and bands of diagonals
was found, which are quite basic plots for the Azov-
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Dnieper style, at the same time when Bug-Dniester
linear pottery style at the second period had become more complicated with advanced geometrical compositions.
In all cemeteries and settlements ceramic fragments with several types of ornamentation on one
fragment were found: comb prints with impressions, impressions with scribble lines, more rarely
comb prints with lines. In the Lysa Hora cemetery
several fragments with a combination of scribble
lines and impressions were found too. There are at
least two types of the ornaments combination:
1. The body of the vessel had all ornamentation with linear prints and on the rim with diagonals of impressions (vessel № 3);
2. Different combination of ornaments on the
vessels body (vessel № 45);
3. The vessels can have all surface decorated
with impressions, but the inner part of the rim
would have scribble diagonals inside.
With reference to the above formulated hypotheses, the question is: Are these combinations
of different types of ornamentation is the result of
an exchange between culturally different groups
in the region and/or phases of adaptation and integration for the newcomers?
At this point of my research these questions
cannot be answered yet. Unfortunately, there isn’t
a detailed plan from Lysa Hora excavations, but
with the number written on the fragment, we can
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reconstruct that the main concentration of ceramic
with scribble lines were distributed to two parts of
the cemetery. One concentration is on the squares
19, 20, 21 in which a grave with a full skeleton but
without pits was found. This grave was determined
by A.V. Bodyanskiy as to be one of the oldest graves
at the Lysa Hora cemetery (Bodyanskiy 1961, 32).
Another concentration is on the squares 5-6 in pit 3
and near it. In the rest of the cemetery surface single fragments which perhaps had scattered during
the ritual were found.
Interesting is the fragment of the pot №81.
It is a rim fragment with linear ornamentation all
over the pot’s surface, with scribble lines in the inner part of the rim. But what makes this fragment
so specific is that – the part of the rim was broken
and under the fracture is previous, older rim. So it
looks like the rim was repaired after it had been
damaged. It can be seen as an adaptation to the
more contemporary and at this time more popular
style of the rim. After reparation, the neck became
higher and with the imitation of a collar, the inner
part of the rim became cut inside.
The type of ornamentation and plots of the
decoration on the vessels surface could together
with the vessel’s shape and admixtures in the clay
give us an interesting view on phenomena of spatial mobility, migration and cultural exchange in
Middle Dnieper region.
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Марта Андрійович

Ознака мобільності та культурного обміну? Керіміка з лінійним орнаментом з Лисогірського
неолітичного могильника
На нижній терасі Каховського водосховища О.В. Бодянський в 1959 році дослідив Лисогірський
могильник. На території могильника було знайдено 50 поховань з супровідним інвентарем. Серед
знахідок було близько 80 горщиків. Могильник належить до IIБ періоду існування Азово-Дніпровської культури і датується 5200 – 4750 рр. до н.е.
Для Дніпро-Донецького регіону характерні три типи орнаментації на кераміці: гребінцевий
штамп, наколи (насічки) та прокреслені лінії. Для першого періоду характерним орнаментом є гребінцевий штамп та прокреслені лінії; для другого періоду – підтрикутні наколи. На мою думку, відмінності орнаментації на кераміці, так само як різні домішки до тіста можуть бути поясненні двома
гіпотезами:
1. Міграція постійної житлової мобільності соціальних груп в Дніпро-Донецькому регіоні.
2. Обміну за межами Дніпро-Донецького регіону між різними соціальними групами, що мають
різну практику гончарного виробництва.
Найбільш розповсюдженим у першому періоді орнаментом був гребінцевий штамп. Але у другому періоді найпоширенішим орнаментом стає накольчатий орнамент, і разом з цим майже зникає
орнамент з прокреслених ліній.
Якщо гребінцевий штамп був «винайдений» на території середньої течії Дніпра чи був впливом
трьох хвиль міграції соціальних груп – носіїв кераміки стилю Кардіум (Cardium), а у другому періоді
інший вплив на регіон від груп носіїв стилю кераміки з під трикутним накольчатим орнаментом, то
ми можемо припустити, що орнамент з прокреслених ліній може бути локальним винаходом всередині Буго-Дністровського керамічного стилю під час раннього Неоліту.
Залишається питання: чи є комбінація різних типів орнаментації результатом обміну між культурно різними групами та/або фазами адаптації та інтеграції для новоприбулих членів групи? В обох
випадках, що це може розповісти нам про мобільність, культурний обмін соціальних груп в неоліті
в Середньому Придніпров’ї.
Ключові слова: Могильники Маріупольського типу, кераміка, Середнє Придніпров’я, міграції
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Fig. 1. The plan of the Lysa Hora cemetery with areas concentration of the ceramic with scribble line ornamentation:
a. Squares 19, 20, 21 – 19 fragments; b. Squares 5-6 – 17 fragments.

Fig. 2. Rims with the scribled lines ornamentation from the Lysa Hora cemetery: 1. №39; 2. №3; 3. №81; 4. №75; 5.
№77; 6. №88/3.
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STEP AHEAD:
NEENAWA 2017 International Scientific Conference report
A significant step in establishing a network for
the study of the Eastern European Neolithic and
at the same time the final event of the project became the NEENAWA International Scientific Conference “Wetland Archaeology and Prehistoric
Networks in Europe”, September 15-18, which
was held in Kyiv and Kaniv on the basis of Taras
Shevchenko National University of Kyiv.
Our University is one of the four partners in the
NEENAWA Project’s consortium. It plays a significant role in fulfilling its goals and tasks, since the
SCOPES programme aims at the development and
modernization of institutional aspects of research
and teaching institutions in Eastern Europe. All efforts and events of the project are directly linked
to teaching activities and pursuing its educational
objectives. University teachers and students have
thus become the main beneficiaries of the project.
Due to the initiative of the Department of
Archaeology and Museum Studies, the Centre for
Underwater Archaeology of the Faculty of History
and the Centre for Paleoethnological Research, the
Scientific Committee of the conference was created in which scientists from Switzerland, Macedonia, Russia and Ukraine were included. Specialists
from international university centres and scientific
establishments (Switzerland, Germany, Macedonia,
Greece, Poland, Russia, Latvia, Belarus, etc.) and
representatives of the Institute of Archaeology of
NAS of Ukraine, National University of Kyiv-Mohyla
Academy, B. Hrinchenko University of Kyiv, the Institute of Zoology of NAS of Ukraine, the National
Natural History Museum of NAS of Ukraine, universities of Odesa, Kharkiv, Chernihiv, etc. were invited
to take part in the conference. The conference
highlighted the results of archaeological investigations of national and foreign scientists, including
the results of international cooperation based on
archaeological localities within Ukraine and brings
together researchers working in Holocene European prehistoric archaeology. The discussed topics
chronologically covered the period from the Mesolithic up to the Bronze Age.

192

The Ukrainian scientific and educational institutions were represented by:
— the Department of Archaeology and Museum Studies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
— the Education Laboratory “Centre for Underwater Archaeology, Archaeological and Ethnological Research”, Taras Shevchenko National University
of Kyiv
— the Archaeological Museum, Taras Shevchenko National University of Kyiv
— Th. Vovk Center for Paleoethnological
Research
— the the Institute of Archaeology, National
Academy of Sciences of Ukraine
— the Archaeological Museum IA, National
Academy of Sciences of Ukraine
— the National Natural History Museum, National Academy of Sciences of Ukraine
— National University of Kyiv-Mohyla Academy
— B. Hrinchenko National University of Kyiv
— I.I. Mechnikov National University of Odessa
— T.G. Shevchenko National University of
Chernihiv
— Kyiv Regional Archaeological Museum
— Kyiv Regional Center for Defense of Cultural
Heritage Monuments
September 15, 2017
The opening of the conference and the plenary meeting took place on September 15, 2017
in the Main Building of Taras Shevchenko National
University of Kyiv, on which the vice-rectors of the
University professors Petro Bekh and Viktor Martyniuk, as well as the representative of the Swiss
Embassy in Ukraine and Moldova, Holger Tausch
gave their greetings for the participants. Dean of
the Faculty of History prof. Ivan Patrylak, associate
professor Pavlo Shydlovskyi and a head of the Education Laboratory Yana Morozova indicated the importance for the University and Ukrainian science
of holding such events and the need for international cooperation in the field of archaeological
research. The sincere wishes of the fruitful work of
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the conference were expressed by the NEENAWA
project participants.
The scientific part was presented by presentations describing the current state of the study
of neolithization processes in Europe and the
achievements of prehistoric archaeology in recent
years. Among the speakers – prof. Albert Hafner
(Switzerland), prof. Marzena Szmyt (Poland), Robert Hofmann, Liudmyla Shatilo (Germany), prof.
Leonid Zalizniak, Mykhailo Videiko and Nataliia
Burdo (Ukraine).
Within the framework of the first day of the
conference, the opening of the exhibition «The
first farmers and pastoralists on the territory of
Ukraine» was held at the Archaeological Museum
of Taras Shevchenko National University of Kyiv, as
well as presentations of the editions:
HUMAN & LANDSCAPE: Prehistoric Archaeology of Eastern Europe. – VITA ANTIQUA, 9. Collection of scientific works. – Kyiv: 2017. – 282 p. – Ill.
http://vitaantiqua.org.ua/en/category/current-issue/
Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe / NEENAWA International Scientific Conference, September 15th-18th, 2017 / eds.
Y. Morozova, P. Shydlovskyi. – Kyiv-Kaniv, 2017. – 78 p. – Ill.
http://vitaantiqua.org.ua/en/category/library/
After the presentations for the participants of
the conference, an excursion to The Museum of
Historical Treasures of Ukraine, The National KyivPechersk Historical and Cultural Preserve were
organized where the guests were able to get acquainted with the masterpieces of Old Rus architecture, as well as unique archaeological exhibits of
Ancient Times and Early Middle Ages.
September 16, 2017
The next day, September 16, a trip to the Kaniv
Nature Reserve took place, where the main part of
the event was planned. During the trip, the participants attended the Kyiv Regional Archeological
Museum in Trypillia village. It is in this area, in the
end XIXth century some of the first excavations
of Trypillian settlements were carried out by the
archaeologist Vikentii Khvoika, after which this site
became eponymous for the whole cultural complex. The participants of the conference were acquainted with the life of the famous scientist; they
were able to see the collections of artifacts which
reflect the prehistoric archeology of the Middle
Dnieper region.
Upon arrival at the Kaniv Nature Reserve, reports and presentations dedicated to the study of
specific settlements of the Neolithic – the Bronze
Age of Southern and Eastern Europe were listened
and discussed. Andrey Mazurkevich and Ekaterina
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Dolbunova (Russia) presented an open lecture
devoted to the study of lacustrine sites in NorthWestern Russia in the 7th-3rd Mill. BC. Among other
speakers were prof. Sławomir Kadrow (Poland),
Maxim Charniauski (Belorus), Valentina Todoroska,
Zlata Blazeska, (Macedonia), Christoforos Arampatzis (Greece). Presentation of the project: “Airborne
Survey: Ancient Landscapes of the Central Ukraine –
Kyiv and Cherkasy Regions” and photo exhibition
also took place.
September 17, 2017
September 17, 2017 (Kaniv Nature Reserve) –
the reports on problems of the analysis of ceramic
assemblages of Neolithic cultures in Europe were
read by Caroline Heitz (Switzerland) and Dmytro
Gaskevich (Ukraine). A workshop “Lacustrian De
ndrochronology in the Context of Pile Dwelling
Archaeology at Lake Biel, Switzerland. Focus
Measuring, Chronology – building, Dating”. was
held under the supervision by Matthias Bolliger
and John Francuz (Switzerland).
After the scientific part on this day, the conference participants made a trip to the National
Historical and Ethnographic Preserve “Pereyaslav”
which situated near the town of Pereyaslav-Khmelnytskyi and attended an excursion in the Open-air
Ethnographic Museum, which was read by the vice –
director of the Preserve Oleksandr Kolybenko.
September 18, 2017
The last day of the conference, September
18, 2017 (Kaniv Nature Reserve) was dedicated to
issues of prehistoric networks and the question
of the interaction of the prehistoric societies in
Southeastern Europe. Among the speakers were
Prof. Nikos Chausidis, Goce Naumov, (Macedonia),
Valerii Manko, Dmytro Kiosak, Anzhelika Kolesnychenko, Sergei Telizhenko, and Oleksandr Diachenko (Ukraine).
Part of the reports was devoted to the questions of transportation and use of natural resources
and raw materials by the prehistoric population of
Eastern Europe. This materials were presented by
Marcis Kalninš (Latvia), Alina Veiber, Oleh Tuboltsev,
Yevhen Pichkur, Pavlo Shydlovskyi, Ivan Radomskyi
and Dmytro Zhelaga (Ukraine).
At the end, a workshop «Underwater Explo
ration of Wetland and Peatbog Sites. Perspec
tives and Problems» was held by Ekaterina Dolbunova (Russia).
During the conference the poster session on
the subject of Wetland Archeology were presented
by Gjore Milevski (Macedonia), Irina Khrustaleva,
Anna Malyutina (Russia), Yana Morozova, Sergii Zelenko, Marta Andriiyovvych (Ukraine).
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A number of lectures, presentations and postAmong the decisions of the Scientific Comers were presented by the NEENAWA team:
mittee are:
Archaeology in Switzerland: Research from Under
Water to High-Altitude Mountains (Prof. Albert Hafner,
Bern)
Mobilities, Entanglements, Transformations.
Pottery Practices in Neolithic Wetland Sites of the
Swiss Plateau (Caroline Heitz, Bern)
Lacustrine Sites in North-Western Russia in the
7th-3rd Mill. BC (Andrey Mazurkevich, Ekaterina Dolbunova, St. Petersburg)
Wooden Post Buildings of the Lake Settlement
Serteya XIV (Irina Khrustaleva, St. Petersburg)
Bone and Antler Items From Peat-Bog Settlements (the 6th – 3rd mill. BC) of North-Western Russia
(Dnepr – Dvina Basin). Technological and Functional
Features (Anna Malyutina, St. Petersburg)
Prehistoric Tool Kit for Surviving (Valentina
Todoroska, Struga, Zlata Blazeska, Skopje)
With or Without You: the Formation of Identities
in the Neolithic Balkans (Goce Naumov, Skopje)
Spatial Analysis of Marshy Areas: Neolithic TellSites in Pelagonia (Gjore Milevski, Skopje)
Overview of the Osteological Mammal Material
from the Surska Culture in the Context of Its Development and Adaptation of Its Communities to the Natural Environment (Alina Veiber, Kyiv)
Lithic assemblages of Early Agricultural Communities in Western Ukraine (Pavlo Shydlovskyi, Ivan
Radomskyi, Dmytro Zhelaga, Kyiv)
Patterns of Ornaments on the Ceramic from the
Lysa Gora Cemetery (Marta Andriiyovvych, Kyiv)
Perspectives for Wetland Archaeology, Surveys
and Underwater Exploration in the Dnieper River,
Ukraine (Yana Morozova, Sergii Zelenko, Kyiv)
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– to expand the cooperation of scientific and
educational institutions of Europe that were presented at the conference by the conducting internships for young scientists and lecturers from different countries at university centers,
– to create a system for the exchange of information on the archeology of Eastern Europe in
order to unify modern methods of fixation, describing and systematizing data on prehistoric objects.
The conference itself was an exceptional opportunity to create a system of information and
experience exchange, in research about European
prehistoric sites, to introduce up-to-date methodologies of fixation and description of archaeological material and to promote Ukrainian archaeological heritage in the European system of research. An
important value is the participation of Macedonian,
Russian, Swiss and Ukrainian students in this event
that will help to develop their knowledge about
current theoretical and practical European scientific research and promote their international mobility during their academic experience. In terms
of public benefit, the conference will help to represent the Ukrainian cultural and natural heritage
at a European level.
We wish that young scientists, using acquired
skills and knowledge, will broaden their circle of
professional contacts, put their creative ideas in
to practice for developing a liberal society, and
become the most valuable resource for positive
changes in the contemporary world.
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At Rector’s office in Kyiv, 2016. From left: Prof. Rostyslav Terpylovskyi – Head of the Department of Archaeology
and Museology, Dr. Pavlo Shydlovskyi – associate professor of the Department of Archaeology and Museology,
Prof. Ivan Patryliak – Head of Faculty of History, prof. Leonid Huberskyi – Rector of Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Prof. Albert Hafner – Head of Department of Prehistoric Archaeology of the Institute of Archaeological Sciences, Bern University (Switzerland), Prof. Petro Bekh – Vice Rector (International Relations) of
Taras Shevchenko National University of Kyiv

September 15th, 2017, Kyiv. Opening the conference at Taras Shevchenko National University of Kyiv. From left:
Yana Morozova, Albert Hafner, Petro Bech and Viktor Martyniuk
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Opening the conference. Marzena Szmyt (Poznan, Poland) and Pavlo Shydlovskyi

Presentation by Albert Hafner (Bern, Switzerland) “Archaeology in Switzerland: Research from Under Water to
High-Altitude Mountains”
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Greetings from Andrei Mazurkevich (St. Petersburg, Russia)

Presentation by Robert Hofman and Liudmyla Shatilo
(Kiel, Germany) “Trypillia – Strategy and Results of an
ongoing Ukrainian-European Project”
№ 10, 2018
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September 15th, 2017. Plenary session in the Red Building of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Participants from Macedonia and Switzerland at the Plenary session
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Presentation by Mykhailo Videiko (Kyiv, Ukraine) “Life September 16th, 2017, the Kaniv Nature Reserve. Marta
on the Eastern Borders of Old Europe”
Andriiyovvych as a moderator of session

The conference participants Serhii Telizhenko, Valerii Manko (Kyiv, Ukraine) and Marzena Szmyt (Poznan,
Poland)
№ 10, 2018
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Presentation by Nikos Chausidis (Skopje, Macedonia) Presentation by Yevhen Pichkur (Kyiv, Ukraine) “Mi“«River People» of the Northern Black Sea and Mace- ning and Transportation of Flint by Cucuteni-Trypillian
donia”
Tribes”

Presentation by Ekaterina Dolbunova (St. Petersburg, Russia) “Lacustrine Sites in North-Western Russia in the
7th-3rd Mill. BC”
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Presentation by Goce Naumov (Skopje, Macedonia) “With or Without You: The Formation of Identities in the
Neolithic Balkans”

Workshop “Lacustrian Dendrochronology in the Context of Pile Dwelling Archaeology” led by Matthias Bolliger
and John Francuz (Bern, Switzerland)
№ 10, 2018
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Mariia Tymoshenko and Alina Veiber studying a dendrochronological method at workshop

Marzena Szmyt
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Excursion around the National Historical and Ethnographic Preserve “Pereyaslav” guided by Oleksandr Kolybenko

Participants of the conference during excursion in Preserve “Pereyaslav”
№ 10, 2018
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КроК вперед:
Міжнародна наукова конференція NEENAWA 2017, звіт
Значним кроком у створенні мережі для вивчення східноєвропейського неоліту і в той же
час завершальною подією проекту NEENAWA
(Network in Eastern European Neolithic and
Wetland Archaeology for the improvement of field
techniques and dating methods) стала міжнародна наукова конференція "Археологія річок
і озер та первісні спільноти Європи", яка відбулася 15-18 вересня 2017 р. у Києві та Каневі
на базі Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Наш університет виступив одним з чотирьох партнерів консорціуму
проекту. Він відіграв важливу роль у виконанні
своїх цілей та завдань проекту, оскільки програма SCOPES спрямована на розвиток та модернізацію інституційних аспектів дослідницьких та
навчальних установ Східної Європи. Всі зусилля
та заходи проекту безпосередньо пов'язані з
навчальною діяльністю, а викладачі та студенти
університету стали головними бенефіціарами
проекту.
За ініціативи Кафедри археології та музеєзнавства, Центру підводної археології історичного факультету та Центру палеоетнологічних
досліджень, було сформовано науковий комітет
конференції, куди увійшли дослідники з Швейцарії, Македонії, Росії та України. Спеціалісти з
міжнародних і вітчизняних університетських
центрів та наукових установ були запрошені до
участі. На конференції висвітлювались результати археологічних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, значна частина яких отримана в результаті міжнародного співробітництва
під час вивчення пам’яток з території України.
Тематика конференції хронологічно охоплювала періоди від мезоліту – до доби бронзи та
об’єднала дослідників голоцену первісної археології Європи.
Українські наукові та освітні установи були
представлені співробітниками та членами:
— Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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— Навчальної лабораторії «Центр підводної
археології, археологічних та етнологічних досліджень» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
— Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка
— Центру палеоетнологічних досліджень
ім. Хв. Вовка
— Інституту археології НАН України
— Археологічного музею ІА НАН України
— Національного науково-природничого
музею НАН України
— Національного університету «КиєвоМогилянська академія»
— Київського національного університету
імені Б. Грінченка
— Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова
— Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
— Київського обласного археологічного
музею
— Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам`яток культурної
спадщини.
15 вересня 2017 року
Відкриття конференції та пленарне засідання відбулося 15 вересня 2017 року у Головній
будівлі Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, на якому проректори
університету професори Петро Бех та Віктор
Мартинюк, а також представник Посольства
Швейцарії в Україні та Молдові Хольгер Тауш
привітали учасників. Декан історичного факультету проф. Іван Патриляк, доцент Павло Шидловський та керівник Навчальної лабораторії
Яна Морозова вказали на важливість для університету та української науки проведення таких заходів та необхідність міжнародного співробітництва у сфері археологічних досліджень.
Учасники проекту NEENAWA висловили щирі побажання плідної роботи конференції.
Наукова частина була представлена презентаціями, що стосуються сучасного стану ви-
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вчення процесів неолітизації в Європі та досягнень первісної археології останніх років. Серед
доповідачів – проф. Альберт Хафнер (Швейцарія), проф. Мажена Шміт (Польща), Роберт Хофманн, Людмила Шатіло (Німеччина), проф. Леонід Залізняк, Михайло Відейко та Наталія Бурдо
(Україна).
У рамках першого дня конференції в Археологічному музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося відкриття виставки "Перші землероби та скотарі на
території України", а також презентації видань:
ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ: Первісна археологія Східної Європи. – VITA ANTIQUA, 9. Збірка
наукових статей. – Kиїв: 2017. – 282 с. – Іл.
http://vitaantiqua.org.ua/en/category/current-issue/
Археологія річок та озер і первісні спільноти Європи / Міжнародна наукова конференція
НЕЕНАВА, 15-18 вересня 2017 року / ред. Я. Морозова, П. Шидловський. – Київ-Канів, 2017. –
78 c. – Іл.
http://vitaantiqua.org.ua/en/category/library/
Після презентацій для учасників конференції була організована екскурсія до Музею
історичних коштовностей України, Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника, де гості змогли ознайомитися як з
шедеврами давньоруської архітектури, так і унікальними археологічними експонатами стародавніх часів і раннього середньовіччя.
16 вересня 2017
Наступного дня, 16 вересня, відбулася поїздка до Канівського природного заповідника,
де була запланована основна частина заходу.
Під час поїздки учасники відвідали Київський
обласний археологічний музей у с. Трипілля.
Саме в цій місцевості наприкінці XIX ст. археолог Вікентій Хвойка проводив одні з перших
розкопок трипільських поселень, після чого поселення в Трипіллі стало епонімним для всього
культурного комплексу. Учасники конференції
ознайомилися з життям відомого вченого, а також мали змогу ознайомитися з колекціями артефактів, які відображають первісну археологію
Середнього Подніпров'я.
Після прибуття до Канівського заповідника
були заслухані та обговорені доповіді та презентації, присвячені вивченню конкретних поселень неоліту – бронзової доби Південної та Східної Європи. Катерина Долбунова у співавторстві
з Андрієм Мазуркевичем (Росія) презентувала
відкриту лекцію, присвячену вивченню озерних
стоянок Північно-Західної Росії 7 – 3 тис. до н.е.
Серед інших доповідачів – проф. Славомир Кадров (Польща), Максим Чарняускі (Білорусь),
Валентина Тодороська, Злата Блазеска (Македонія), Крістофорос Арампатіс (Греція). Також
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відбулося відкриття фотовиставки, присвяченої
первісним культурам Європи.
17 вересня 2017
17 вересня 2017 року (Канівський природний заповідник) – було заслухано доповіді з питань аналізу керамічних колекцій неолітичних
культур в Європі – Каролін Хейтс (Швейцарія)
та Дмитра Гаскевича (Україна). Під керівництвом
Маттіаса Боллігера та Джона Франкуза (Швейцарія) було проведено семінар «Озерна дендро
хронологія в контексті дослідження пальових
будинків на озері Біль, Швейцарія. Фокус: об
міри, хронологія будівництва, датування».
Після наукової частини, учасники конференції здійснили поїздку до Національного історикоетнографічного заповідника “Переяслав”, який
розташовується неподалік міста ПереяславХмельницький і відвідали екскурсію до Етнографічного музею під відкритим небом, яку провів
заступник директора заповідника Олександр
Колибенко.
18 вересня 2017
Останній день конференції, 18 вересня 2017
року (Канівський природний заповідник), був
присвячений питанням дослідження первісних
мереж і взаємодії первісних суспільств ПівденноСхідної Європи. Серед доповідачів – проф. Нікос
Чаусідіс, Гоце Наумов (Македонія), Валерій Манько, Дмитро Кіосак, Анжеліка Колесниченко, Сергій Теліженко та Олександр Дяченко (Україна).
Частина доповідей була присвячена питанням транспортування та використання природних ресурсів і сировини первісним населенням
Східної Європи. Ці матеріали були представлені
Марцісом Кальніншем (Латвія), Аліною Вейбер,
Олегом Тубольцевим, Євгеном Пічкуром, Павлом Шидловським, Іваном Радомським та Дмитром Желагою (Україна).
На завершення відбувся воркшоп «Підводні
дослідження заплавних та болотяних стоянок.
Перспективи та проблеми» під керівництвом
Катерини Долбунової (Росія).
Під час конференції стендові доповіді з археології річок та озер представили Жьоре Мілевскі (Македонія), Ірина Хрустальова, Анна
Малютіна (Росія), Яна Морозова, Сергій Зеленко,
Марта Андрійович (Україна).
Команда NEENAWA представила ряд лекцій,
презентацій та стендів:
Археологія в Швейцарії: від досліджень під
водою до високогір’їв (проф. Альберт Хафнер,
Берн);
Мобільність та трансформація. Практика
гончарства на неолітичних заплавних стоянках
Швейцарського плато (Каролін Хеітс, Берн);
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Озерні стоянки Північно-Західної Росії у
7-му – 3-му тисячоліттях до н.е. (Андрій Мазуркевич, Катерина Долбунова, Санкт-Петербург);
Дерев’яні залишки будівель озерного поселення Сертея XIV (Ірина Хрустальова,
Санкт-Петербург);
Вироби з кістки та рогу з торф’яникових стоянок (6 – 3 ст. до н.е.) Північно-Західної Росії (Дніпро-Двінський басейн). Технологічні та функціональні риси (Анна Малютіна, Санкт-Петербург);
Доісторичний набір інструментів для виживання (Валентина Тодороська, Струга, Злата Блазеска, Скоп’є);
З вами або без вас: формування ідентичностей в балканському неоліті (Гоце Наумов, Скоп’є);
Просторовий аналіз болотяних територій:
Неолітичні теллі в Пелагонії (Жьоре Мілевські,
Скоп’є);
Огляд остеологічного матеріалу ссавців з
археологічних пам’яток сурської культури в контексті адаптації її носіїв до навколишнього середовища (Аліна Вейбер, Київ);
Кам’яні комплекси ранньоземлеробських
спільнот Західної України (Павло Шидловський,
Іван Радомський, Дмитро Желага, Київ);
Орнаментальні сюжети на кераміці з неолітичного могильника Лиса Гора (Марта Андрійович, Київ);
Перспективи заплавної археології, обстеження та підводного дослідження Дніпра, Україна (Яна Морозова, Сергій Зеленко, Київ).
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Серед рішень Наукового комітету:
– розширити співпрацю наукових і освітніх
установ Європи, які були представлені на конференції проведенням стажувань для молодих
вчених і викладачів з різних країн в університетських центрах;
– створити систему обміну інформацією
про археологію Східної Європи з метою уніфікації сучасних методів фіксації, опису та систематизації даних про доісторичні об'єкти.
Сама конференція стала унікальною можливістю створення системи обміну інформацією та
досвідом в галузі вивчення первісних пам’яток
Європи, з метою презентації сучасних методик
фіксації та опису археологічного матеріалу та
включення вітчизняної археологічної спадщини
до європейської системи досліджень. Важливе
значення мала участь українських та закордонних студентів у цій події, що допоможе їм поглибити свої знання про сучасні теоретичні та
практичні європейські наукові досягнення та
сприятиме міжнародній мобільності.
Ми хочемо, щоб молоді вчені, використовуючи набуті навички та знання, розширили коло
своїх професійних контактів, ввели свої творчі
ідеї в практику розвитку ліберального суспільства і стали найціннішим ресурсом для позитивних змін у сучасному світі.
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