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Life on the Eastern frontiers of Old Europe
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Mykhailo Videiko1, Nataliia Burdo2

Life on the Eastern frontiers of Old Europe

The concept of Old Europe defines its boundaries with the proliferation of ancient farming cultures. Its
eastern boundary is designated by the districts of Trypillia Сulture, the Eastern part of Cucuteni-Trypillia Cultural Unity, which reached Dnipro valley at the second half of the Vth Millenium BC. At this time we see several
local types of Trypillya Culture, each with some differences at material culture (mainly at pottery stylistics),
some different features in the economy. Subsequently, this added to the difference in the public organization.
These groups were completely autonomous, while there is a tendency for their active interaction, perhaps the
subordination of the less powerful groups by stronger.
Marked by complicated pottery assemblages ‘multiculturality” at Dnipro region developed around 600800 years and led to more cultural differentiation inside the area to North from Ros river. At the same time
groups with painted pottery, located to South from this area still remained homogeneous.
For nearly a millennium (from 4300 to 3400-3200 BC), we can observe the few different strategies of life
at the Trypillia Culture Eastern frontiers. From one side here we have some large groups, resistant to external
influences, and small groups of population, aimed at the formation of multicultural communities. At the same
time, trade was always an important connecting factor at all times.
Key words: Old Europe, Dnipro region, Eastern frontier, Trypillia Culture, multiculturality

The concept of Old Europe defines its boundaries with the proliferation of ancient cultures.
Its eastern boundary is designated by the districts
of Trypillia Сulture, the Eastern part of CucuteniTrypillia Cultural unity, which reached Dnipro valley in the second half of the 5th Millenium BC. At
this time there were several local types of Trypillya
Culture, each with some differences in material
culture (mainly at pottery stylistics), some different
features in the economy. Subsequently, this added
to the difference in the public organization. These
groups were completely autonomous, while there
is a tendency for their active interaction – perhaps
the subordination of the less powerful groups by
stronger ones.
The first Trypillia imports at Dnipro region,
which were found at Neolithic sites, relate to BI
stage or near 4500-4400 BC. But there are no traces
of Trypillia sites closer than 150-200 km. So we can
speak about some trade or cultural relations in this
period, which preceded the direct migration of Trypillia farmers to the east.
There were two groups of Trypillia BI-II stage
farmers who came near to Dnipro after 43004200 BC; the first one – to Krasna river valley, the
second – to lower Ros river basin (fig. 3). At this
moment both groups practiced farming and held
livestock, used large settlements as centers of social formations. For Krasna river a Trypillia site was

the central place (near 100 ha square), for lower
Ros river – Myropillia (near 200 ha). Most of archaeologists recognized both sites as the tribal centers
(Zweck, 2006; Videiko, 2015).
At this time pottery assemblage consists of
four components: one with traditional incised decoration, one with painted decoration, one without
decoration and “kitchen ware”(or Cucuteni C pottery) (fig. 1-2).
Рainted pottery from BI-II sites corresponds to
western models of so called Zaleschyky group (Vinogradova, 1982, Zaetz, Saiko, 1986). (fig. 1: 7-10).
On the other hand at the same time during excavations of BI-II stage of Kolomyitsiv Yar site we have a
lot of fragments originated not from small vessels,
but from large non-transportable for long distance
forms (fig. 1: 7-10).
At the same time new settlers adopted some
pottery traditions from Stog Culture. We are talking
about forms and decoration of “kitchen” pottery,
processing by smoothing the interior surface of the
pots (with “true” Trypillia carved decor on the other
side!) (fig. 2:6). Probably it means that local communities included some part of Stog population.
Substantial part of pottery finds from Trypillia
BI-II sites relates to no decorated items (fig. 1:4-6).
This group of pottery have some analogies at West,
out from Trypillia cultural unity (Videiko, 2000).
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It is well seen, that three from four components,
which formed local pottery assemblage, originated
from Trypillia Culture. Later, after 4000 BC, such a
multicultural community will become a hallmark of
the “Trypillian world” on the Eastern frontier.
Some finds showing us evidences of the long
distance trade through the Carpathian region inclusive (Videiko, 2000). This groups have had trade
relationship with the West, with other Trypillia
groups, from where copper and, probably, painted
pottery were imported (fig. 1: 7-10). On the other
hand there are some evidence about the local production of copper tools. We talking about two parts
of clay casting forms for flat axes on a multilayered
site of Trypillian Culture at Kirilivska Street, made
by V. Khvoika (Khvoika, 1901: 762). These forms are
made for the manufacture of flat axes (fig. 3 7-8).
Similar axes were found during excavations at several settlements of BI-II stage in the Trypillya area
(fig. 3: 1-7). The fact that these forms can be related
to this time is evidenced by the presence of fragments of «kitchen» supplies typical for BI-II stage
among ceramic finds from the Kirilivska Street.
However, at that time, no trace of contacts
with the population of the Neolithic Culture was
found, to which ceramic products of Trypillian culture were spreaded during the previous stage.
Near 4000 BC new wave of Trypillia Culture
(BII stage) communities with black-painted pottery
reached Dnipro at lower Ros river regions. They
probably integrated former population and create
a strong system with numerous large sites (from
20-50 to 100 ha) (Ovchinnikov, 2014).
At the same time tribal centers at Krasna river
disappeared and never been renewed in this area.
Here Trypilla Culture communities begining from
BII stage returned to archaic model of settling, with
relatively small sites (20-100 houses) and the surrounding system of temporary settlements. It was
some new kind of settled places. Temporary sites
located close to Dnipro valley, were rich for hunting and fishing resources. No remains here from
traditional burnt houses were found. These sites
provided better access to pastures. The study of
the fauna of several such settlements – Chapayivka,
Ignatenkova Gora – showed that during the seasonal life in temporary settlements their inhabitants consumed mostly hunting and fish prey
(Krutz, 1977, Zhuravliov, 2008).
The existence of such a settling may indicate,
that population of Trypilla near the Dnipro River
felt relatively safe. On the other hand, detection of
traces of fortifications in the form of a ditch on a
permanent settlement at Lvivska Square in Kyiv is
the direct evidence of the needs for defense facilities. It was enough for coexistence with the local
Neolithic population, but not enough to confront
the more powerful Trypillian communities in the
south (Kaniv and Tomashivka groups).
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At this time the previous tradition of multicomponent pottery assemblage spreaded to
Kolomyjschyna local group. As before it included
traditional vessels with incised decoration, painted
and undecorated pottery and a group of “kitchen
ware” (fig. 4: 1-6; fig. 7).
From previous population only one tradition
is traced – the manufacture of dishes with incized
decor and certain restrictions – “kitchen”. The rest
of the components of this ceramic complex again
have the features of neighboring cultural groups.
It is possible to identify the origin of painted
pottery. At the stage of BІI, the arrival of pottery
from the Nebelivka group to the Chapayevka
settlement was recorded (fig. 6: 1-4). Painted pottery at CI stage came from Kaniv and Tomashivka
groups, located in South direction. Some settlements, for example, Kolomyљchina I, imported
painted pottery from both groups (fig. 6: 5-7). The
similar situation is known for the Ignatenkova Gora
settlement. Note that in this case almost synchronous settlement of the Kaniv group in the Khatice
tract at a distance of about a kilometer was located.
At the same time, there are well-known items,
which are presented by exclusively painted ceramics of the Kaniv group. In some settlements like
Ripnitsa-I it is more than half (50,4%) of the entire
ceramic complex (Ryzhov, 2001: 25, fig. 8-10). In
general is to conclude: the further south is, the
more painted pottery being found. Perhaps this
should be considered as the inclusion in the composition of local communities of large groups from
the Kaniv group area. Taking into account the peculiarities of the production of this kind of pottery,
it can be argued that the latter settlers brought
with them not only the corresponding traditions,
but also skills of the manufacture of ceramics and
intentionally complicated technologies. From the
other side, locals tried to produce painted pottery,
but never reproduced it on normal technological
level (fig. 6: 8-10).
The distribution of undecorated pottery in the
complexes of Trypillian settlements at the stage
BII and CI (fig. 5) probably related with the influx
of population from Volyn, from the Lublin-Wolhynian Culture (LWC) (Videiko 2008). With spreading
of LWC-style pottery we have a “mirror” situation
with spreading of painted items: the further South
is – the less unpainted pottery made. At the same
time several samples of LWC-style pottery are
known from Kaniv group sites on both sides of
Dnipro (Ovchinnikov 2014). So, we can talk about
exchange not only in pottery styles, but, probably,
also in population between different local groups
of Tripillia Culture.
In the ornament of kitchen pottery at this period we can see changes, for example cord decoration appeared (fig. 7: 1-8). Previously this element
was associated with effects of “steppe cultures”
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influences. However, the dating of pottery samples and laboratory research of the technology of
manufacturing the cords themselves showed that
this element appears almost simultaneously, and
the technology is different in both Trypillia and
«Steppe» Cultures (Kotova et al., 2010: 122-131). At
the same time in Dnipro area appeared a kitchen
ware decorated with elements, executed in the
technique inherent in the local Neolithic population related to Dnepr-Donetzk Culture (Krutz, 1977:
54). These elements have become widespread at
stages VII and III (Fig.7: 9-12). So at this time there
was an interaction between Trypillian population
and some Neolithic “aborigines” on the site, settled
by Trypillia Culture.
Such ‘multiculturality” developed in around
600-800 years and led to more cultural differentiation inside of area to the North from Ros river. At
the same time group with painted pottery (“Kaniv

Group”) still remained homogeneous (Ovchinnikov,
2014).
Trade flourished and included metal, flint,
painted pottery and spondilus, some trade routes
(flint) reached Volhynia. The last marked, for example, by Khalepya haoard, which included near
150 large flint blades, found inside Trypillia CI pot
(Khvoika, 1901: 773-774; tabl. XIX, 1). At this time
we can observe not only contacts with local Neolithic (marked by sherds from painted pottery), but
also integration of some Trypillia representatives to
local Neolithic communities (Pustynka V type).
Thus, for nearly a millennium, we see different strategies of life at the Trypillia Culture Eastern
frontiers. From one side here we have some large
groups, resistant to external influences, and small
groups of population, aimed on the formation of
multicultural communities. At the same time, trade
was always an important connecting factor at all
times.
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Життя на східних рубежах Старої Європи
Концепція Старої Європи визначає її межі оширенням стародавніх хліборобських культур. Східну її межу позначають райони Трипільської культури, східної частини Кукутень-Трипільської культурної єдності, які досягли долини Дніпра у другій половині V тисячоліття до нашої ери. У цей час
ми бачимо кілька місцевих типів трипільської культури, кожна з яких має деякі відмінності в матеріальній культурі (головним чином у стилістиці кераміки), деякі різні особливості в економіці. Згодом
це додало різниці в громадській організації. Ці групи були повністю автономними, в той час як існує тенденція до їх активної взаємодії, можливо, підпорядкування менш чисельних і слабших груп
сильнішими.
Характеризована різноманітними керамічними комплексами «мультикультурність» у Дніпровському регіоні розвивалася приблизно упродовж майже тисячі років років і призвела до значної
культурної диференціації в районі на північ від річки Рось. У той же час групи з розписною керамікою, розташованої на південь від цієї області, як і раніше залишалися однорідними.
Протягом майже тисячоліття (від 4300 до 3400-3200 рр. до н.е.) ми можемо спостерігати декілька різних стратегій життя на східних кордонах Трипільської культури. З одного боку, ми маємо деякі
великі групи, стійкі до зовнішніх впливів, і невеликі групи населення, спрямовані на формування
мультикультурних спільнот. У той же час торгівля завжди була важливим фактором, що сполучала
різні культурні спільноти.
Ключові слова: Стара Європа, Дніпровський регіон, східна межа, трипільська культура,
мультикультурність
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Fig. 1. Trypillia BI-II stage pottery from Dnipro region: 1-3 – carved decoration; 4-6 – without decoration; 7-10 –
painted (1-10 - Kolomyitziv Yar).
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Fig. 2. Trypillia BI-II stage pottery from Dnipro region: 1-5, 7-9 – “Kitchenware”; 6 – fragment with curved decoration,
the reverse side (1-8- Kolomyitziv Yar, M. Videiko; 9 – “Culture A”, V. Khvoika).
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Fig. 3. Trypillia BI-II stage copper objects from Dnipro region: 1-7 – flat axes (copper); 8-9 – casting molds (clay). (1-9 –
V. Khvoika, “Culture A”, National Museum of History of Ukraine).
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Fig. 4. Trypillia CI stage pottery from Dnipro region: 1-6 – “kitchenware’; 7-10 – with curved decoration. (1-7 – Yancha-II, M. Videiko; 7-8 – Rypnytsia-VI, M. Videiko; 9-10 – “Culture B”, V. Khvoika, National Museum of History of Ukraine).
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Fig. 5. Trypillia CI stage pottery and figurines from Dnipro region: 1-7, 9 – without decoration; 8, 10 – fragmented
figurines. (1,8 – Rypnytsia-VI, M. Videiko; 1 – Khomyne, M. Videiko; 9,10 – “Culture B”, V. Khvoika, National Museum of
History of Ukraine).
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Fig. 6. Trypillia B-II and CI stages painted pottery from Dnipro region: 1-4 – Chapaivka (V. Krutz); 5-7 – Pidgirtzi-I
(V. Krutz); 8-10 – Pyrogovo, local imitation of painted pottery (V. Krutz).
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Fig. 7. “Kitchenware” from Dnipro region: 1-8 – with cord decoration; 9-12 – decorated in local Neolithic style, mixed
with Trypillia features (1-7, 9 – BII stage; 8, 10-12 – CI stage). (1-2 – Grebeni, Bibikov at alii, 1960-64; 3-7 – Chapaivka,
V. Krutz; 8 – Khomyne, M. Videiko; 9-12 – Kazarovichi, V. Krutz.
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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.
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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).

ISSN 2519-4542

193

STEP AHEAD: NEENAWA 2017 International Scientific Conference report
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)
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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)
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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”
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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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STEP AHEAD: NEENAWA 2017 International Scientific Conference report
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.

ISSN 2519-4542

http://vovkcenter.org.ua/en/main/

207

