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ВСТУП
Трипільська культура - яскраве явище доби енеоліту в історії людства
загалом і в історії України зокрема. Тому її вивчають багато вчених з різних
галузей:

історики,

археологи,

геологи,

етнографи,

культурологи,

мистецтвознавці та ін. Вона є однією з найяскарівіших археологічних
культур доби енеоліту.
Ареал поширення трипільської культури сягає 190 тис. км 2, що нині
входить до територій України, Молдови та Румунії (лише в Україні знайдено
понад 1000 трипільських пам'яток) (додаток А.1, рисунок 1.2.1).

Вона

славиться витонченою керамікою, яка була розписана різнокольоровими
фарбами, глиняними антропоморфними та зооморфними статуетками,
моделями саней, жител та ін.
Крім того трипільське населення активно займалося тваринництвом,
рибальством та збиральництвом. Не менш цікавим та важливим є
дослідження житлобудівництва, яке можна вивчати на підставі археологічних
досліджень, а також глиняних трипільських моделей жител або їх частин,
знайдених під час розкопок.
Томашівсько-сушківська локально-хронологічна група пам’яток (етап
СI) (додаток А.1, рисунок 1.2.2) була зосереджена у межиріччі Південного
Бугу та Дніпра (додаток А.1, рисунок 1.2.3). Виділена у 80-ті рр. XX ст.
Мовшею Т. Г. як томашівська археологічна культура, Круцом В. О. та
Рижовим С. М. як томашівсько-сушківська група.
Відомо понад 40 поселень, серед яких поселення-гіганти та селища
від 50-70 до 200-450 га: Василькове, Доброводи, Майданецьке, Сушківка,
Тальянки, Чичиркозівка.
Відомі також поселення й менших розмірів до 10 га – Мошурів,
Тальне 2, Тальне 3. Менші поселення групуються навколо більших.
Поселення складаються з наземних жител каркасно-стовпової конструкції.

Серед кераміки переважання столового посуду (80-90%), який має
специфічну форму та розпис.
Актуальність дослідження: Трипільська культура стала популярною
в останні роки. Але, на жаль, популяризовані статті не завжди дають
правдиву інформацію. Є багато псевдонаукових тверджень стосовно
походження та існування трипільців. Дуже часто зустрічаються роботи, в
яких їм приписують слов’янське коріння, стверджуючи, що вони пращури
українців. І дуже дивує, що ці міфи розповсюджені не тільки на побутовому
рівні, а й в учбових закладах та в засобах масової інформації. Кожне нове
нукове дослідження може привернути увагу пересічного громадянина і
розвіяти численні міфи.
Можна

зустріти

різні

публікації

стосовно

інтерпретації

житлобудівництва, в яких висвітлені різні концепції та трактування залишків
трипільських будівель. Ці всі проблеми актуальні і сьогодні. Нажаль,
житлобудівництво Трипільської культури вивчається тільки в галузі
археології, хоча ця культура славиться дуже витонченими витворами
мистецтва доби енеоліту, та це б дозволило звернутися до проблеми під
іншим кутом зору.
Дуже дивно, що мистецтвознавці не звертають увагу на вивчення цієї
теми, адже для дослідження житлобудівництва є дуже вагоме джерело –
моделі жител, які виготовляли самі трипільці. Моделі будівель є важливим
джерелом щодо реконструкцій реальних трипільських жител. Проте часто
автори графічних реконструкцій та «відтворених» на місцевості трипільських
хат звертають увагу на декор моделей жител лише частково і не
використовують всі присутні на них елементи. Мистецтвознавці досконало
вивчають мистецтво зарубіжних майтрів та не звертають увагу на культурну
спадщину своєї землі. Аналіз керамічних витворів мистецтва, залишків
будівель, може вирішити багато питань стосовно розуміння їх життя,
культури та світогляду. Тому ця тема повинна бути поширена і в галузі
мистецтвознавства.

Об'єкт дослідження: житлобудівництво Трипільської культури.
Предмет дослідження: особливості житлобудівництва томашівськосушківської локальної групи.
Метою

дипломної

житлобудівництва

роботи

Трипільської

є

висвітлити

культури

особливості

томашівсько-сушківської

локальної групи.
Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:
-розглянути

історіографію

досліджень

трипільського

житлобудівництва;
- охарактеризувати залишки будівель та моделі трипільських жител
як джерела інформації про житлобудівництво;
- виділити і охарактеризувати типи жител томашівсько – сушківської
локальної групи;
- виявити деякі конструктивні особливості дахів;
- дослідити декоративне оформлення трипільських моделей;
- проаналізувати інтер’єр трипільського житла;
Дипломна

робота

складається

із

Вступу,

Висновків, Списку використаних джерел та Додатків.

чотирьох

Розділів,

РОЗДІЛ 1
ЖИТЛОБУДІВНИЦТВО ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ВІД
ЗНАХІДОК ДО РЕКОНСТРУКЦІЙ

1.1

Історія дослідження проблеми

З-поміж пам’яток епохи енеоліту – бронзи головна увага приділялася
трипільській культурі, відкритій В. В. Хвойкою в 1897 році. На 11
археологічному з’їзді в Києві В. В. Хвойка виступив із доповіддю «Кам’яний
вік Середнього Подніпров’я», в якій визначив трипільські пам’ятки як
особливу неолітичну культуру (додаток Б.1, рисунок 1.1.4). І хоча
трипільські матеріали до цього були відомі на території сучасних ІваноФранківської та Тернопольської областей ще із 70-х років XIX столяття, а
поодинокі знахідки в Подніпров’ї – з 1854 та розкопок В. Б. Антоновича,
Ч. Зборовського (1891) біля с. Кринички Подільської губернії, заслуги
Хвойки в науковому обгрунтуванні (і відкритті) трипільських пам’яток
незаперечні.
В 90-х роках XIX – на початку XX ст. масштабні дослідження
трипільських старожитностей у Верхньому Подністров’ї здійснили Г.
Оссовський і К. Гадачек. В 1901 – 1902 рр.. Е. фон Штерн відкрив притаманні
цій культурі глиняні «площадки» (біля с. Петрени в Молдавії).
Трипільську культуру також активно досліджували В. О. Городцов, О.
А. Спицин, М. Ф. Біляшівський, Ф. К. Вовк, С. С. Гамченко. Дискусія
розгорнулася і з приводу призначення згадуваних «площадок», які
інтерпретувалися то як житла, то як «домівки для мертвих». За вказівкою
Археологічної комісії С. С. Гамченко в 1909 році проводив розкопки на
Немирівському городищі, в 1913 році – біля с. Саврань (Одеська область), на
Поділлі. В. В. Хвойка в 1909 році досліджував поселення на Поділлі під с.
Крутобояринці, К. Гадачек у 1914 році – біля с. Кошилівці (на Дністрі). В 191
– 1916 рр. тривали розкопки трипільських поселень поблизу сіл …

Додаток А.1

Рисунок 1.2.1 Карта. Етапи розвитку Трипільської культури в Україні

Додаток В.2

Рисунок 2.2.1 Реконструкція Двоповерхового житла с поселення
Раковець (за К. К. Черниш)

Рисунок 2.2.2 Експериментальна модель житла 2003 р. Процес
будівництва

Додаток Г.3

Рисунок 3.2.1 Ворошилівська модель житла. Вінницький обласний
краєзнавчий музей

