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Олена ЛЕНАРТОВИЧ

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ
КУЛЬТУРИ ЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ

Серед значного розмаїття ужиткових виробів, які залишило після себе давнє населення,
вагоме місце посідає кераміка. Давня кераміка є носієм багатої інформації про життя
населення, його заняття, вірування, світогляд, історичну долю, міграційні процеси, а також
етнокультурні впливи між різними спільнотами.

Найдавніший посуд на території України появився у період неоліту в межиріччі Дністра
та Південного Бугу в VI тис. до н. е. [Давня історія…, 1997, с. 188]. У другій половині VI–
V тис. до н.е. на теренах Східного Прикарпаття та Волині проживало населення землеробсько-
скотарської спільноти – культури лінійно-стрічкової кераміки, яке принесло з собою нові
форми та неповторний декор керамічних виробів.

Для населення КЛСК, як і для будь-якої неолітичної культури, виготовлення керамічних
виробів було важливим процесом, під час якого дотримувалися певних технологічних правил.
А. Кульчицька-Лецієвічова, опираючись на петрографічні аналізи польської дослідниці
В. Вірської-Парахоняк, зазначає, що поселенці лінійно-стрічкової культури у керамічному
виробництві використовувала сіру глину-мул, яка мала природну домішку кварцитового
нерівноокруглого піску, і таким чином сама по собі знежирювалася [Kulczycka-Leciejewiczowa,
1979, s. 82].

Перш ніж виготовити керамічні вироби глина проходила попередню підготовку. Для
цього її відмучували, додавали до неї спеціальні домішки для знежирення та ущільнення
глиняної маси, старанно перемішували і вже тоді приступали до виробництва посуду
[Kulczycka-Leciejewiczowa, 1979, s. 83]. Як домішку використовували в основному шамот,
жорству, органічні речовини [Черныш, 1956, с. 48–56; 1959, с. 73–77; 1962a, с. 60; 1962б,
с. 83–86; Конопля, 2008, с. 196–222; Януш, 2004, с. 158–159; Ленартович, 2010, с. 239;
Пелещишин, 1999, с. 22–48; Конопля, 2009, с. 93–94; Пелещишин, 1992, c. 3–14; Конопля,
Стеблій, 2009, с. 81–110; Милян та ін., 2008, с. 231–237], іноді до керамічної маси додавали
товчені черепашки [Милян та ін., 2008, с. 231–237]. Як відзначала А. Кульчицька-Лецієвічова, і
з нею погоджуються Г. Охріменко, М. Кучинко, Н. Кубицька, процентне співвідношення
спеціальних домішок у складі керамічного тіста відрізнялося на різних пам’ятках КЛСК
[Kulczycka-Leciejewiczowa, 1979, s. 82; Охріменко, Кучинко, Кубицька, 2003, с. 38].

Увесь посуд робили вручну; великі посудини виготовляли джгутовим способом за
допомогою валиків. Тонкостінні посудини виробляли із глиняних смужок товщиною 1,5–2 см.
Миски і малі посудинки робили з одного шматка підготовленої маси [Kulczycka-
Leciejewiczowa, 1979, s. 83].

Незалежно від структурного складу тіста та функціонального призначення виробів, перед
тим як піддати термічній обробці, їх старанно оброблялися ззовні та зсередини. Часто на
поверхні грубостінного посуду можна побачити сліди “розчісування” чи витирання віхтем
трави (Тадані, Єзупіль І, Більшівці І та ін.). Поверхня тонкостінного делікатного посуду
старанно вирівнювалася і загладжувалася, іноді до блиску, кістяними або дерев’яними
лощилами. Нерідко посуд після процесу термічної обробки покривався тонким шаром глини,
інколи глини з вохрою – ангобом.

Важливим етапом виробництва посуду є процес його випалювання. А. Кульчицька-
Лецієвічова припускає, що вже у ранній період КЛСК для випалювання кераміки могли
використовуватися печі. Як доказ, наводить відкриття кількох печей на поселенні Могільніци
[Kulczycka-Leciejewiczowa, 1987, s. 318]. Слід зазначити, що схожу піч із куполоподібним
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склепінням виявлено на поселенні Єзупіль І Івано-Франківської обл. Проте за відсутності
археологічного матеріалу на черені печі ми не можемо точно визначити культурну
приналежність цього об’єкту. Припущення А. Кульчицької-Лецієвічової про використання
печей у процесі виготовлення керамічних виробів підтвердили також результати мінералого-
петрографічного аналізу про які йтиметься нижче.

У науковій літературі переважно поширений поділ керамічних виробів КЛСК на дві
традиційні групи – кухонну та столову. К. Черниш виділяла ще й проміжну групу [Пассек,
Черныш, 1963, с. 34–35].

Для детальнішого вивчення техніки та технології виготовлення керамічних виробів КЛСК
проведено мінерало-петрографічний аналіз. Для аналізу було відібрано фрагменти керамічних
виробів (як столової, так і кухонної групи), що відрізняються зовнішніми ознаками
(забарвленням, поверхнею, товщиною, зламом і т. ін.). Усього проаналізовано 16 фрагментів
керамічних виробів з трьох поселень КЛСК: Тадані (4 зразки), Винники-Лазки (2 зразки),
Більшівці І (10 зразків). Аналіз здійснила старший науковий співробітник наукового відділу
фізико-хімічних досліджень Національного науково-дослідного реставраційного центру
України в м. Києві Наталія Шевченко.

На основі одержаних результатів проаналізовані зразки поділено на три групи: кухонну,
столову та проміжну.

До кухонної групи віднесено п’ять зразків кераміки з поселення Більшівці І, по одному
зразку з пам’яток Тадані і Винники-Лазки.

Зразок 9 (Більшівці І). Фрагмент керамічного виробу неправильної форми завтовшки
5 мм. Поверхня загладжена сірого кольору. У зламі забарвлення неоднорідне: на більш
світлому фоні керамічної маси спостерігаються рівномірно розподілені уламки розміром 1–
2 мм чорного кольору, що обумовлюють елемент плямистої макротекстури. Злам сильно
шерехатий. Зразку притаманна невисока міцність та середня щільність. Мікрохімічна реакція
на наявність карбонатів негативна. Структура цього фрагмента алевритова поєднана з
мікролускуватовою, текстура – паралельно-орієнтована.

Керамічна маса складається з масної алевритистої глини, яка містить природну домішку
уламкового кварц-польовошпатового матеріалу (7%). Форма уламків гострокутна, розмір
більшості з них не перебільшує 0,1 мм, але присутні уламки розміром 0,1 мм (до 20%; 1% від
усього складу керамічної маси). На фоні глиняної маси присутні пори розміром до 2 мм
характерної форми, яка відповідає рослинним волокнам (7–10%). В окремих порах часто
присутні залишки волокон, що повністю не вигоріли. Маса глини містить незначну кількість
вуглецевих часточок.

Привертає увагу як фізико-механічні так і оптичні властивості зразка. Не висока міцність,
наявність залишків волокон, що не вигоріли та зберігання глинистою масою своєї первісної
структури свідчить про недопалення матеріалу. Температура випалу тут не перебільшувала
600–700°С. Можливо цей зразок належав погано випаленій бракованій посудині.

Зразок 13 (Більшівці І). Уламок керамічного виробу неправильної форми завтовшки 8–
10 мм. Ззовні забарвлений у темно-сірий колір, а у товщі поперечного зрізу набуває чорного
відтінку. У зламі фрагмент характеризується значною пористістю та шерехатістю.
Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів негативна. Структура цього фрагмента
алевритова поєднана з мікролускуватовою з паралельно-орієнтованою текстурою.

Сировиною для виготовлення зразка слугувала масна алевритиста глина, якісно
відмучена, з природною домішкою уламкового кварц-польовошпатового матеріалу (7%).
Розмір більшості уламків, форма яких гострокутна, не перебільшує 0,1 мм. У керамічній масі
простежено пори значних розмірів (2–3 мм; 7–10%), що утворилися внаслідок вигорання
органічної домішки рослинних волокон (подрібленої соломи), завдяки чому кераміка набула
пористої структури. В окремих порах часто присутні залишки волокон, що повністю не
вигоріли. Органічна домішка також розподіляється рівномірно, що засвідчує добре старанне
вимішування керамічної маси перед її використанням. Глиняна маса містить значну кількість
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вуглецевих часточок. На загальному фоні глиняної маси зустрічаються грудочки глини (10–
15%), можливо спеціальної домішки до керамічного тіста у вигляді тієї ж самої сухої
подрібненої глини (не випаленої, а саме висушеної), доданої для поліпшення процесу
висушування виробу.

Звертають на себе увагу оптичні властивості зразка: маса глини анізотропна, зберігає
характерну для глини орієнтовану текстуру та первісні структурні особливості, що відбувається
при відносно невисокій температурі випалу (до 800°С) при відновній атмосфері випалу.

Зразок 14 (Більшівці І) представлений фрагментом неправильної форми завтовшки 7 мм.
Забарвлення неоднорідне – ззовні покритий тонким шаром (0,5 мм) світло-коричневого
кольору, в товщі поперечного зрізу матеріал набуває чорного кольору. У зламі добре помітна
пориста структура фрагмента. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів негативна.
Структура цього фрагмента псамо-алевритова в поєднанні з мікролускуватою, текстура нечітко
виразна орієнтована з елементами плямистої.

Керамічна маса складається з суміші піщано-алевритистої глини (60–65%) з масною
полімінеральною глиною (35%). В останній природний уламковий матеріалі майже відсутній.
Піщано-алевритиста глина містить природну домішку уламкового кварц-польовошпатового
матеріалу (10–15%). Розмір уламків, форма яких напівокатана та гострокутна, змінюється в
межах 0,3–0,1 мм (30%), менше за 0,1 мм (70%). Керамічна маса пориста, що обумовлено
наявністю пор розміром до 1–2 мм, форма яких відповідає формі рослинних волокон, що надає
підстав діагностувати присутність в керамічному тісті спеціальної домішки рослинних волокон.
Кількість органічної домішки сягає 15%. В окремих порах помітні й залишки волокон, що
повністю не вигоріли. Маса глини насичена вуглецевими часточками.

Випал керамічного виробу відбувався при температурі приблизно 800–900°С у відновній
атмосфері, наприкінці випалювання атмосферу було змінено на оксидну.

Зразок 15 (Більшівці І) представлений уламком неправильної форми завтовшки 7 мм.
Ззовні палевого кольору (як глина, сірувато-бежевий), у зламі – темно-сірого. У зламі добре
помітна пориста структура керамічної маси. Пори, значні за розміром 1–3 мм (кількість не
перевищує 7–10%), утворилися внаслідок присутності в масі керамічного тіста органічних
домішок (рослинних волокон), які частково вигоріли. Структура – алевритова в поєднанні з
мікролускуватою, текстура – паралельно-орієнтована. Керамічна маса складається з масної
алевритистої глини, яка містить природну домішку уламкового кварц-польовошпатового
матеріалу (7%). Розмір більшості гострокутних уламків не перебільшує 0,1 мм. Маса глини
містить незначну кількість вуглецевих часточок. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів
негативна.

Сировиною для виготовлення зразка слугувала масна алевритиста глина, якісно відмучена
та перемішана. Органічна домішка розподілена рівномірно. Звертають на себе увагу фізико-
механічні та оптичні властивості зразка. Невисока міцність, наявність залишків волокон, що не
вигоріли, та зберігання глинистою масою своєї первісної структури свідчить про недопалення
матеріалу. Температура випалу не перевищувала 600–700°С. Можливо так як і 3 зразок –
належить погано випаленій бракованій посудині.

Зразок 16 (Більшівці І). Керамічний виріб представлений уламком неправильної форми
завтовшки 9 мм. Забарвлення неоднорідне – з поверхні зовнішнього боку шар завтовшки 0,2 мм
світло-коричневого кольору (можливо, залишки ангобу), в товщі поперечного зрізу матеріал
набуває чорного кольору. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів негативна.

Структура фрагмента псамо-алевритова в поєднанні з мікролускуватою. Текстура –
нечітко виразна орієнтована за рахунок орієнтування подовжених лусочок слюдяних та
глиняних мінералів. Керамічна маса складається з піщано-алевритистої глини, яка містить
природну домішку уламків кварц-польовошпатового матеріалу напівокатної та гострокутної
форми (10–15 %) та незначну кількість подовжених лусочок слюди. Фракційний склад:
0,1–0,2 мм (25–30 %), менше за 0,1 мм (70–75 %). Керамічна маса пориста. Пори значні за
розміром, досягають 1–3 мм, пласкої форми, що утворилися внаслідок вигорання органічної
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домішки (січеної соломи). Маса глини містить значну кількість (15 %) вуглецевих часточок.
Випал виробу відбувався у відновній атмосфері при температурі приблизно 800–900°С.

Зразок 1 (Тадані) представлений уламком неправильної форми завтовшки 13 мм.
Неоднорідного в зламі забарвлення – у товщі чорного кольору, який до краю змінюється на
темно-бурий. Де-не-де фіксуються відбитки рослинних волокон. Зразку притаманна висока
міцність та середня до низької щільність. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів
негативна.

Структура фрагмента псамо-алевритова в поєднанні з мікролускуватою структурою
глиняної маси, текстура – паралельно-орієнтована за рахунок відповідного орієнтування
лусочок глиняних мінералів.

Керамічна маса складається з анізотропного мікролускуватого агрегату глиняних
мінералів – 70%, спіснювальних природних та спеціальних домішок – 40 %. (точна діагностика
глиняних мінералів методом петрографічного аналізу не можлива внаслідок надто малого
розміру лусочок, до того ж заважає присутність значної кількості непрозорих вуглецевих
часточок). В якості сплюснювача виступає: а) природна домішка в глині уламкового кварц-
польовошпатового матеріалу до 15 % псамітової (1–0,3 мм – 5–10 %) та алевритової (менше
0,01 мм – 5–10 %) фракцій. Уламкам псамітової фракції притаманні напівокатана та окатана
форма, алевритової – гострокутна; в) спеціальна домішка з грудочок висушеної та подрібненої
алевритової глини (можливо слабо неякісно випалена кераміка, або добре висушена глина,
оскільки форма уламків грудкувата, ізометрична) – 5–10%; г) спеціальна домішка рослинних
волокон – 7%.

Випалювання керамічного виробу відбувалося у відновному режимі при відносно
невисокій температурі, приблизно 750–800°С, про що свідчать лусочки глиняних мінералів, які
зберегли ознаки первісної структури. Зразок містить значну кількість непрозорих вуглецевих
часточок.

Зразок 2 (Винники-Лазки) представлений уламком неправильної форми завтовшки 13 мм.
Неоднорідного у зламі кольору (двошаровий): на товщину 9 мм шар темно-сірого кольору до
краю змінюється на бурий. На загальному фоні помітні включення більш світлого палевого
кольору. Зразку притаманна висока міцність та середня щільність. Мікрохімічна реакція на
наявність карбонатів негативна. Структура фрагмента псамо-алевритова в поєднанні з
мікролусківатою. Текстура – паралельно-орієнтована в поєднанні з брекчієвидною. Текстура
обумовлена відповідним орієнтуванням лусочок глиняних та слюдяних мінералів та наявністю
уламкового матеріалу, що за формою наближається до брекчії.

Керамічна маса складається з пластичного матеріалу – піщано-алевритистої
полімінеральної глини (70–75%), яка містить природну домішку піщано-алевритового
уламкового матеріалу (15%) та спеціальної домішки для спізнення (10–15 %), яка представлена
уламками подрібненої кераміки розміром 1,5–0,5 мм. Привертає увагу склад уламків, який за
складом та умовами випалу дещо відрізняється один від другого, тобто подрібнювався
різноманітний керамічний матеріал. Сировиною для виготовлення керамічної маси більшості
уламків слугувала алевритиста та піщано-алевритиста глини.

Температура випалу не перебільшувала орієнтовно 800–850°С (глиняні мінерали
зберігають анізотропні властивості). Атмосфера випалу змішана: на початку випалу – відновна,
а наприкінці – оксидна, про що свідчить зональний колір черепка в поперечному розрізі.

Таким чином, перша (кухонна) група репрезентована 8 зразками (5 – Більшівці І,
2 – Тадані, 1 – Винники) (фото 27). Для виготовлення посуду цієї групи використана
полімінеральна алевритиста глина без грубих домішок з додаванням спеціальної домішки у
вигляді рослинних волокон. В межах цієї групи зразки між собою дещо відрізняються
співвідношенням пластичних мінералів (глиняних) з природним уламковим кварц-
польовошпатовим матеріалом та спеціальної домішки рослинних волокон. Максимальна
кількість останньої досягає 15 %, а мінімальна – 7 %. Зразки першої групи характеризуються
високим показником пористості – до 10–15% (фото 27). Пори утворилися внаслідок вигорання
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органічної домішки. Слід підкреслити, що наявність органічних елементів впливала не тільки
на склад керамічної маси, а й на якість її випалу, оскільки підвищувала температуру з середини
та сприяла кращому процесу випалу в глибину керамічної маси. Варто також зауважити, що на
деяких поселеннях (Більшівці І, Тадані) в якості органічної домішки використовували мелену
солому, а не сіно, про що свідчить форма пор (короткі, товсті), а також залишки невигорілих
волокон. Цей факт також засвідчує власне землеробський характер господарства общин КЛСК.

Вироби першої групи характеризуються не дуже високою міцністю та середньою (до
низької) щільністю. Температура випалу становить приблизно 800–900°C. Три зразки цієї групи
було випалено в умовах відновної атмосфери, тобто без доступу кисню. Ще три зразки
випалено при змішаній атмосфері випалу: спочатку відновній, а наприкінці – оксидній (2
зразки), або навпаки (1 зразок). Два зразки недопалені (ймовірно брак), про що свідчить
невисока міцність, наявність залишків волокон, що не вигоріли та зберігання глинистою масою
своєї первісної структури. За твердженням Н. Шевченко, керамічний посуд першої групи
“дихає” і функціонально міг бути призначеним для зберігання продуктів харчування, зерна
тощо. Ця група відповідає кухонному посуду КЛСК.

Проміжну групу репрезентують три зразки (Більшівці І – 1, Тадані – 2).
Зразок 10 (Більшівці І) представлений уламком неправильної форми завтовшки 6 мм. У

зламі неоднорідного кольору – з поверхні колір патевий, у товщі керамічної маси темно-сірий.
Вірогідно виріб був покритий ангобом. Злам помірно шерехатий. Зразку притаманна висока
міцність та середня щільність. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів негативна.

Структура керамічної маси псамо-алевритова в поєднанні з мікро лускуватою. Текстура –
нечітко виразна паралельно-орієнтована.

Сировиною для виготовлення зразка слугувала піщано-алевритова полімінеральна глина.
Керамічна маса слабо прозора, складається з глиняних мінералів (80%), в якій досить
рівномірно розподілений природний уламковий кварц-польовошпатовий матеріал (до 20%).
Фракційний склад уламків представлений псамітовою фракцією, розміром 0,4–0,3 мм (25–
30%); алевритовою фракцією, розміром менше 0,1 мм (70 %) уламкового матеріалу. Іноді
зустрічаються паралельно орієнтовані лусочки слюдяних мінералів, часточки гідроксидів
заліза. Маса глини містить значну кількість непрозорих вугільних часточок. В незначній
кількості зустрічаються пори, що за формою відповідають рослинним волокнам, але
технологічно така їх кількість не впливає на процес виготовлення. Керамічний виріб випалений
у відновній атмосфері випалу при температурі 900–9500°С.

Зразок 5 (Тадані) представлений у вигляді уламку керамічного виробу неправильної
форми темно-брунатного кольору. Шерехатий у зламі. Уламку притаманні висока міцність та
щільність. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів негативна. Структура керамічної маси
псамо-алевритова в поєднанні з мікролускуватою структурою глиняної маси. Текстура нечітко
виразна орієнтована. Керамічна маса складається з природного матеріалу – мікро-лускуватого
агрегату глиняних мінералів (75%), анізатропних в прохідному світлі та природної домішки
уламкового кварц-польовошпатового матеріалу, який чітко розподіляється на дві фракції:
псамітову, що складається з уламків окатаної та напівокатаної форми розміром 0,5–0,3 мм
(10–15 %), та алевритової з гострокутних уламків розміром менше за 0,1 мм (10–15 %).
Керамічний вирів випалений в окисній атмосфері випалу, при температурі 850 °С.

Зразок 6 (Тадані) представлений уламком гострокутної форми завтовшки 7 мм. У зламі
шерехатий, однорідної макротекстури від темно-сірого до чорного кольору. Зразку притаманна
висока міцність та щільність. На загальному фоні помітні включення більш світлого кольору,
що рівномірно розподілені в масі черепка. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів
негативна. Структура псамо-алевритова в поєднанні з мікро лускуватою. Текстура паралельно
орієнтована.

Керамічна маса складається з мікролускуватого агрегату глиняних мінералів (75–80 %),
анізотропних в прохідному поляризованому світлі при схрещених ніколях, насиченої
непрозорими вуглецевими часточками. В масі глиняних мінералів рівномірно розподілений
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уламковий кварц-польовошпатовий матеріал. Привертає увагу відносно невелика кількість
гострокутних уламків алевритової фракції, на які припадає 5%. Уламки псамітової фракції
(пісок) неправильної напівокатаної форми розміром 0,5–0,1 мм складають 10–15% (можливо
домішка піску є спеціальною). Крім вищезгаданих домішок зустрічаються залишки рослинних
волокон, що додано спеціально. Виріб випалений у відновному режимі при температурі 850–
900°С.

Таким чином, керамічні вироби другої групи представлені трьома зразками (2 – Тадані,
1 – Більшівці І) (фото 27). Для їхнього виготовлення було використано природний матеріал –
піщано-алевритову глину. Уламки псамітової фракції (пісок) окатної або неправильної
напівокатної форми розміром 0,5–0,1 мм складають 10–15 %, іноді можуть сягати 25–30 %, на
основі чого можна припустити, що домішка піску є спеціальною. Співвідношення пластичного
матеріалу (глиняних мінералів) до уламкового у середньому становить 80 % до 20 %. Домішка з
рослинних волокон складає 1–2 %. Фракційний склад уламкового матеріалу відрізняється від
розмірів уламків попередньої групи, що надає підстав виділити ці зразки в окрему групу.
Однорідність її текстурно-структурних показників свідчить про ретельність попередньої
підготовки сировини – стадії відмучування з видаленням грубих уламків та ретельного
перемішування. Проаналізовані зразки характеризуються високою міцністю та щільністю.
Температура випалу сягала 850–950°С. Термічна обробка двох зразків проходила при
відновному режимі випалу (Більшівці І – зр. 10, Тадані – зр. 6, одного – при оксидному режимі
(Тадані – зр. 5).

Столова кераміка представлена чотирма фрагментами (Більшівці І – 4, Винники-
Лазки – 1).

Зразок 7 (Більшівці І) представлений уламком керамічного виробу неправильної форми
завтовшки 3–4 мм. У зламі неоднорідного кольору – у товщі брунатного забарвлення до
поверхні змінюється темно-сірим. Злам слабо шерехатий. Морфологічно керамічна маса досить
однорідна. Зразку притаманна висока міцність та середня щільність. Мікрохімічна реакція на
наявність карбонатів негативна. На поверхні помітний фрагмент рельєфного оздоблення у
вигляді заглибленої канавки.

Структура цього фрагмента мікролускувата в поєднанні з елементами алевритової,
текстура паралельно-орієнтована. Керамічна маса складається з глиняних мінералів (90%), в
якій досить рівномірно розподілений природний уламковий кварц-польовошпатовий матеріал
(5–10%). Розмір уламків не перебільшує 0,1 мм. Глиняна маса містить значну кількість
непрозорих вугільних часточок. Випал виробу відбувався у відновній атмосфері при
температурі до 900–950°С.

Зразок 8 (Більшівці І) – фрагмент керамічного виробу неправильної форми завтовшки 6–
7 мм. Зовнішня поверхня темно-сірого кольору. Злам слабо шерехатий, однорідного сірого
кольору з блиском, який обумовлений наявністю в глиняній масі лусочок слюдяних мінералів.
Морфологічно керамічна маса досить однорідна. Зразку притаманна висока міцність та висока
щільність. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів негативна.

Структура уламку мікролускувата в поєднанні з елементами алевритової. Текстура
паралельно-орієнтована. Керамічна маса складається з глиняних мінералів (90 %), в якій досить
рівномірно розподілений природний уламковий кварц-польовошпатовий матеріал розміром
менше 0,1 мм (5–10 %). Серед глиняних мінералів присутні подовжені лусочки слюди, на які
припадає до 5% та непрозорі вугільні часточки. Температура випалу керамічного виробу
становила до 900–950°С при комбінованій атмосфері випалу (відновній з оксидною).

Зразок 11 (Більшівці І) представлений уламком керамічного виробу неправильної форми
завтовшки 8 мм неоднорідного у зламі кольору: ззовні зразок покритий тонким шаром палевого
(брунатного) кольору, а товща керамічної маси має темно-сіре забарвлення. Вірогідно зовнішня
поверхня керамічного виробу була покрита ангобом, оскільки помітні залишки шару з вохрою.
Злам слабо шерехатий. Керамічна маса однорідна. Зразку притаманна висока міцність та висока
щільність. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів негативна. Структура фрагмента
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мікролускувата в поєднанні з елементами алевритової. Текстура – нечітко виразна паралельно-
орієнтована.

Сировиною для керамічної маси слугувала масна полімінеральна глина. Слабо прозора
керамічна маса складається з глиняних мінералів (90 %), в якій досить рівномірно розподілені
природні уламки кварц-польовошпатового матеріалу розміром менше 0,1 мм (5–10 %). Іноді
зустрічаються паралельно орієнтовані лусочки слюдяних мінералів, часточки гідроксидів
заліза. Маса глини містить значну кількість непрозорих вугільних часточок. Виріб випалений
при відновному режимі при порівняно високій температурі, що ймовірно перевищувала 950°С.

Зразок 12 (Більшівці І) представлений фрагментом керамічного виробу неправильної
форми завтовшки 7–8 мм. У зламі неоднорідного кольору: ззовні покритий тонким шаром
палевого (світло-брунатного, сіруватого) кольору, а у середині керамічна маса у поперечному
зрізі темно-сірого забарвлення. Керамічна маса однорідна. У зламі слабо шерехата. Зразку
притаманна висока міцність та висока щільність. Мікрохімічна реакція на наявність карбонатів
негативна. Як і у попередньому зразку, помітні залишки шару з вохрою, тому, ймовірно,
поверхня цього керамічного виробу також була покрита ангобом (або розписом?), який
можливо було видалено під час розчищення від мінеральних поверхневих плівок, що
утворилися під час перебування матеріалу в ґрунті. Структура фрагмента мікролускувата в
поєднанні з елементами алевритової. Текстура – нечітко виразна паралельно-орієнтована.

Сировиною для глиняної маси слугувала масна полімінеральна глина. Слабо прозора
керамічна маса, складається з глиняних мінералів – 90 %, в якій досить рівномірно
розподілений природний уламковий кварц-польовошпатовий матеріал розміри уламків не
перевищують 0,1 мм (5–10%). Іноді зустрічаються паралельно орієнтовані лусочки слюдяних
мінералів, часточки гідроксидів заліза. Маса глини містить значну кількість непрозорих
вугільних часточок. Виріб випалений у відновному режимі, температура випалу можливо
перевищує 950°С.

Зразок 3 (Винники-Лазки) представлений у вигляді уламку керамічного виробу
неправильної форми завтовшки 4 мм, світлого сірого кольору з теплим відтінком, слабо
шерехатий майже гладкий на зламі, високої міцності та щільності, однорідної макротекстури. У
боковому освітленні в масі помітний блиск лусочок слюди. Мікрохімічна реакція на наявність
карбонатів негативна. Поверхня черепка була вкрита тонким шаром ангобу. При відламуванні
шар ангобу іноді відшаровується. Склад тонкого шару покриття (ангобу) аналогічний до
основної маси черепка. Ангоб було нанесено вже після випалу виробу, про що свідчить
підвищена щільність черепка з поверхні під шаром ангобу (поверхня була вигладжена, або
залощена) та наявність чіткої межі між черепком і оздобленням. Структура фрагмента
алевритова в поєднанні з мікролускуватою, текстура – нечітко виразна орієнтована.

Керамічна маса складається з однорідного матеріалу – алевритистої глини (90%), в якому
спеціальні домішки відсутні. В глині, яка за складом досить однорідна, присутні лусочки слюди
та природна домішка гострокутних уламків кварц польовошпатового матеріалу алевритової
фракції (розміром < за 0,1 мм). Домішка піщаного матеріалу з напівокатаних уламків кварцу не
перебільшує 3–5%. Сировина перед використанням для виготовлення керамічного виробу
зазнала ретельної підготовки зі стадією відмучування. Виріб випалений в окисному режимі при
температурі приблизно 850 С.

Третя група представлена п’ятьма зразками (Більшівці І – 4, Виники – 1) (фото 27).
Зразкам цієї групи притаманні високі показники щільності та міцності. Вони відрізняються від
попередніх груп відсутністю в складі керамічного тіста спеціальної органічної домішки –
рослинних волокон. Для їх виготовлення використано масну глину, в якій псамітова фракція
уламків майже відсутня. Керамічна маса ретельно підготовлена, відмучена. Випал здійснений,
переважно, у відновному режимі при температурі 900–950°С. За твердженням Н. Шевченко,
цей посуд міг використовуватися як столовий, а також для зберігання води та приготування їжі.
В межах групи зразки несуттєво відрізняються наявністю більшої кількості лусочок слюдяних
мінералів.
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Таким чином, на основі результатів мінералого-петрографічного аналізу визначено
текстуру, структуру та мінеральний склад зразків керамічних виробів, на основі чого керамічні
комплекси поділено на групи згідно особливостей технології їх виготовлення та складу
вихідної сировини. Виділено три групи: кухонну, проміжну та столову. Назви є умовними,
оскільки, як вже йшлося вище, вироби першої групи могли використовуватися для зберігання
продуктів харчування, а третьої – як до столу, так і для приготування їжі.

Внаслідок використання згаданого методу встановлено, що температура випалу
становила від 750°С до 950°С. Атмосфера випалу у більшості випадків була відновною, тобто
без доступу кисню, чого не можливо досягнути під час випалу у вогнищевій ямі.
Застосовувався також комбінований режим випалу – на початковому етапі випалу атмосфера
була відновною, а наприкінці оксидною, про що свідчить зональний колір черепка в
поперечному розрізі.

Отже, керамічні вироби КЛСК за техніко-технологічними властивостями поділяються на
три групи: кухонну, проміжну і столову. Особливістю виробів кухонної групи є наявність у
структурі керамічного тіста грубих домішок жорстви, шамоту та органічних речовин. Стінки
виробів грубі, у зламі одно-, дво-, трьохшарові. Поверхня загладжена, проте нерівна внаслідок
порожнин, які утворилися на місці вигорілої домішки. У структурі тіста посуду проміжної
групи домішку становить спеціально доданий пісок, а також невелика кількість шамоту,
жорстви й органічних речовин. Поверхня виробів загладжена. Склад глиняної маси столового
посуду більш одноманітний і складається із добре відмученої глини з природною домішкою
дрібнозернистого піску. Стінки посудин тонкі, загладжені, іноді залощені.
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Olena LENARTOVYCH

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF CERAMIC WARE
OF LINEAR POTTERY CULTURE

The article deals with the technical and technological features of ceramic ware of Linear
Pottery culture. The results of mineralogical and petrographic analysis of samples of pottery from
settlements Bilshivtsi And Vynnyky-Lazky, Tadani are presented.


