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Андрій ГАВІНСЬКИЙ

ПАМ’ЯТКА КУЛЬТУРИ ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ ВИННИКИ-ЛИСІВКА:
ДОСЛІДЖЕННЯ 1963 року

Одна з найцікавіших і загадкових пам’яток культури лійчастого посуду (далі КЛП) –
поселення у м. Винники на горі “Лисівці”, що знаходиться за кілька кілометрів на схід від
м. Львова.

Вершина гори за формою наближена до трикутника, розмірами 160×100 м, орієнтована
по лінії схід-захід. Схили досить круті. Західний, найбільш доступний, укріплений валом та
ровом [Пелещишин, 1963, с. 1; Довгань, Милян, Конопля, 2008, с. 79].

Пам’ятка відкрита у 1959 р. Б. Возницьким і в цьому ж році обстежена І. Свєшніковим. У
1963 р. та 1993 р. дослідження тут проводив М. Пелещишин [Пелещишин, 1963, с. 1; 1994,
с. 10–15], а в сезоні 1999–2000 рр. її вивчення продовжили П. Довгань, Т. Милян та В. Конопля
[Довгань, Милян, Конопля, с. 91].

Завданням нашої статті є впровадження в науковий обіг неопублікованих матеріалів з
досліджень М. Пелещишина 1963 р., які зберігаються у фондах Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України.

У 1963 р. М. Пелещишин у різних місцях пам’ятки, заклав три шурфи, одну траншею,
невеликий розкоп у центральній частині плато та одну траншею на місці валу і рову загальною
площею близько 100 м2 (рис. 1). Висота валу становить 0,5–0,9 м, а ширина рову 1 м
[Пелещишин, 1963, с. 1]. Дослідником відзначено таку стратиграфію залягання ґрунтів: верхній
шар становить гумусований пісок темно-сірого кольору, який на глибині 0,3–0,5 м переходить у
жовтуватий глинистий пісок. Культурний шар досить бідний. Об’єктів не виявлено, окрім
незначного скупчення шматків обмазки, серед якого знайдено кілька дуже перепалених уламків
кераміки [Пелещишин, 1963, с. 1].

Виявлена колекція речового матеріалу складається із 117 фрагментів керамічного посуду,
чотирьох пряслиць, трьох грузил та 12 крем’яних виробів.

Серед частин посуду виділяються 62 фрагменти вінець, 17 денець та 11 вушок і ручок.
При описі колекції посуду відзначимо деякі технологічні аспекти його виготовлення.

Виділяються такі групи виробів: 21 % знахідок в керамічному тісті містять домішку
мікрочасток шамоту (товщина 1–2 мм); 55 % з домішкою піску і шамоту (товщина 2–3 мм);
14 % з домішкою піску; 9 % з домішкою різних фракцій шамоту. Поверхня має сірий (30 %),
коричневий (40 %), чорний (8 %), охристий і білий (6 %) відтінки. Деякий посуд (16 %) має
поєднання кількох кольорів, що свідчить про її нерівномірний випал. Поверхня лощена (1 %),
загладжена (76 %), марка на дотик (16 %), шорстка (3 %). Різною є й товщина виробів. Так 20 %
посуду мають товщину в межах 0,5–0,7 см, 50 % в межах 0,8–1 см і 30 % більше одного
сантиметра.

За формами посуду можна виділити кілька груп. До першої, найчисельнішої за кількістю,
належать 25 екземплярів (рис. 2–5). Це класичні лійчасті горщики з високими розхиленими
назовні вінцями діаметрами 12–30 см. В більшості виробів їх край округлий, рідше
косозрізаний (рис. 2, 5), а в окремих екземплярах дещо витягнутий назовні, із закраїнкою
(рис. 2, 8, 9; 3, 1). Шийка низенька з плавним або гострим переходом до стінок ледь опуклого
тулуба, що плавно звужується до дна, яке в діаметрі майже в три рази менше за вінця. Серед
цієї колекції виокремлюються кілька вінець. Два з них, на стінках, мають незначне потовщення
у вигляді пружка (рис. 4, 2–3). Два вінця високі, з помірно розхиленим профілем (рис. 4, 4–5).
Інший виріб має прямі вінця з високими опуклими стінками (рис. 4, 6). Окремі горщики цього
типу (рис. 5) мають досить високі лійчасті вінця з округлим та косим краєм, у двох з яких, із
внутрішньої сторони, спостережено значне потовщення стінок (рис. 5, 3–4). В одному
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екземплярі представлена верхня частина посудини із внутрішньої сторони якого, під краєм
вінець, по усьому діаметру сформований особливо масивний пружок, шириною 2 см, що
служив місцем упору для накривки (рис. 5, 5). Посудини з подібними виступами зустрічаються
рідко. Кілька фрагментів таких горщиків виявлено на поселенні в Зимно [Броніцкі та ін., 2005,
рис. 8с: 15] та три у Малих Грибовичах [Смішко, Пелещишин, 1962, рис. ІІ: 2; Гавінський, 2009,
рис. 2: 12, 13].

Наступну, за чисельністю групу (16 екземплярів), представляють лійчасті горщики з
потовщеними вінцями (рис. 6, 7; 15, 2). Вони значних розмірів, діаметрами вінець 20–60 см.
Мають невисокі, розхилені назовні вінця край яких профільований так само як і в попередній
групі посуду. На стінках вінець сформований один або два пружки, які часто орнаментовані
округлими або півокруглими відбитками штампу (рис. 6, 7; 7). Висока пряма горловина плавно
переходить в помірно опуклий корпусу, що звужується до дна, яке майже в три рази менше за

Рис. 1. Винники-Лисівка – 1963 р. І – місцезнаходження поселення на карті України; ІІ – топографічний
план пам’ятки із зазначенням місць розкопів, траншей та перерізу валу і рову з досліджень
М. Пелещишина у 1963 р. (з архіву відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України).
Fig. 1. Vynnyky-Lysivka – 1963. I – location of the settlement on the map of Ukraine; II – topographic plan of
site with marked places of excavations, trenches and sections of rampart and ditch researched by
M. Peleschyshyn in 1963 (from archive of Ivan Krypiakevych institute of Ukrainian studies).
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вінця. Найбільша округлість стінок може бути сформованим у середній частині висоти виробу
або дещо вище. Такий профіль надає посудинам витончених, струнких форм.

Незначну кількість становлять опуклобокі горщики – 7 одиниць (рис. 8; 9, 1–3). Серед них
виділяються кілька форм.

Два вироби мають невисокі, з незначним розхилом вінця, діаметром 12 і 20 см на стінках
яких є потовщення у вигляді пружка (рис. 8, 1, 2). В одного з них край вінець та пружок
орнаментовані відбитком округлого штампу (рис. 8, 2).

Рис. 2. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 2. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Рис. 3. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 3. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.



Гавінський А. Пам’ятка культури лійчастого посуду...

435

Два горщики вирізняються низькими, майже прямими вінцями діаметром 18 і 22 см,
низькою горловиною і помірно опуклим тулубом, що в діаметрі ледь більший за верхню
частину виробу (рис. 8, 3–4). Ще дві посудини мають високі лійчасті вінця діаметром 25 і 32 см,
низеньку горловину і значно розхилені стінки опуклобокого корпусу (рис. 8, 5; 9, 2).

Рис. 4. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 4. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Подібного профілю є частина горщика, в якого, при переході вінець у шийку,
сформований пластичний пружок, декорований округлим штампом (рис. 9, 1). Деякі форми
посуду представлені виробами в одному екземплярі. Виділяється горщик з грушеподібим
профілем, високими вертикальними вінцями діаметром 28 см і значно розхиленими стінками
тулуба (рис. 9, 3). Банкоподібний горщик має низькі, потовщені вінця діаметром 11 см, що
переходять в прямі стінки тулуба (рис. 9, 4).

Рис. 5. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 5. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Наступна посудина з лійчастими увігнутими вінцями діаметром 16 см, орнаментованих
прямокутним відбитком штампу, очевидно, належить до горщиків з високою горловиною
тюльпаноподібної форми (рис. 9, 5).

Рис. 6. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 6. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Одним екземпляром представлена верхня частина посудини типу кратера, діаметром
широкорозхилених вінець 62 см (рис. 9, 7).

Черпаки нараховують шість одиниць. Вони невеликих розмірів, діаметрами вінець
7–10 см, мають низькі розхилені назовні вінця, увігнуту горловину, а опуклий тулуб різко
звужується до дна (рис. 10, 1, 2, 5), хоча дві посудини мають більш виражений тулуб
(рис. 10, 3, 7). Серед черпаків були екземпляри й дещо більших розмірів. Так один із виробів
має діаметр найбільшої опуклості стінок 20 см, а на його стінках зображений вертикальний
орнамент з так званої драбинки (рис. 9, 6).

Рис. 7. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 7. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Миски представлені п’ятьма одиницями різних типів. До першого належить посудина з
високими дещо розхиленими назовні вінцями діаметром 16 см, слабо увігнута горловина
плавно переходить в ледь опуклий тулуб, який у свою чергу різко звужується до дна
(рис. 10, 4).

Рис. 8. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 8. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Інші посудини конічної форми. Одна з них вирізняється особливо потовщеними
стінками, що становлять 1,5 см. Її вінця високі, прямі, діаметром 8 см. На стінці тулуба
простежується наскрізний отвір, що знаходиться майже у середній частині висоти посудини
(рис. 10, 6). Ще одна миска має особливо розхилені назовні вінця, майже горизонтального
профілю, діаметром 18 см (рис. 10, 8). Наступний виріб класичної конічної форми діаметром
вінець 26 см, під краєм яких знаходяться два наскрізних отвори (рис. 10, 9).

Рис. 9. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 9. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Фляга представлена фрагментом верхньої частини. Вона має низькі, розхилені назовні
вінця діаметром близько 4 см, під якими сформований широкий комірець діаметром 5 см:
стінки тулуба помірно розхилені (рис. 11, 1).

Посудина типу друшляка представлена фрагментом денця діаметром 12 см, центральна
частина якого у вигляді суцільного отвору діаметром 10 см (рис. 11, 4). Такі вироби могли
використовуватись в господарстві в ролі цідилок або в дігтярському виробництві.

Рис. 10. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 10. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Денця становлять незначну кількість – 16 екземплярів. Частина з них (11 одиниць)
належить до класичних лійчастих горщиків струнких форм. Інші денця мають плоску
(рис. 11, 9, 12, 15; 12, 2) або увігнуту основу (рис. 11, 3, 13), а окремі екземпляри сформовані,
немов на підставці – по краю дна, шириною 1–2 см, простежується незначний виступ-підставка
(рис. 11, 5–11). Два денця діаметром 7 і 18 см мають широко розхилені стінки тулуба і могли
належати опуклобоким посудинам (рис. 11, 2; 12, 6). Ще два екземпляри можна віднести до
горщиків банкоподібної форми з прямими стінками корпусу (рис. 11, 14; 12, 4).

Окрему групу знахідок становлять вушка від посудин (8 одиниць). Вони типової
колінчастої форми з округлим (рис. 12, 9; 13, 2) або ребристим (рис. 12, 5, 7, 11) краєм. В
переважній більшості їх нижня частина ширша, верхня вужча, отвір округлий або овальний. Як

Рис. 11. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 11. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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правило, такі вушка характерні для лійчастих горщиків. В трьох екземплярах представлені
фрагменти ручок від черпаків типу ansa lunata. Одна з них вирізняється тонкостінністю (0,5 см)
та орнаментацією. Вздовж країв, по вертикалі, нанесені відбитки прямокутного штампу, а
посередині – дві паралельні лінії із вузеньких насічок (рис. 12, 8). Інша ручка, масивніша,
товщиною 1,4 см, на відмінну від двох попередніх, належала посудині значно більших розмірів.
Посередині ручка орнаментована вертикальною перерваною лінією із відбитків прямокутного
та півокруглого відбитків штампу (рис. 13, 3).

Рис. 12. Винники-Лисівка – 1963 р. Кераміка.
Fig. 12. Vynnyky-Lysivka – 1963. Ceramic.
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Серед уламків посуду привертає увагу стінка горщика, на поверхні якої сформований
пластичний пружок округлої форми, що нагадує літеру “М” або “Л” (рис. 12, 1).

До інших виробів з кераміки належать пряслиця (чотири екземпляри). Одне з них має
увігнуто-опуклі стінки, з прямими краями, діаметром 5,4 см, товщиною 1,8 см, діаметром
отвору 0,8 см (рис. 13, 4). Наступним представлений виріб кулястої форми теж з прямими
краями діаметром 5,6 см, товщиною 1,4 см і діаметром отвору 0,8 см (рис. 13, 5). В одному
екземплярі маємо пряслице біконічної форми з округлим переходом стінок, діаметром 4,4 см,
висотою 3,6 см, діаметром отвору 0,8 см (рис. 13, 6). Ще одна знахідка має біконічну форму із
гострими краями діаметром 5,8 см, товщиною 2 см, діаметром отвору 0,8 см (рис. 13, 7).

Рис. 13. Винники-Лисівка – 1963 р. Керамічні вироби.
Fig. 13. Vynnyky-Lysivka – 1963. Flint artifacts.
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Тягарці представлені трьома виробами. Вони досить однотипові, округлої (5×6,8 см) та
овальної форм (діаметрами 6,8 і 7,2 см), висотою близько 12 см і діаметром отвору 1 см. У двох
із грузил, при отворі, простежуються заглиблення від використання мотузки (рис. 13, 8–10).

В результаті досліджень на пам’ятці виявлено 12 виробів з кременю (опис крем’яних
виробів здійснив В. Конопля) туронського походження, темно-сірого та чорного кольору,
найближчі поклади якого залягають у вапнякових товщах верхів’їв Західного Бугу, Стиру та
Ікви [Конопля, 1998, с. 153]. Орієнтована відстань від місць його локалізації до пам’ятки
становить близько 80–90 км.

Рис. 14. Винники-Лисівка – 1963 р. Крем’яні вироби.
Fig. 14. Vynnyky-Lysivka – 1963. Flint artifacts.
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Три знахідки з цієї колекції належать аморфним нуклеусам, так званим "лущням", котрі
слугували для відокремлення невеликих за розмірами відщепів, що використовувались в
подальшому в якості заготовок. Один із них виготовлено на уламку ретушованої пластини –
32×20×7 мм (рис.14, 7), а два інші на сколах – 37×27×11 мм (рис. 14, 3) і 40×35×12 мм (рис.14,
10).

Решта артефактів представлена знаряддями праці різного функціонального призначення:
кутовий різець на нижній частині масивної ребристо-поздовжньої пластини – 54×43×15 мм
(рис. 14, 4); скошено-кутовий різець на сколі із суцільним негативом на спинці
(парапластина) – 34×10×5 мм, бічні краї якого оброблені нанесеною в крутий спосіб дрібно і
середньофасетковою ретушшю (рис. 14, 1); кінцевий скребок на верхній частині поздовжньої
пластини – 32×32×6 мм, напівкруте асиметричне лезо якого і бічні краї підправлені зі спинки
середньо фасетковою ретушшю (рис. 14, 5); кінцевий скребок на середній частині ребристої
пластини – 45×24×10 мм, круте лезо якого і бічні краї оброблені суцільно нанесеною зі спинки
дрібно та середньофасетковою лускоподібною ретушшю (рис. 14, 2); однобічно ретушований
ребристий відщеп (ретуш дрібно, середньо і крупнофасеткова, суцільна, зі спинки) –
40×23×12 мм (рис. 14, 6); ребристий відщеп з ретушованим поперечним кінцем (ретуш

Рис. 15. Винники-Лисівка – 1963 р. 1: крем’яний розтирач; 2: фрагмент посудини культури лійчастого
посуду; фрагмент посудини трипільської культури.
Fig. 15. Vynnyky-Lysivka – 1963. 1: flint pestle; 2: fragment of ceramic ware of Funnel Beaker culture;
fragment of ceramic ware of Trypillia culture.
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дрібнозубчаста, суцільна, зі спинки) – 39×41×9 мм (рис. 14, 11); однобічно ретушована
поздовжньо-первинна пластина (ретуш мікрозубчаста, суцільна, зі спинки) – 58×29×9 мм
(рис. 14, 8); двобічно ретушована нижня частина поздовжньої пластини (ретуш дрібно
фасеткова лускоподібна, на лівій окрайці перервиста, на правій – часткова, нанесена зі
спинки) – 62×23×6 мм (рис. 14, 9). Розтирач виготовлений на конкреції сплощено-кулястої
форми (рис. 15, 1).

В одному екземплярі виявлено фрагмент миски періоду пізнього трипілля. Посудина
сферичної форми із нахиленими до середини вінцями діаметром 23 см (рис. 15, 3). Виготовлена
із добре відмуленої глини, яка після випалу набула яскраво охристого кольору.

Описаний керамічний матеріал КЛП є досить однорідним. Це спостерігається,
насамперед, як в технології виготовлення, так і в формах посуду. Не відзначається й
різноманітністю орнамент. Домінують типові відбитки округлих та півокруглих штампів, що
становить 95 % від загальної кількості оздоблення. В окремих випадках зустрічається мотив
стовпчика чи заглиблених ліній. Складається враження, що поселенці “Лисівки” зберігали
особливий консерватизм у традиції виготовлення посуду, а можливо і в способі життя.
Матеріал з поселення дуже подібний до кераміки із скупчення можливого мегаліту, що
знаходиться в цьому ж місці. Тут теж спостерігаються аналогічні риси. Очевидно, що
виготовляли його одні і ті ж майстри. Зазначені форми посуду в цьому регіоні існували досить
тривалий час, як в класичному етапі, так і в пізньому. Очевидно, цим періодом потрібно
датувати й пам’ятку у Винниках.

Пам’ятку Винники на горі Лисівка необхідно досліджувати надалі. Потрібно з’ясувати
питання із оборонними укріпленнями у вигляді валу та рову, що там знаходяться. Адже це
перші такі об’єкти КЛП на території України. Інтриги додає й те, що пам’ятка “Лисівка” є
практично “чистою”. Тут не виявлено горизонтів інших культур, за винятком окремих
екземплярів імпортної кераміки трипільської культури.
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Andriy HAWINSKYJ

SITE OF FUNNEL BEAKER CULTURE OF VYNNYKY-LYSIVKA: RESEARCHES
CARRIED OUT IN 1963

Unknown materials from researches carried out by M. Peleshchyshyn in 1963 on settlement of
southeast group of Funnel Beaker Culture Vynnyky-Lysivka, near L'viv and which could be attributed
to the classical phase of this culture.


