
ЛЬВІВ – ПОГРАНИЧЧЯ 
ЕНЕОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУР 
СХОДУ І ЗАХОДУ
(КУЛЬТУРИ ТРИПІЛЛЯ І ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ)

Ця виставка присвячена найбільшим європей-
ським археологічним культурам доби енеоліту 
IV початку III тис. до н. е – Кукутень-Трипіль-
ський культурно-історичній спільності та  куль-
турі лійчастого посуду, які разом займали тери-
торію Європи від берегів Північного моря на 
заході та до Чорного на сході. Різні за своїм по-
ходженням, вони демонструють відмінні стилі 
матеріальної та духовної культури, які своєю 
неповторністю вражають сучасників. Пам’ятки 
цих культур віднайдено у Винниках на горах 
Лисівка і Жупан (трипільське поселення на горі 
Жупан на сьогодні найзахідніше з усіх відомих), 
у Львові на Замковій горі, на Левандівці, за Го-
родоцькою рогаткою, на вул. Генерала Чуприн-
ки, у місцевості «Вулька» та ін. Саме завдяки 
знайденим у цій контактній зоні артефактам, 
яким понад 5 тисяч років, можна простежити 
взаємодію двох великих цивілізаційних куль-
турних конгломератів «сходу» та «заходу».

Виставка реалізована Інститутом українознав-
ства ім. І. Крип’якевича НАН України, спільно  з 
управлінням охорони історичного середовища 
та ЛКП «Бюро спадщини».

Куратор виставки – канд. іст. наук, науковий 
співробітник відділу археології Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України Гавінський Андрій Миронович

Флягоподібна посудина
культури лійчастого посуду
(с. Малі Грибовичі)

Амфора трипільської культури
(гора Жупан)



До яскравих і самобутніх явищ у Європі 
доби енеоліту належить культурно-іс-
торична спільність Кукутень-Трипілля 
та культура лійчастого посуду. Вони ре-
презентують різні цивілізаційні світи – 
східний і західний. Важливо, що ці давні 
спільноти не були ізольовані, активно 
контактували між собою, обмінювалися 
досвідом, матеріальними й духовними 
здобутками. Найінтенсивніші взаємо-
зв’язки між групами населення відбува-
лися близько п’яти тисяч років тому у 
прикордонній зоні, яка проходить в 
межах сучасних Волинської та Львів-
ської областей. Саме тут, зокрема на 
території Прикарпаття і Розточчя, по-
мітне переплетіння енеолітичних світів. 
Важливого значення при вивченні 
цього питання набувають височини 
Львова та його найближчих околиць, на 
яких розташовані головні поселення: 
Високий Замок у Львові, гора Жупан і 
гора Лисівка у місті Винники, Чорна 
гора у с. Малі Грибовичі. 

Археологічні дослідження останніх років 
додали багато нового й інформативного 
матеріалу. Помітно, що культура лійчастого 
посуду увібрала певні трипільські риси, про 
що свідчать як запозичення технологічних 
прийомів виготовлення керамічного 
посуду, так і поява нових форм – опуклобо-
ких амфор, горщиків із виступами для на-
кривок, сферичних мисок, фарбованого 
посуду. 

У духовній сфері, можливо, наслідували 
трипільське ритуальне спалення жител, 
фарбування стін, а також виготовлення те-
ракотових жіночих статуеток і зооморфної 
пластики (поява культу барана, пов’язаного 
із землеробством). Натомість трипільське 
населення перейняло певні технології ви-
готовлення керамічних виробів та культові 
практики, пов’язані з мініатюрними глиня-
ними модельками сокир. Схоже, що співіс-
нування культур було достатньо мирним 
без значного взаємовпливу матеріальної 
культури.



Чи не найвідомішою візитівкою Львова є 
гора Високий Замок. Вона пов’язана з 
численними історичними подіями та 
легендами. Про те, що тут існували 
давні поселення стало відомо в процесі 
спорудження символічного кургану на 
честь 300-ліття Люблінської унії, від-
значеного у 1869 році. Зусиллями 
деяких любителів старожитностей (у 
тому числі Антоні Шнайдера) частину 
предметів вдалося врятувати й переда-

ти у тодішній музей Любомирських. З цієї 
колекції вирізнялась типова для культури 
лійчастого посуду кам’яна сокира з грибо-
подібним обухом.

У 1955–1956 роках на зруйнованій пам’ятці, 
на ділянці перед курганом (перед сучасним 
постаментом з левом), провів археологічні 
розкопки Олексій Ратич. У перемішаному 
ґрунті знайдено чисельну збірку виробів 
княжого періоду, меншу кількість матеріа-
лів раніших епох: енеолітичних культур во-
лино-люблінської, культури лійчастого 
посуду та ранньозалізного часу. Матеріали 
зберігаються у фондах Археологічного 
музею Інституту українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України.

Очевидно, що поселення культури лійчас-
того посуду було стабільним і довготрива-
лим. Адже не випадково воно займало таку 
домінантну висоту – майже 400 м над 
рівнем моря. У колекції можна виокремити 
товстостінні горщики для зберігання зерна, 
делікатний столовий посуд, а також пред-
мети прядіння – глиняні пряслиця. Частина 
з цих виробів прикрашена символічним 
орнаментом. Важливими з огляду на між-
культурні контакти є знахідки на Замковій 
Горі імпортної трипільської кераміки, яка 
свідчить про існування зв’язків зі східними 
сусідами.

Вигляд на Високий Замок (фото А. Гавін-
ського) (1). Земляні роботи на Високому 
Замку та насипання символічного курга-
ну у 1869 р. (Czołowski, 1910) (2)
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Антоні Шнайдер – історик, археолог та краєз-
навець, який у 1869 році посприяв порятунку 
археологічних знахідок на Замковій Горі

Олексій Ратич – львівський археолог, у 
1955–1956 роках проводив розкопки на 
Замковій Горі



Зразки кераміки культури 
лійчастого посуду знайдені 
при розкопках на Високому 
Замку (фото Я. Яковишиної)

Плани розкопу 
досліджень Олексія 
Ратича на Високому 
Замку у 1955–1956 роках

Фотографії з розкопок 
Олексія Ратича на 
Високому Замку у 
1955–1956 роках



Над долиною ріки Марунька здіймаєть-
ся висока гора Жупан (390 м над рівнем 
моря). З неї у східному напрямку – 
широка панорама на кілька десятків кі-
лометрів. Здавалось би абсолютно не-
придатна для проживання, невелика за 
площею (60×30 м) та кам’яниста верши-
на гори вабила до себе давніх людей. 
Вперше важкодоступний Жупан засе-
лили представники культури лійчасто-
го посуду. По периметру гори вони бу-
дували житла з товстими глиняними 
стінами, які трималися на міцних, гли-
боко вкопаних стовпах. Як не дивно, 
але мешканці селища тут проживали 
довгий час і мали повноцінний уклад 
життя: розводили худобу, сіяли зерно, 
навіть займалися прядінням і ткацтвом, 
про це свідчать виявлені у житловій 
споруді скупчення глиняних грузил, 

пряслиць та мідного шила-проколки. 
Пам’ятка відома ще з кінця ХІХ ст. У 1930-х 
роках поселення обстежене Маркіяном 
Смішком, у 1950-х роках – Борисом Воз-
ницьким, а у 1960-х роках Ігорем Свєшніко-
вим та Миколою Пелещишиним. Останній 
здійснював стаціонарні дослідження 
пам’ятки у 1985–1993, 1995–1998 роках. Вже 
кілька років пам’ятку розкопує Енеолітична 
експедиція Інституту українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН України. Серед незвич-
них і рідкісних знахідок є горщик із соляр-
ною символікою – пластично сформований 
хрест з внутрішньої сторони денця і 
амфора із символічним зображенням води.

У процесі розселення і пошуків нових 
шляхів, наприкінці IV тис. до н. е. цей стра-
тегічний пункт заселяє пізньотрипільське 
населення. На сьогодні, гора Жупан є най-
віддаленішою західною точкою на мапі по-
ширення трипільської культури, яка, окрім 
того, знаходиться на території, що була під 
впливом культури лійчастого посуду. 
Серед яскравих артефактів вирізняються 
сферичні миски із загнутими до середини 
вінцями, амфори, опуклобокі горщики, а до-
мінантним видом орнаменту став відтиск 
шнура. Усі знахідки зберігаються в КЗ ЛОР 
«Історико-краєзнавчий музей» м. Винники.
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Вигляд на гору Жупан (фото А. Гавінського) 
(1). Топографічна карта гори Жупан з 
позначеною археологічною пам’яткою (2)

Горщик (1 фото А. Гавінського) і ткацькі 
глиняні грузила (2 фото Я. Яковишиної) із 
житла культури лійчастого посуду

Микола 
Пелещишин – 

львівський 
археолог, 

дослідник 
енеолітичних 

поселень на 
горі Лисівка та 

горі Жупан
у м. Винники



Схематичний план 
розкопів на горі Жупан

План та фотографія розкопів 
2019, 2020 років
(фото А. Гавінського)

Господарські ями енеолітичних 
поселень (фото Д. Вертелецького)

Румовище глиняної обмазки 
від житла культури лійчастого 
посуду дослідженої у 2021 р. 
(фото Д. Вертелецького)

Зразки посуду культури лійчастих кубків

Зображення солярного знаку 
на дні горщика культури 
лійчастого посуду

Кераміка фінального етапу трипільської 
культури (фото А. Гавінського)

Фрагмент трипільської посудини 
прикрашений мальованою «сіткою», 
кістяне долото, крем’яний наконечник 
стріли та рештки черепа річкової 
черепахи (фото А. Гавінського)

Зразки керамічних 
виробів культури 

лійчастого посуду



Поселення культури лійчастого посуду 
розташоване на горі Лисівка, яка є 
одним з південно-східних відгалужень 
горбистого пасма Розточчя висотою 
321 м над рівнем моря. Гора має вигляд 
видовженого пасма довжиною 400 м, 
обмеженого з трьох сторін крутими 
схилами. Особливістю цієї археологіч-
ної пам’ятки є те, що вона практично 
одношарова і завдяки лісу збережена у 
непорушеному стані. Ще й сьогодні тут 
видно фортифікаційні укріплення у ви-
гляді рову, який разом із лінією частоко-
лу становив потужну захисну споруду, 
аналоги яким знаходимо на території 
Чехії та Німеччини. Під час археологіч-
них досліджень, які розпочаті Миколою 
Пелещишиним у 1963 р., а в останні роки 
продовжені Енеолітичною експедицією 
Інституту українознавства ім. І. Крип’яке- 
вича НАН України, виявлено рештки на-
земних глиняних житлових споруд, гос-
подарські ями та велику кількість речо-
вого матеріалу. В основному це фраг-
менти різноманітного посуду, крем’яні 
сокири, наконечники стріл, предмети 
ткацтва, перші мідні знаряддя та 

вироби культового призначення. Всі мате-
ріали зберігаються у КЗ ЛОР «Істори-
ко-краєзнавчий музей» м. Винники.

Важливими є знахідки імпортної кераміки 
трипільської культури. Про тісні взаємо-
зв’язки з трипільським населенням свід-
чить наявність кераміки культури лійчасто-
го посуду зі слідами фарбування та наслі-
дування технології трипільського посуду. 
Простежуються певні впливи і в духовній 
сфері, зокрема, у можливому запозиченні 
трипільського ритуалу символічного спа-
лення будинків.

Гора Лисівка у м. Винники. Вигляд з півночі 
та півдня (фото А. Гавінського)

Схематичний план гори Лисівка з 
позначенням розкопів

Рештки глиняного житла культури 
лійчастого посуду (фото А. Гавінського)

Вироби культури 
лійчастого посуду: 
горщики, мідна 
проколка, глиняна 
моделька сокирки 
(фото А. Гавінського)

Керамічні вироби 
культури лійчастого 
посуду



Фрагмент мальованого 
посуду трипільської культури 
та приклад впливу на 
культуру лійчастих кубків 
(фото А. Гавінського)

Ткацькі предмети – глиняні 
пряслиця (фото А. Гавінського)

Крем’яні сокири та наконечники 
стріл (фото А. Гавінського)

Кераміка культури лійчастого 
посуду з наслідуванням технології 
трипільської культури
(фото А. Гавінського)

Господарські ями з рештками 
битого посуду (фото А. Гавінського)

Скупчення артефактів
(фото А. Гавінського)

Сліди стовпових ям житлової 
споруди (фото А. Гавінського)

Імпорти кераміки трипільської 
культури (фото А. Гавінського)

Керамічні вироби культури 
лійчастого посуду

Зразки керамічного посуду 
культури лійчастого посуду 
(фото А. Гавінського)



Поселення культури лійчастого посуду 
у с. Малі Грибовичі знаходиться на пів-
нічному краю важкодоступної Чорної 
Гори, оточеної зі східної сторони боло-
тистою заплавою. Географічні умови 
слугували природним захистом, саме 
це пізніше посприяло облаштуванню 
тут городища-сховища княжого періо-
ду, додатково укріпленого потужними 
ровами і валами.

Серед пам’яток культури лійчастого 
посуду на території України, поселення 
на Чорній Горі було першим найкраще 
дослідженим. Під час досліджень, про-
ведених археологом Маркіяном 
Смішком у 1933–1934 роках виявлено 
ряд незвичних ям викладених камінням. 
А здобута колекція кераміки, яка збері-
гається та експонується для оглядин у 
Львівському історичному музеї, вражає 
своїм різноманіттям, збереженістю і 
якістю виготовлення. Більшість посуду з 
виблискуючою поверхнею досить 
типова. До рідкісних виробів належать 
флягоподібні посудини, верхня частина 
яких імітує макову голівку (такі посуди-
ни трапляються на всій території поши-

рення культури, як правило, вони є невід-
дільним атрибутом поховального інвента-
рю), дзбани з високими крильцеподібними 
ручками, друшляки, значною кількістю ре-
презентовані глиняні пряслиця і грузила, 
крем’яні ножі та сокири, шліфовані кам’яні 
сокиро-молоти. До унікальних знахідок на-
лежить мініатюрна глиняна сокирка та 
ручка посудини з баранячою голівкою, вона 
прикрашена заглибленим орнаментом за-
повненим білою пастою. Такі предмети зу-
стрічаються зрідка. Їх пов’язують із земле-
робськими віруваннями та розвинутими 
культовими практиками, поширеними 
серед населення цієї давньої спільноти. 
Очевидно, що поселення із розвинутою ма-
теріальною та духовною культурою у с. 
Малі Грибовичі відігравало роль певного 
центру серед інших пам’яток цього мікро-
регіону. 

Вид на Чорну Гору з півдня
(фото А. Гавінського)

Знахідки з розкопок Маркіяна Смішка на 
Чорній горі (фото Я. Яковишиної)

Маркіян Смішко – львівський 
археолог, у 1933–1934 роках 
досліджував археологічну пам’ятку 
на Чорній Горі у с. Малі Грибовичі

Рисунки керамічного посуду 
культури лійчастого посуду з 
поселення поблизу с. Малі 
Грибовичі



Вид на Чорну Гору з північного сходу  в с. Малі Грибовичі 
(фото А. Гавінського)

Ями культури лійчастого 
посуду на плані розкопу 
Маркіяна Смішка 1933 року

Польові креслення Маркіяна 
Смішка у 1933–1934 роках

Рисунки керамічного посуду культури лійчастого посуду з поселення 
поблизу с. Малі Грибовичі

Знахідки з розкопок 
Маркіяна Смішка на Чорній 
горі (фото Я. Яковишиної)

Зображення голови барана на ручці 
посудини культури лійчастого 
посуду. Подібні зображення 
пов’язують із землеробськими 
культовими практиками. (с. Малі 
Грибовичі).

Керамічні пряслиця


