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Євген Синиця
“Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах І тис. н.е.: 
інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми)

Yevgen Synytsia
“Bushes of the settlements” in Eastern European archaeological cultures 1st mill. BC.: 
archaeological interpretive model and reality (to the formulation of the problem)

Поняття "кущ поселень" ("кущ пам'яток") доволі широко вживається в археологічній 
літературі, зокрема в роботах з археологічної славістики. Мається на увазі група 
монокультурних хронологічно близьких пам'яток, розміщених в межах певної 
ландшафтної одиниці. Втім, вже саме формулювання терміну надає йому 
інтерпретаційного забарвлення: образ кущу -  корінь, від котрого розходяться "рівноправні" 
гілки -  мимоволі асоціює власне археологічні пам'ятки із колективами, що їх залишили, 
причому акцентуючи на спорідненості цих колективів. Найчастіше у "кущах поселень" 
дослідники дійсно вбачають археологічний "зліпок" елементарного племені, а в кожній 
конкретній пам'ятці такого "кущу" -  місце мешкання роду (чи кількох родів).

Однак якщо зважити на рівень агрикультури суспільств зазначеного періоду, то 
більшість з них практикувало різновиди рільництва, що доволі швидко виснажували 
ґрунти. Тож спосіб життя таких колективів, цілком ймовірно, передбачав порівняно часті 
мікроміграції задля опанування нових угідь. Відповідно, "кущ поселень" цілком може 
відбивати такі мікроміграції колективів, що мали значно меншу кількість членів (рід, група 
родів). Принаймні, така інтерпретація є рівнозначною традиційному баченню "куща 
поселень", хоча й не виключає її.

Традиційною "ахіллесовою п'ятою" археологічної славістики є питання мікрохронології, 
адже доволі примітивний комплекс матеріальної культури ранньосередньовічних слов'ян 
та їхніх безпосередніх предків розвивався вкрай уповільнено. До того ж, речі, котрі могли 
б слугувати хроноіндикаторами зазвичай представлені (насамперед на поселенських 
пам'ятках) одиничними знахідками. Відповідно, хронологічна картина функціонування 
конкретної пам'ятки або групи пам'яток, реконструйована за допомогою суто 
археологічних методів (стратиграфічні спостереження, типологічні та власне хронологічні 
побудови), в більшості випадків виявляється "змазаною". Пам'ятка, епізоди замешкування 
або ж навіть окремі комплекси в межах пам'ятки датуються сумарно, порівняно широкими 
діапазонами (100 -  150 -  200 років, іноді навіть більше років), що явно перебільшує 
можливий час безперервної господарчої експлуатації ресурсної зони навкруги такої 
пам'ятки.

Зрозуміло, що вихід з проблемної ситуації полягає насамперед в удосконаленні 
методів археологічного аналізу задля отримання більш дробної хронологічної картини, що 
дозволила б констатувати синхронність або ж часткову чи-то повну асинхронність 
пам'яток в межах "кущу". Однак сподівань на те, що питома хронологічна дискретність 
буде встановлена хоча б для одиничних "кущів" певного культурного кола, натепер не 
надто багато.

Тож значну допомогу у вирішенні цієї проблеми можуть надати природничі науки. 
Зокрема, йдеться про аналіз ресурсних можливостей певних ландшафтних ділянок задля 
обрахування максимуму населення, що за певного рівня агрикультури могла забезпечити 
така ділянка. Така інформація надасть можливість доволі певно відповісти на питання: чи 
була спроможна конкретна ландшафтна одиниця одночасно прогодувати таку кількість 
людей, що мешкала на пам'ятках "кущу" в разі синхронності цих пам'яток.


