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WpROWADzenIe

Określenie chronologii i charakteru wzajemnych relacji 
między kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych sta-
nowi jedno z częściej dyskutowanych zagadnień w polskiej li-
teraturze przedmiotu (np.: A. Kośko 1981, 1988; S. Jastrzębski 
1991; M. Y. Videiko 2000, 2008; p. papiernik, M. Rybicka 2002; 
M. Rybicka 2004, 2015; S. Kadrow 2005, 2009; A. pelisiak 2005, 
2008; A. Kośko, M. Szmyt 2011). Między społecznościami tych 
kultur dochodziło zapewne do bezpośrednich kontaktów, czego 
świadectwem są identyfikowane w obrębie grupy południowo-
-wschodniej kultury pucharów lejkowatych importy stołowej 
ceramiki kultury trypolskiej (np. W. Gumiński 1989; J. Kruk, 
S. Milisauskas 1981; M. Rybicka, D. Król, J. Rogoziński 2014) 
lub znajdowane na osiedlach kultury trypolskiej naczynia kultu-
ry pucharów lejkowatych (np.: M. Y. Videiko 2000; V. A. Kruts, 
S. M. Ryzhov 2000). Również krzemień wołyński stanowi ważne 
świadectwo wzajemnych związków między grupami wschodnią 
i południowo-wschodnią tej kultury a terenami Wołynia lub nad-
niestrzańskimi (p. papiernik, M. Rybicka 2002; M. Dobrzyński, 
M. parczewski, K. piątkowska, M. Rybicka 2014). Dyskusje budzi 
jednak ich skala, czas i miejsce inicjacji (A. Kośko 1981, 1988; 
S. Kadrow 2005; A. Kośko, M. Szmyt 2011; M. Rybicka 2015). 

Szczególne znaczenie dla przedstawienia relacji mię-
dzy tymi kulturami mają odkrycia dokonane w ostatnich la-
tach na obszarze zachodniej Ukrainy (np.: W. pasterkiewicz, 
A. pozikhovski, M. Rybicka, D. Verteletskyi 2013; D. Król, 
A. pozichowski, J. Rogoziński, M. Rybicka 2013; A. Hawin-
skyj, W. pasterkiewicz, M. Rybicka 2013). pozwalają one za-
brać głos w toczącej się w literaturze przedmiotu dyskusji na 
ten temat (A. Kośko 1981; S. Kadrow 2005; A. pelisiak 2005; 
M. Y. Videiko 2000, 2008; A. Kośko, M. Szmyt 2011; M. Ry-
bicka 2015). podstawowe znaczenie dla oceny związków mię-
dzy tak odrębnymi jednostkami kulturowymi ma określenie 
granic ich ekumen. Do niedawna wielu badaczy przyjmowa-
ło, że to północny Bug stanowi rubież stabilnego osadnictwa 
kultury pucharów lejkowatych (A. Kośko, M. Szmyt 2011). 
Społeczności kultury trypolskiej zasiedlały natomiast na za-
chodniej Ukrainie głównie Wołyń w okresie odpowiadającym 
jej fazie CII. Według V. n. Dergacheva (1980, s. 192) można 
je łączyć z grupami Choriw, Trojaniw i Gorodok, które chro-
nologicznie odpowiadają grupom Brynzeny i Gordineszti 
(por. V. A. Kruts, S. M. Ryzhov 2000). 
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nOWe DAne O CHROnOlOGII OSADnICTWA KUlTURY TRYpOlSKIeJ 
I KUlTURY pUCHARóW leJKOWATYCH W ReJOnIe OSTROGA

W latach 2012 i 2013 prowadzono badania wykopalisko-
we na stanowisku nowomalin-podobanka usytuowanym na 
południe od Ostroga (ryc. 1). Odkryto tam częściowo zacho-
waną płoszczadkę (ryc. 2), z której pochodzą naczynia odpo-
wiadające stylistycznie grupie Brynzeny kultury trypolskiej 
(ryc. 3–5; por. V. n. Dergachev 1980). 

W materiale z warstwy, oprócz bardzo licznej ceramiki 
stołowej i kuchennej tej kultury, zidentyfikowano ułamki kil-
kudziesięciu naczyń kultury pucharów lejkowatych. W zbio-
rze tym wyróżniono ułamki pucharów, amfor, waz i garnków 
oraz kubków i flasz z kryzą (ryc. 6–7). Szczególne znacze-
nie dla oceny jego chronologii mają kubki, których brzuśce 
ozdobiono kątowymi motywami wykonanymi cienkim ście-
giem bruzdowym (ryc. 8). Takie układy zdobnicze, wykonane 
jednak w technice rycia lub zbliżonej do ściegu bruzdowe- 

go, pochodzą ze stanowisk zarówno grupy wschodniej (np. 
Wilkostowo; S. Rzepecki 2014, tabl. 45: 10; 194: 2; 211: 31); 
por. M. Rybicka 1995 oraz grupy południowo-wschodniej 
(p. Włodarczak 2006; M. Rybicka 2011). pojawienie się ich 
można łączyć z okresem 3600–3300 BC. natomiast kubki 
z uchami lunata cechuje szeroki czas wykorzystywania (A. Bro-
nicki, S. Kadrow, A. zakościelna 2004; A. Hawinskyj, W. pa-
sterkiewicz, M. Rybicka 2013; D. Król, J. Rogoziński, M. Ry-
bicka 2014; M. Rybicka, D. Król, J. Rogoziński 2014), który 
odpowiada fazom zimne I i II (A. Bronicki, S. Kadrow, A. za- 
kościelna 2004; p. Włodarczak 2006). Szczególnie interesują-
ce są ułamki flaszy z kryzą wykonanej w technologii cerami-
ki kuchennej kultury trypolskiej (ryc. 6: 7) oraz waz o pro-
stych szyjkach wykonywanych z gliny schudzanej tłuczonymi 
skorupami lub muszlami (ryc. 5: 2, 4).

A
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Ryc. 1. A – położenie stanowisk kultury trypolskiej wokół Ostroga. B – lokalizacja stanowiska nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. 
Wg D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Rybicka 2013

Abb. 1. A – lage der Fundstellen der Tripolje-Kultur in der Region um Ostog herum. B – lokalisierung der Fundstelle nowomalin-podo-
banka, Rajon Ostrog. Nach D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Rybicka 2013

B
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należałoby określić, czy współwystępowanie w nowo-
malinie-podobanka zabytków kultury pucharów lejkowatych 
i kultury trypolskiej jest świadectwem koegzystencji społecz-
ności tych kultur, czy też stanowią one pozostałość różnych 
epizodów osadniczych. na podstawie wyżej przedstawionych 
danych ceramika pierwszej z tych kultur generalnie odpowiada 
klasycznej fazie jej grupy południowo-wschodniej (por. J. Kruk, 
S. Milisauskas 1981, 1999; S. Jastrzębski 1991; p. Włodarczak 
2006; M. Rybicka, D. Król, J. Rogoziński 2014), zaś grupa Bryn-
zeny reprezentuje początki fazy CII (Û. Rassamakìn 2004). 
zbliżona chronologia względna reprezentujących je zabytków 
nie stanowi dowodu o wspólnym wykorzystywaniu tego miej-
sca przez ich społeczności. Jednoznacznym dowodem byłoby 
odkrycie zabytków obu kultur w obrębie płoszczadki. Ta od-
kryta w nowomalinie-podobanka była tylko fragmentarycz-
nie zachowana (ryc. 2). W jej obrębie znajdowała się ceramika 
kultury trypolskiej, zaś w jej otoczeniu ułamki naczyń kultury 
pucharów lejkowatych. Tych ostatnich nie zidentyfikowano 
w zachowanym rumowisku. Biorąc jednak pod uwagę obser-
wacje odnoszące się do pewnego rodzaju synkretyzmu tech-
nologii ceramiki, można sugerować homogeniczność odkry-
tych pozostałości osadnictwa. 

Dla szczątków roślinnych zidentyfikowanych w ułamku 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych z nowomalina - po-
dobanka wykonano oznaczenie radiowęglowe metodą AMS 
w poznańskim laboratorium Radiowęglowym. Wynosi ono 
poz-55979 4670±40 Bp. po kalibracji dla prawdopodobień-

stwa 68,2% daje to wynik 3517–3372 BC (ryc. 9). Datowanie 
to odpowiada chronologii stylistyki ceramiki kultury pucha-
rów lejkowatych z opisywanego zbioru, która nawiązuje do  
cechującej fazę IIIB grupy południowo-wschodniej tej kultu-
ry (J. Kruk, S. Milisauskas 1981, 1999; p. Włodarczak 2006).

Według V. A. Kruts’a i S. M. Ryzhova (2000) wschodnio-
wołyńska grupa Trojaniw podlegała wpływom ze środowiska 
grupy Brynzeny- zhvaniets. zarówno dla osiedla Trojaniw, 
jak i dla stanowiska zhvaniets dysponujemy kilkoma oznacze-
niami radiowęglowymi (Û. Rassamakìn 2004). Reprezentują 
one jednak młodszy horyzont w porównaniu do datowania 
otrzymanego dla ceramiki z nowomalina-podobanka (por. 
n. Burdo, M. Y. Videiko 2010, s. 118). Dla najstarszego eta-
pu zespołów typu Trojaniw, z którym można łączyć osiedle 
Korzhivka-Selysko, gdzie również wyróżniono zabytki kultury 
pucharów lejkowatych, nie ma obecnie oznaczeń radiowęglo-
wych. nie można więc datować początku oddziaływań grupy 
Brynzeny na obszar Wołynia, w szczególności zachodniego 
(V. A. Kruts i S. M. Ryzhov 2000). Datowania, jakimi obecnie 
dysponujemy dla wołyńskich zespołów o cechach grupy Bryn-
zeny, nie uwiarygadniają prezentowanego wyżej oznaczenia ra-
diowęglowego oraz sugerowanej homogeniczności pozostałości 
osadnictwa kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej 
z nowomalina-podobanka. Argumentem przemawiającym za 
koegzystencją nosicieli ceramiki kultury trypolskiej i kultury 
pucharów lejkowatych może być zaobserwowany synkretyzm 
technologii ceramiki. 

Ryc. 2. nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. zachowany fragment płoszczadki. Fot. D. Król
Abb. 2. nowomalin-podobanka, Rajon Ostrog. erhaltenes Fragment der Behausung, der sog. „ploszczadka“. Fot. D. Król
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Ryc. 3. nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. Ceramika stołowa kultury trypolskiej. Rys. D. Vertelecki
Abb. 3. nowomalin-podobanka, Rajon Ostrog. Tischkeramik der Tripolje-Kultur. Zeichnung D. Vertelecki
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Ryc. 4. nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. Ceramika stołowa kultury trypolskiej. Rys. D. Vertelecki
Abb. 4. nowomalin-podobanka, Rajon Ostrog. Tischkeramik der Tripolje-Kultur. Zeichnung D. Vertelecki
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Ryc. 5. nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. Ceramika kuchenna kultury trypolskiej. Wg D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Ry- 
bicka 2013

Abb. 5. nowomalin-podobanka, Rajon Ostrog. Küchenkeramik der Tripolje-Kultur. Nach D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Ry- 
bicka 2013
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Ryc. 6. nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. Ceramika kultury pucharów lejkowatych. Wg D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Ry-
bicka 2013

Abb. 6. nowomalin-podobanka, Rajon Ostrog. Keramik der Trichterbecherkultur. Nach D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Rybicka 2013

Ryc. 7. nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. Ceramika kultury pucharów lejkowatych. Wg D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Ry-
bicka 2013

Abb. 7. nowomalin-podobanka, Rajon Ostrog. Keramik der Trichterbecherkultur. Nach D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Rybicka 2013
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Ryc. 8. nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. Ceramika kultury pucharów lejkowatych. Wg D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Ry-
bicka 2013

Abb. 8. nowomalin-podobanka, Rajon Ostrog. Keramik der Trichterbecherkultur. Nach D. Król, A. Pozichowski, J. Rogoziński, M. Rybicka 2013

Ryc. 9. nowomalin-podobanka, rejon Ostrog. Kalibracja oznaczenia 14C
Abb. 9. nowomalin-podobanka, Rajon Ostrog. 14C Kalibration

z otoczenia Ostroga na Wołyniu opublikowano szereg 
stanowisk, w materiałach z których zidentyfikowano cerami-
kę o cechach Furchenstichstil i kultury pucharów lejkowatych 
oraz kultury trypolskiej o cechach grupy Brynzeny (W. paster-
kiewicz, A. pozikhovski, M. Rybicka, D. Verteletskyi 2013). 
Te dane, jak i odkrycia dokonane w nowomalinie-podobanka 

dają podstawę do traktowania otoczenia Ostroga jako obsza-
ru stanowiącego pogranicze osadnictwa wymienionych kul-
tur. W nowomalinie-podobanka mamy do czynienia z po-
zostałościami zapewne bezpośredniego kontaktu między ich 
społecznościami. Trudno jest jednak obecnie wytłumaczyć, 
jaki charakter miała zaobserwowana tam ich koegzystencja. 
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Ryc. 10. Kotoryny, Grodzisko III, rejon Żydacziw. Kalibracja oznaczeń 14C. Wg A. Hawinskyj, W. Pa-
sterkiewicz, M. Rybicka 2013

Abb. 10.  Kotoryny, Rajon Żydacziw, Burgwall III. 14C Kalibration. Nach A. Hawinskyj, W. Paster-
kiewicz, M. Rybicka 2013

KOTORYnY, GRODzISKO III nAD GóRnYM DnIeSTReM

Osiedle kultury pucharów lejkowatych odkryte w Kotory-
nach, Grodzisko III znajduje się na prawym brzegu Dniestru na 
rozległym wypłaszczeniu o trójkątnym kształcie i deniwelacji 
wynoszącej około 80 m (A. Hawinskyj, W. pasterkiewicz, M. Ry-
bicka 2013). zidentyfikowane tam pozostałości osadnictwa 
wymienionej kultury zajmowały obszar około 2 ha. na pod-
stawie 13 oznaczeń radiowęglowych pierwszą fazę osadnictwa 
jej społeczności można datować w przedziale 3700/3600 BC 
– 3500/3300 BC (ryc. 10). Stylistykę ceramiki odpowiadającą 
temu horyzontowi cechuje tradycjonalizm, przejawiający się 
dominacją cech grupy wschodniej kultury pucharów lejkowa-
tych przy obecności zdobień dystynktywnych dla klasycznych 
etapów jej grupy południowo-wschodniej (ryc. 11–12; A. Ha-
winskyj, W. pasterkiewicz, M. Rybicka 2013; por. A. Kośko 
1981; A. Medunowá-Benešová 1981; M. Rybicka 2011, 2015; 
p. Włodarczak 2006). zapewne z tym etapem można łączyć im-
porty ceramiki kultury trypolskiej (ryc. 13). na lewym brzegu 

Dniestru, w odległości około 25 km od opisywanego osiedla 
kultury pucharów lejkowatych, funkcjonowała osada kultury 
trypolskiej w Bilsziwcach (T. Tkachuk 2001), chronologicznie 
do niego zbliżona. zapewne odkryte w Kotorynach ułamki 
ceramiki stołowej kultury trypolskiej mogą być efektem kon-
taktów między mieszkańcami tych osiedli.

Drugi etap osadnictwa, łączony z końcem IV tys. BC, 
reprezentują natomiast zabytki o badeńskich cechach tech-
nologii i stylistyki (ryc. 14; A. Hawinskyj, W. pasterkiewicz, 
M. Rybicka 2013). zdobnictwo ułamków ceramiki o takich 
cechach nawiązuje m. in. do odkrytych w  Bratysławie – 
ul. Jiráskova 12 (p. Baxa, l. Kaminská 1984; M. Furholt 2009). 
zidentyfikowanie ich w Kotorynach stanowi ważną infor-
mację dla oceny zasięgu oddziaływań badeńskich zarówno 
w aspekcie przestrzennym, jak i kulturowym (por. M. Y. Vi-
deiko 2000, 2008; W. pasterkiewicz, A. pozikhovski, M. Ry-
bicka, D. Verteletskyi 2013). 
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Ryc. 11. Kotoryny, Grodzisko III, rejon Żydacziw. Ceramika kultury pucharów lejkowatych. Wg A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, M. Rybicka 2013
Abb. 11. Kotoryny, Rajon Żydacziw, Burgwall III. Keramik der Trichterbecherkultur. Nach A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, M. Rybicka 2013
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Ryc. 12. Kotoryny, Grodzisko III, rejon Żydacziw. Ceramika kultury pucharów lejkowatych. Wg A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, M. Rybicka 2013
Abb. 12. Kotoryny, Rajon Żydacziw, Burgwall III. Keramik der Trichterbecherkultur. Nach A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, M. Rybicka 2013
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Ryc. 13. Kotoryny, Grodzisko III, rejon Żydacziw. Ceramika kultury trypolskiej. Wg A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, M. Rybicka 2013
Abb. 13. Kotoryny, Rajon Żydacziw, Burgwall III. Keramik der Tripolje-Kultur. Nach A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, M. Rybicka 2013

WnIOSKI

Do niedawna jako obszar styku kultury trypolskiej i kul-
tury pucharów lejkowatych traktowano obszar nadbużański 
(A. Kośko, M. Szmyt 2011). przedstawione tu wyniki badań 
dają podstawy do weryfikacji tych ustaleń. Obecnie stanowi-
sko w Kotorynach nad górnym Dniestrem stanowi najbardziej 
na południowy wschód wysunięte stabilne osiedle kultury 
pucharów lejkowatych. Górny Dniestr można obecnie trak-
tować jako granicę między ekumeną tej kultury a usytuowa-
ną na wschód od niego Wyżyną podolską, stanowiącą obszar 
zasiedlony przez społeczności kultury trypolskiej. ludność 
zamieszkująca osiedle w Kotorynach wykorzystywała tylko 
wyroby z surowca wieku turońskiego, którego złoża znajdują 
się w rejonach Halicza i Tłumacza (V. Коnоplâ 2013, s. 300).

 Wyniki ostatnio prowadzonych badań na zachodniej Ukra-
inie pozwoliły na zidentyfikowanie synkretycznych zjawisk 
obejmujących wołyńskie zespoły o cechach grupy Brynzeny 
kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych (np. nowo-
malin-podobanka, rejon Ostrog na Wołyniu). Takiego zestawu 
cech nie stwierdzono natomiast w Kotorynach, usytuowanych 
około 20 km na zachód od osiedla kultury trypolskiej w Bil-
sziwcach (T. Tkachuk 2005). O wzajemnych związkach między 
społecznościami opisywanych kultur świadczą importy ceramiki 
kultury trypolskiej w Kotorynach (ryc. 13) i kultury pucharów 
lejkowatych w Bilsziwcach. Można przypuszczać, że stanowią 

one świadectwo kontaktów związanych z importem wyrobów 
krzemiennych przez społeczności kultury pucharów lejkowa-
tych, które nie skutkowały szerszą adaptacją cech trypolskich. 
Rejon Ostroga pokazuje natomiast ich intensyfikację, której 
efektem było pojawienie się synkretycznej ceramiki. O takim 
zjawisku napisał już na przykładzie osiedli w Vinnikach M. pe-
leshchyshyn (1998). Trudno jest jednak obecnie wytłumaczyć, 
jakie zjawiska społeczno-kulturowe fakt ten obrazuje. 

Impulsy badeńskie, identyfikowane przez M. Videiko (2000, 
2008) w naddnieprzańskich osiedlach kultury trypolskiej, wy-
różniono obecnie w zespołach fazy CII kultury trypolskiej na 
zachodnim Wołyniu (D. Król, A. pozichowski, J. Rogoziński, 
M. Rybicka 2013; W. pasterkiewicz, A. pozikhovski, M. Ry-
bicka, D. Verteletskyi 2013), ale również w kontekście kultu-
ry pucharów lejkowatych nad górnym Dniestrem (ryc. 10; 14; 
A. Hawinskyj, W. pasterkiewicz, M. Rybicka 2013). 

podsumowując, badania prowadzone nad problematy-
ką wzajemnych relacji między kulturą pucharów lejkowatych 
a kulturą trypolską pokazują, że kontakty między nimi były 
zróżnicowane i skutkowały również pojawianiem się synkre-
tycznych zespołów. Szczególnej uwagi wymaga w przyszłości 
określenie chronologii oddziaływań i znaczenia w obserwo-
wanych przemianach kulturowych w drugiej połowie IV tys. 
BC na zachodniej Ukrainie czynnika badeńskiego.
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Ryc. 14. Kotoryny, Grodzisko III, rejon Żydacziw. Ceramika o cechach kultury badeńskiej. Wg A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, M. Rybicka 2013
Abb. 14. Kotoryny, Rajon Żydacziw. Keramik mit Merkmalen der Badener Kultur. Nach A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, M. Rybicka 2013
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Małgorzata Rybicka, Aleksander Diaczenko

Neue Erkenntnisse über die Beziehungen zwischen der Tripolje- 
und Trichterbecherkultur in der westlichen Ukraine

Zusammenfassung

Bis vor Kurzem wurden die Terrains am Bug für das Ge-
biet gehalten, wo die Tripolje- und die Trichterbecherkultur 
in Kontakt kamen (A. Kośko, M. Szmyt 2011). Die hier darge-
stellten Forschungsergebnisse schaffen die Grundlagen für die 
Verifizierung dieser Feststellung. Die Fundstelle in Kotoryny 
am oberen Dnjestr gilt heute als die am meisten südlich ge-
legene stabile Siedlung der Trichterbecherkultur. Den oberen 
Dnjestr kann man heute für die Grenze zwischen der Öku-
mene dieser Kultur und der östlich vom Dnjestr lokalisierten 
podolischen platte – dem Siedlungsgebiet der Bevölkerung 
der Tripolje-Kultur – halten. Die in der Siedlung in Kotoryny 
wohnenden Menschengruppen benutzten erzeugnisse, die 
ausschließlich aus dem Rohstoff der Turon-Stufe gefertigt wur-
den.  Seine lagerstätten sind in der Gegend von Halicz und 
Tłumacz lokalisiert (V. Konoplâ 2013, S. 300).

Die ergebnisse der neulich in der westlichen Ukraine 
durchgeführten Forschungen liessen die phänomene der 
Tripolje-Kultur identifizieren. Sie  umfassen die Wolhynien 
– Komplexe mit den Merkmalen der Brynzeny-Gruppe der  
Tripolje-Kultur und der Trichterbecherkultur (z.B. nowo-
malin-podobanka, Rajon Ostrog in Wolhynien). eine solche 
Merkmalenkombination wurde an der Fundstelle in Koto-
ryny, die ca. 20 km westlich von der Siedlung der Tripolje- 
-Kultur in Bilsziwce (T. Tkachuk 2005) lokalisiert ist, nicht 
beobachtet. Von den Kontakten zwischen den Gemeinschaf-
ten der besprochenen Kulturen zeugen die Importe der Kera-
mik der Tripolje-Kultur in Kotoryny (Abb. 13), wie auch der 
Trichterbecherkultur in Bilsziwce. Man kann voraussetzen, 
dass diese Keramikimporte auf die Kontakte  zurückzuführen 

sind, die mit dem Import der Feuersteinerzeugnisse durch 
die Gruppen der Trichterbecherkultur verbunden sind, was 
aber keine weitere Adaptation der Merkmale der Tripolje- 
-Kultur zur Folge hatte. Im Rajon Ostrog zeigte sich dage-
gen eine Intensivierung der Kontakte, was die entwicklung 
synkretistischer Keramik herbeiführte. Dieses phänomen 
wurde schon von M. peleshchyshyn (1998) am Beispiel der 
Siedlungen in Vinniki beschrieben. es fällt heute schwer, zu 
erklären, was für eine gesellschaftlich – kulturelle erschei-
nung damit verbunden war. 

Die Badener Impulse, die M. Videiko (2000, 2008) in den 
Siedlungen der Tripolje-Kultur am Dnjestr identifizierte, wer-
den heute auch in den Komplexen der Stufe CII der Tripolje- 
-Kultur im westlichen Wolhynien erkannt (D. Król, A. pozi-
chowski, J. Rogoziński, M. Rybicka 2013; W. pasterkiewicz, 
A. pozikhovski, M. Rybicka, D. Verteletskyi 2013), man unter-
scheidet sie  aber auch im Kontext der Trichterbecherkultur 
am oberen Dnjestr (Abb. 10; 14; A. Hawinskyj, W. pasterkie-
wicz, M. Rybicka 2013). 

es ist zusammenfassend festzustellen, dass die Forschun-
gen über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Trich-
terbecherkultur und der Tripolje-Kultur zeigen, dass diese 
Kontakte vielfältig waren und dass sie das Auftauchen synkre-
tistischer Komplexe zur Folge hatten. Besonderer Aufmerk-
samkeit bedarf in zukunft die Bestimmung der Chronologie 
dieser Relationen und ihrer Bedeutung für die Kulturwand-
lungen im Bereich der Badener Kultur beobachteten, die 
in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends BC in der Westuk-
raine beobachtet wurden.


