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С.В. Пивоваров

РОЗВИТОК АРХЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 
В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
(друга половина XIX ст. — 2004 р.)

В статті проаналізовано етапи становлення та роз
витку археології в Чернівецькому університеті. На мате
ріалах археологічних досліджень автор з ’ясовує внесок 
викладачів та співробітників ВНЗу справу вивчення старо- 
житностей регіону та популяризації археологічних знань.

Відкриття Чернівецького університету в жов
тні 1875 р. стало помітною подією в науковому 
житті Буковинського краю. За роки існування 
навчального закладу декілька поколінь науковців 
зробили помітний внесок у вивчення різних про
блем минулого регіону. Завдяки їхнім кропітким 
дослідженням територія Буковини перетворила
ся в своєрідну «археологічну Мекку», де зроблені 
відкриття світового значення, а багато розкопа
них пам’яток стали хрестоматійними.

Розвиток археології в Чернівецькому уні
верситеті, як і історичних досліджень в цілому, 
можна підрозділити на ряд періодів. Так у пер
ший період, який охоплює 1875— 1914 рр., від
булося становленням археології, як історичної 
дисципліни. У другий— 1918— 1940 рр. спос
терігається певний занепад археологічних до
сліджень, пов’язаний із румунізацією установи. 
Третій період, який датується 1945— 1991 рр., 
характеризується новим підйомом в археологіч
них роботах, відкриттям сотень нових пам’яток, 
їх обстеженням і проведенням масштабних роз
копок. Для четвертого періоду, що розпочався 
в 1991 р. і триває до сьогодення, притаманний 
комплексний підхід і ціленаправлене вивчення 
середньовічних старожитностей регіону.

Територія Буковини тривалий час була сла- 
бовивченим в археологічному відношенні ре
гіоном. Інтерес до місцевих старожитностей за
родився серед інтелігенції краю ще в середині 
XIX ст. Значною мірою цьому сприяла урядова 
політика Австрійської держави, яка піклувалася 
охороною предметів старовини та пам’яток іс
торії та культури [Михайлина, Пивоваров, 1997, 
с. 242—244]. В цей час вивчення місцевих ста
рожитностей зосереджувалося в різних музей
них товариствах та об’єднаннях, які виникли в 
Чернівцях у 1860—70-х рр. Проте вся їх діяль
ність носила аматорський характер і зводилася, 
переважно, до колекціонування предметів ста
ровини, в тому числі і археологічних знахідок, 
виявлених за випадкових обставин.

На якісно новий рівень аналіз археологічного 
матеріалу регіону піднімається після відкриття 
Чернівецького університету. З цього часу спос
терігається справжнє пробудження інтересу 
громадськості до місцевої старовини, чому без
перечно сприяли науковці навчального закладу. 
Викладачі історичних кафедр філософського 
факультету Ф.Ц. фон Блюменталь (1829— 1906), 
И. Лозерт (1846— 1936), О. Будінскі (1844— 
1900), 3. Герцберг-Френкель (1857— 1913), та 
інші зробили досить багато для впровадження 
наукового підходу в дослідженні питань минув
шини, використанню інформативних можливос
тей різних джерел, застосуванню найновіших на 
той час методик при їх аналізі та ознайомленні 
студентів і громадськості краю з останніми євро
пейськими відкриттями [Чернівецький універси
тет, 1995, с. 52—58; Балух, Масан, 2000, с. 5—6]. 
Завдяки цьому з числа випускників університе
ту вийшло немало вчених, які в подальшому 
займалися археологічними дослідженнями та 
краєзнавчою роботою, зокрема і на Буковині.

Серед випускників, а пізніше викладачів уні
верситету, які, займалися в той час археологіч
ними дослідженнями, на першому місці стоїть 
ім’я професора Раймунда Фрідріха Кайндля 
(1866— 1930). Науковець представляв на Буко
вині «Віденське антропологічне товариство» та 
здійснював значну подвижницьку діяльність по 
виявленню та науковій фіксації археологічних 
старожитностей і публікував повідомлення про 
їх знахідки на сторінках столичних та місцевих 
видань [Михайлина, Пивоваров, 2000, с. 34]. У 
1890 р. за його активним сприянням було ство
рено «Загальне археологічне товариство» у 
Чернівцях, а у 1893 р. відкритий Чернівецький 
крайовий музей.

Р.Ф. Кайндль одним із перших розпочав роз
копки археологічних пам’яток регіону. Саме він 
у 1893 р. разом із віденським науковцем Й. Сом- 
баті та К. Ромшторфером провів перші роботи 
на поселенні трипільської культури в с. Шипин- 
ці. Пізніше самостійно досліджував пам’ятку 
у 1902— 1904 рр. і виявив там значку кількість 
кераміки, знарядь праці, предметів побуту та 
решток споруд енеолітичної доби. Стараннями 
науковця в 1899— 1900 рр. було проведено ар
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хеологічне обстеження літописного Василева, 
де досліджено рештки дерев'яної культової спо
руди, середньовічний могильник та гончарний 
горн. Р.Ф. Кайндль проводив також розкопки на 
землях інших регіонів. Зокрема, він вивчав курга
ни в Нижньому Городнику (Південна Буковина), 
розкопував енеолітичне поселення в Кошилівцях 
(Тернопільщина), неодноразово супроводжував 
віденських фахівців під час їхніх розвідок по ар
хеологічним пам'яткам Буковини. Зі своїми ар
хеологічними дослідженнями науковець знайо
мив студентів, досить часто здійснював із ними 
екскурсії на давні городища, вали та поселення 
Буковини, всіляко сприяв пробудженню у них ін
тересу до вивчення пам'яток старовини.

Матеріали своїх археологічних робіт 
Р.Ф. Кайнль публікував у різних фахових ви
даннях, місцевій пресі, а також у ряді моно
графічних праць, присвячених історії Чернів
ців та Буковини [Михайлина, Пивоваров, 1997, 
с. 243—245].

Важливе значення для вивчення старожит- 
ностей краю мали також дослідження професора 
В. Мільковича (1857— 1920), який провів розко
пки решток оборонних укріплень XIII—XIV ст. 
на горі Цецино під Чернівцями і виявив там 
нумізматичні матеріали та предмети озброєння 
середньовічного часу [Михайлина, Пивоваров, 
1997, с. 245].

Загалом в цей період були закладені підвалини 
археології в регіоні, з’ясована давність заселення 
краю, проведено перші археологічні розкопки 
та опубліковано наукові повідомлення про 
матеріали цих досліджень.

Протягом другого періоду дослідження 
старожитностей краю значно загальмувалися, 
що було викликано змінами в політичному житті 
та входженням регіону до складу боярської 
Румунії. Румунізація університету, від’їзд із 
Буковини фахівців австрійського походження, 
нові вимоги до наукових розробок тощо, 
негативно відбилися на розвитку археології 
у закладі. Проте, археологічні роботи не 
припинилися повністю. В цей час обстеження 
археологічних пам’яток Буковини проводив 
доцент Ч. Амброжевич [Михайлина, Пивоваров, 
2000, с. 34—40]. Основну увагу у своїх дослід
женнях він звернув на вивчення палеолітичних 
пам’яток правобережжя Середнього Дністра. 
Завдяки його роботам було відкрито палеолі
тичні місцезнаходження в Прилиплому, Оселів- 
ці, Вороновиці, Бабаиному, Кормані, Ожевому, 
Волошковому та ін. Крім того, він займався 
вивченням пам’яток доби енеоліту в Дарабанах 
і Магалі, а також обстежив різночасові горо
дища в Білій, Стрілецькому Куті, Оршівцях. У 
дослідженнях палеоліту на землях краю значну

допомогу досліднику надав тодішній студент 
Євзибій Лазар, який відкрив пізньопалеолітич- 
ну стоянку в с. Замостя на Черемоші, а пізніше 
досліджував ряд археологічних пам'яток регіону 
від доби енеоліту до середньовіччя [Михайлина, 
Пивоваров, 2000, с. 34—40].

Наступний період у розвитку археологічних 
досліджень в Чернівецькому університеті розпо
чинається в післявоєнний час. Реорганізація 
історичного факультету, перехід на загально
державні навчальні плани привів до запровад
ження викладання нормативного курсу «Архе
ологія СССР» і впровадження обов'язкової для 
студентів історичного факультету археологічної 
практики. Спочатку цей курс «Археології» чи
тали різні викладачі, зокрема Є.В. Черезов — 
фахівець з історії давнього Єгипту, а практику 
студенти проходили в археологічних експеди
ціях по дослідженню палеолітичних пам’яток на 
Дністрі чи літописного Галича.

Важливе значення для популяризації знань 
по археології серед вчителів, студентів та шко
лярів краю відіграв створений при університеті 
в 1957 р. музей історії університету. Його заві
дувач в 1957— 1962 рр., випускник істфаку уні
верситету, а нині відомий український археолог, 
I I. Винокур, доклав чимало зусиль до створен
ня археологічної експозиції музею та проведен
ню розкопок на території Буковини та Східної 
Волині. Вже протягом 1957— 1958 рр. під його 
керівництвом розпочала діяти археологічна ек
спедиція університету, яка разом із Чернівець
ким краєзнавчим музеєм (керівник досліджень 
Б.О. Тимощук) провела розкопки пам’яток чер- 
няхівської культури в Борівцях, Колінківцях, 
Санківцях, Ставчанах та Киселеві, поселень та 
могильника культури поянешти-лукашівка в 
Круглику. В той же час археологічна експеди
ція університету здійснила охоронні розкопки 
на трипільському поселенні в Магалі. У 1959 р. 
I I. Винокуром була проведена комплексна ек
спедиція по вивченню пам’яток черняхівської 
культури поблизу сіл Маркуші та Іванківці на 
Житомирщині. Протягом 1960— 1961 рр. експе
дицією університету досліджувався безкурган- 
ний сарматський могильник у Киселеві [Михай
лина, Пивоваров, 2000, с. 34—40].

1962— 1965 рр. експедиціями університету 
продовжувалося вивчення старожитностей краю 
першої половини І тис. н. е. В цейчас археологічні 
роботи у навчальному закладі очолила Л.В. Ваку
ленко. Під її керівництвом було проведено обсте
ження різночасових пам’яток на території краю 
та виявлено ряд нових археологічних об’єктів. 
Серед них на особливу увагу заслуговують по
селення культури карпатських курганів в Глин- 
ниці, Драчинцях, Ясенях, Мислові та ін. пунктах
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[Вакуленко, 1963, с. 73—75; Вакуленко, Горо- 
децький, 1960, с. 137— 142]. Особливо важливе 
значення на той час мали започатковані дослід
ницею розкопки поселення та курганів поблизу 
м. Глибока. Під керівництвом Л.В. Вакуленко 
студенти істфаку брали участь в роботі інших ек
спедицій, зокрема в дослідженні середньовічної 
Хотинської фортеці, які проводив Б.О. Тимощук 
[Вакуленко, Тимощук, 1966, с. 22—23].

Важливі зрушення в розвитку археологічних 
досліджень у Чернівецькому університеті від
булися після приходу на викладацьку роботу 
Б.О. Тимощука (1919—2003), видатного архе
олога і дослідника старожитностей краю. Про
тягом 1968— 1977 рр. він незмінно керував екс
педиціями закладу, а до 1979 рр. викладав курс 
«Археологія СРСР». Прекрасний лектор, напро
чуд ерудований дослідник закоханий в архео
логію, Б.О. Тимощук став засновником «Буко
винської школи археології», дав путівку у життя 
багатьом сучасним дослідникам-археологам.

Під керівництвом науковця було проведено 
розкопки чисельних пам'яток слов’яно-русько- 
го часу на території Чернівецької, Івано-Фран
ківської та Хмельницької областей. Серед них 
такі відомі пам'ятки, як Василів, Волока, Гали- 
ця, Горішні Ширівці, Грозинці, Дарабани, Ко- 
дин, Ленківці, Молодія, Онут, Перебиківці, Рев
но, Чорнівка та багато інших.

Б.О. Тимощук розпочав плідну роботу по 
складанню археологічної карти Чернівецької 
обл., до роботи над нею активно залучалися сту- 
денти-історики. Крім того в університеті діяв 
археологічний гурток, члени якого по вихідним 
дням, разом із Б.О. Тимощуком здійснювали 
обстеження території регіону і виявили чимало 
невідомих раніше археологічних пам’яток [Ти
мощук, 1999; 1976; 1982].

Після переходу Б.О. Тимощука до Інститу
ту археології у Москві викладання археології 
у навчальному закладі продовжив його учень 
Л.П. Михайлина, який також очолив археологіч
ну експедицію університету. Протягом 1979— 
1991 рр. під його керівництвом було проведе
но ряд експедицій по вивченню слов’янських 
старожитностей регіону, зокрема, досліджено 
забудову, укріплення та структуру Ревнянсько- 
го гнізда поселень, проведено розкопки на го
родищі в Білій, вивчено особливості оборонних 
конструкцій Чорнівського городища, проведено 
розвідкове обстеження багатьох різночасових 
археологічних пам’яток краю.

Із 1991 р. розпочинається новий період в 
розвитку археологічних досліджень у Черні
вецькому університеті. З цього часу головна 
увага звертається на вивчення слов’янських та 
давньоруських пам’яток регіону, комплексний

аналіз виявленого матеріалу та питання соціаль
но-економічного розвитку тогочасного населен
ня краю [Михайлина, Возний, Пивоваров, 1993, 
с. 66—67].

Вагомими здобутками в цей період були за
хисти кандидатських дисертацій співробітни
ками університету на археологічну тематику: 
І.П. Возним «Чорнівське городище XII—XIII ст. 
(матеріальна культура, господарство та побут 
населення)», Б.Т. Рідушем «Печери Середньо
го Подністров'я в історії населення регіону», 
Ю.В. Мисько «Язичницькі та християнські ста
рожитності Верхнього Попруття і Середнього 
Подністров'я VIII — першої половини XIII ст.» 
Певним підсумком діяльності університетської 
археології, який відзначив важливу роль закла
ду в дослідженні питань минулого, став міжна
родний історико-археологічний семінар 1994 р. 
«Населення Прутсько-Дністровського межи
річчя та суміжних територій в другій половині 
І — на початку II тисячоліть н. е.»

У 1996 р. в університеті, з ініціативи Інсти
туту археології НАН України та обласної де
ржадміністрації, на базі кафедри етнології, ан
тичної та середньовічної історії, був створений 
Буковинський центр археологічних досліджень 
(БЦАД), який спочатку очолив Л.П. Михайлина, 
а пізніше С.В. Пивоваров. Співробітники центру 
продовжили вивчення середньовічних старожит
ностей регіону [Буковинський центр археоло
гічних досліджень]. Основні дослідження вони 
зосередили на вивченні літописних поселень 
краю, аналізі процесу та еволюції язичницьких 
та християнських старожитностей, дослідженні 
матеріальної культури, господарства, військової 
справи, побуту населення краю у середньовіч
ний час. Ними проведено археологічні розкопки 
у Ревному, Василеві, Онуті. Ленківцях, Галиці. 
Зеленій Липі, Недобоївцях та інших пунктах ре
гіону. Результатом діяльності центру, окрім ар
хеологічних досліджень, стало видання ряду на
укових праць. Так, було здійснено видавництво 
робіт: Л.П. Михайлини «Населення Верхнього 
Попруття VII—Хет.», Б.О. Тимощука «Східні 
слов’яни VII—Хет.: полюддя, язичництво,
початки держави», І.П. Возного «Чорнівське 
городище — феодальна садиба XII—XIII ст.». 
І.П. Русанової «Истоки славянского язычества. 
Культовые сооружения Центральной и 
Восточной Европы в I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.», 
С.В. Пивоварова «Християнські старожитності 
в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього 
Дністра», «Нумізматичні старожитності Буко
вини», трьох випусків «Археологічних студій» 
(2000, 2003, 2008 рр.) та ін.

Підсумовуючи розвиток археології в Черні
вецькому університеті (з 2000 р. — національ
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ного) необхідно зазначити, що заклад виховав 
багатьох вітчизняних науковці в, які стали гордіс
тю української археологічної науки. Це Д.Я. Те- 
легін (випускник 1949 р.) — доктор історичних 
наук, I I. Винокур (випускник 1952 р.) — доктор 
історичних наук, О.М. Приходнюк (випускник 
1964 р. )— доктор історичних наук, Л.В. Ваку
ленко (випускниця 1961р.)— кандидат істо
ричних наук, І.П. Герета (випускник 1962 р.), 
Б.П. Томенчук (випускник 1978 р.), В.М. Вой- 
наровський (випускник 1980 р.), М.А. Філіпчук 
(випускник 1982 р.), М.О. Ягодинська (випуск
ниця 1983 р.).

Аналізуючи розвиток археології в Чернівець
кому національному університеті ім. Ю. Федь- 
ковича необхідно відзначити, що заклад став 
важливою ланкою по дослідженню археоло
гічних старожитностей краю, підготовці фах
івців — археологів і досить багато зробив для 
популяризації археологічних знань серед інтелі
генції, вчителів, учнів та населення Буковинсь
кого краю.
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S.V. Pivovarov
THE DEVELOPMENT 

OF THE ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 
IN THE UNIVERSITY OF CHERNIVTSI 

(second half 19th — 2004)

In the article the stages o f  settling and development o f  ar
cheology in the University o f  Chemivtsi have been analyzed. 
Based on the materials from archeological researches the 
author clarifies the university professors. And sta ff members, 
input into the issue o f the region antiques research and the ar
cheological knowledge promotion
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