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ОЛЕГ КАНДИБА, АРХЕОЛОГ — ДОСЛІДНИК

Коли порівняти поетичну спадщину Олега Ольжича-Кандиби, в 
якій так живо віддзеркалюються духовий світ української людини, 
з його численними археологічними працями, то тут очевидним стає 
взаємозв’язок його поетичного слова з його візіями як нащадка ко
зацького старшинського роду.

Наука і мистецтво, хоча йдуть окремими шляхами, то все ж, буває, 
як у випадку О. Кандиби, їх  єднають основні спільні елементи — ба
жання відкрити невідоме та осмислене будування творчої синтези і 
тим наблизитися до Правди. Можна здогадуватись, що -поет Кандиба 
зродився з глибокої підсвідомої сфери зацікавлень праісторією Укра
їни і волелюбним життям її народу і це саме й найшло своє відтво
рення у його палких поезіях.

І коли тепер з відстані часу перевірити його вклад в ділянку ви
вчення праісторії України, у  тісному зв’язку з розвитком і досягнен
нями археологічної в ній думки, то, порівнюючи з такими ж  у сумеж- 
них краях, приходиться ствердити, що О. Кандиба не працював в ізо
льованості від європейської науки, а своїми відкриттями, добутими 
в часі розкопів матеріялами та публікаціями в українській, чеській, 
німецькій та англійській мовах збагачував джерела пізнання життя- 
буття праісторичної людини Европи, зокрема України.

Народився Олег Кандиба 8 липня 1907 р. в Житомирі, в сім’ї поета 
О. Олеся-Кандиби. Там він, у патріотичному піднесенні, переживав 
час відродження української державності після революції 1917 р., а 
по втраті самостійности УНР виїхав з матір’ю у 1924 р. на еміграцію 
до чеської Праги. Будучи ще юнаком він став писати надхненні на
ціоналізмом поеми, а водночас, для глибшого розуміння місця України 
в культурно-цивілізаційному крузі європейських народів, він студію
вав археологію на чеському Карловому Університеті (докторат, ма
буть, у  1930 р.) і працював волюнтарем в Народному Музею в Празі.

З доручення Управи Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у  
Львові він відбував в часі ферій студійні подорожі по Східній Гали
чині, щоб особисто ознайомлюватися з тамтешніми праісторичними 
матеріялами, зокрема з трипільською мальованою керамікою, яка, 
після відкриття її В. Хвойкою у 1897 р. увійшла у світову наукову
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літературу та є сьогодні справжнім шедевром українського праісто
ричного мистецтва.

В рр. 1928—1929 О. Кандиба побував у двох повітах Західнього По
ділля — борщівському і заліщицькому, оглянув залишки трипіль
ських поселень, виявлені переважно Ю. Полянським у  1920-их рр. та 
розглянув можливості дослідної праці в цих околицях. Спершу він 
перевів там пробні розкопи та забезпечив ті пам’ятки, яким загрожу
вало знищення.

Найдокладніші розшуки та пробні розкопи провадив О. Кандиба у 
величезній підземній печері «Вертеба» в Золотому Більчу (Борщів),1 
якої круті хідники карстового типу ведуть понад іпів кілометра в од
ному напрямку і творять підземний лабіринт, разом 7820 м. довжиною.2 
Ця печера була досліджувана А. Кіркором (1876—1878),3 Ґ. Осоовським 
(1889— 1892),4 В. Деметрикевичом (1898—1904, 1907)5 і Я. Чекановським 
(1914),6 а після О. Кандиби ще К. Журовським7 та І. Свєшнікавим 
(1956),8 які виявили в багатьох місцях сліди вогнищ, вкриті намулом 
скупчення уламків, може, ритуально іпобитих глиняних посудин і цілі 
посудини з розписом, тваринні кістки з їж і та підземне погребище 
трипільців — 25 кістякових поховань. Після цього грабунок пам’яток 
старовини та самовільні «розкопи» у «Вертебі» різними її відвідува
чами не припинялись аж до 1928 р., коли її закрили залізною брамою.

О. Кандиба досліджував погребище в печері «Вертеба» в рр. 1928— 
1929 і 1934,9 переводячи пробні р о з к о п и  у  незайманих ранішими до
слідниками трьох місцях: у  так зв. «малій залі», у  найлівішому хід
нику і у «великій брамі». Примінюючи найбільш відповідний для того 
стратиграфічний метод, який давав йому релятивну хронологію нахі
док та подекуди історію заселення печери, Кандиба детально дослід
жував культурні прошарки в намулі на дні «Вертеби». їх  виявив він 
три і в них сліди вогнищ, багато уламків мальованого посуду, тваринні

1 Про походження назви «золоте» є два народні перекази: а) що в ріні 
р. Серету подибувалися колись золоті зернятка, б) в печері «Вертеба» мав 
чи мас переховуватися великий золотий скарб (подав О. Наконечний, Діт- 
ройт, 1961).

2 Я. Пастернак, Археологія України, Торонто 1961, 221-223.
3 A. Kirkor, Zbiór wiadomości do antropologii krajowej II, Kraków 1878, 16; 

1879, III, 20, 34-37.
4 G. Ossowski, цит. збірник, 1891, V, 4, 52-68, 83; 1895, XVIII, 1-28.
5 W. Demetrykiewicz, Vorgeschichte GaiLiziens, Wien 1898, 118; Jahreshefte des 

österreichischen Archäologischen Instituts, Wien 1904, VII, 152.
6 Експедиція Львівського Університету 1914 р., в якій брали участь Я. 

Чекановський (антрополог), Е. Лот (анатом) і студенти археології В. Гребе- 
няк і Я. Пастернак.

7 К. Żurowski, Rocznik Polskiej Akademji Umiejętności, Kraków, 1935/1936.
з И. Свешников, Археолог, работы музеев в СССР за 1955—1956 гг. (Со

вет. Археология 1957, кн. 4, 279).
9 О. Кандиба, Досліди на галицькому Поділлі в рр. 1928 і 1929 (Записки 

НТШ, 154, Львів 1937, 6-9).
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й риб’ячі кістки та деяке крем’яне й кістяне знаряддя домашнього 
вжитку.

Несподіванкою була велика кількість людських кісток у спідньому 
культурному шарі «великої брами». Вони були у великому неладі, як 
і все друге в цьому шарі, перемішані з череп’ям, брилами каменю, ви
разно у другорядному зложжі. «Можливо, — каже Кандиба — що 
тут маємо перед собою жертви катастрофи (землетрус, повідь? — 
Я. П.), або ворожого наскоку. Не виключене, що в печеру могли зно
сити трупів, хоч величезна їх  кількість у цілій печері, і то в одному 
поземі, є щонайменше дивна. Бракує і дар ів . . .  Взагалі здасться, що 
в печері збіралися люди лише з великої нужди (в ній і зимно, і вогко, 
і низько), збірались у великому числі, може цілим селом, але не на 
довго. Треба пригадати, що в Золотому Більчу відкрито в поміщиць
кому парку наземне трипільське селище, як показує кераміка, сучас
не з печерним».10

Ця пригадка автора й вияснює ситуацію. Трипільське поселення 
було в Золотому Більчу справді тільки на (поверхні терену, а печера 
«Вертеба» була призначена тільки на його місце поховань та нрибі- 
жище під час небезпеки, і то не тільки в трипільських часах, але й 
пізніше, бо в ній найдено, наприклад, теж римські монети з IV ст., з 
доби великого переселення народів. А коли взяти до уваги хронологію 
трипільських пам’яток в Золотому Більчу (енеоліт, 2500—1800 до Хр.), 
тоді згаданий ворожий наскок могли виконати тільки шлезькі племена 
зі шнуровою керамікою, які вчинили тоді збройну інвазію на західні 
українські землі і дістались були, вздовж Дністра, аж у  Борщівщину.11

По словам О. Кандиби «вартість здобутого в печері „Вертебі” ма- 
теріялу в тому, що усталено його стратиграфію, яка дасть змогу по
ділити старші (раніші) знаходи щодо часу». Та тут треба додати й 
куди більшу вартість остеологічних (антропологічних) матеріялів, які
о прокид ують колишні теорії В. Ґородцова12 і В. Щербаківського13 
про короткоголовість трипільських племен і сперте на цьому мильне 
твердження про їхній прихід в Україну з Ірану через Малу Азію.14

Крім детальних досліджень у  «Вертебі» О. Кандибіа провів пробні 
розкопи в Ланівцях (Борщів). Там він міг докладніше прослідити спо

ю ор. ciit., стор. 9.
11 Як прим. 2, стор. 202.
12 В. Городцов, Бронзовый век на территории СССР (Большая Совет. 

Энциклопедия, 7, 1927, 610).
13 В. Щ ербаківський, Формація української нації, Прага 1941, 41.
14 Б. Російський , студент Я. Чекановського, дослідив 28 людських чере

пів з «Вертеби», найдених разом з розписною трипільською керамікою і 
ствердив між ними три різні антропологічні типи: середземноморський (в 
значній перевазі), праслов’янський і північно-европейський, при повній 
відсутності короткоголового (переднє-азійського) — (В. Rosiński, Srndja nad 
czaszkami neoliitycznemi znalezioineim w Polsce: 1. czaszki neolityczne z Bilcza Zło
tego, Wiadom. Archeolog. IX, Warszawa 1924, 29-41).
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сіб будування трипільських хат, а розкопи на терені трипільського 
селища в Добрівлянах (Заліщики) дали йому важливу підмурівку для 
побудови схеми розвитку української мальованої кераміки.

О. Кандиба провів теж дослідження на терені сіл Козаччина і 
Стрілківці (Борщів) та Голігради, Касперівці й Новосілка Костюкова 
(Заліщики) і ствердив там сліди трипільських поселень у  вигляді 
уламків мальованої кераміки та випаленої глиняної обмазки з і стін 
хат-ліп’янок.

В часі своїх польових праць О. Кандиба збирав відомості про ра
ніш! нахідки старовини в даних місцевостях. В Ланівцях, напр., селяни 
розказували йому про численні знаходи людських і тваринних кісток, 
горщиків з попелом і кісточками, покладів «цегли» (випалені глиняні 
долівки трипільських хат — Я. П.). Казали, що найдено там і «кам’яну 
голову як на слупах коло суду» (борщівського), а селянин Бартко, 
завзятий шукач скарбів, мав викопати на «Замчиську» кістяк у  вінці 
зі золотого листя і з мечем. Вінець купили жиди з Борщова.15 Того, 
звичайно, ніхто не міг прослідити, бо такі розповіді живуть, буває, в 
усній словесності народу.

Усі праісторичні матеріяли, добуті своїми розкопами, та поверхне
вими дослідженнями, передавав О. Кандиба в археологічний відділ 
Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у  Львові.

О. Кандиба залишив тривкі сліди своєї дослідницької праці у кіль
кох згаданих вище публікаціях. Предметом першої з них було кам’яне 
знаряддя трипільських племен в Галичині.16 Для цієї мети він просту
діював археологічні збірки музеїв Львова і  Кракова, підшукав у  них 
74 штуки кам’яного і 36 штук крем’яного знаряддя та поділив їх, за 
їх  призначенням, на дванадцять груп. Після детального типологічного 
аналізу всього матеріалу, кам’яного й супровідного керамічного,
О. Кандиба дійшов до висновку, що кам’яна індустрія трипільських 
племен тісно пов’язується з таким ж е виробництвом центрально-евро- 
пейського круга волютової кераміки (лінійно-стрічкова кераміка, 
paskova keramika, Bandkeramik, Spiral-meander Ware), а знов форми 
й орнамент старшої трипільської кераміки мають свої численні анало
гії в неоліті Подунав’я.

Темою другої праці О. Кандиби були трипільські керамічні мате
ріяли в збірках Археологічного Інституту Карлового Університету в 
Празі.17 Вони походили ще з перших розкопів В. Хвойки в Трипіллі, 
який, як чех, вдержував зв’язок з проф. Л. Нідерлем у  Празі та пе

Як прим. 7, стор. І.
16 О. Kandyba, Kamanne nastroje neolkicke malovane keramłiky у Halici (Obzor

Prehistoricky IX, Praha 1930/1931, 32-56). JI. Козловський  у  своїй праці про не
оліт в Польщі (Młodsza epoka kamienna w Polsce, Lwów 1924) не вичерпав був 
всього матеріалу, деякі типи неправильно характеризував, інші зовсім не 
згадав. ------

17 О. Kandyba, Trypiilske pamatky ve sbirkach Archeologick£ho Üstavu Karlovy 
Universiity (Pamatky Archeologicke II, n. r., Praha 1933, 1-4), відбитка.
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редавав йому зразки кераміки нововиявленої ним трипільської куль
тури. їхню хронологію старайся тепер О. Кандиба визначити за по
ділом трипільської культури В. Хвойкою на культури А і В та на 
підставі техніки орнаменту доказати часове першенство (першої з них 
(А).18 В цьому-ж числі журналу він окремо помістив коротке звідом- 
лення про свої рятункові розкопи чотирьох кістякових поховань ран
ньої бронзової доби (1800—1500 до Хр.) в Кобилісах біля Праги.19

Після дуж е солідної підготовки, відбувши студійні подорожі по 
музеях Львова, Кракова, Берліну, Відня, Букарешту, Софії та Білго- 
роду, О. Кандиба написав у 1936 р. дві статті: 1) про Б-спіралю в ор
наментиці дністрово-дунайської неолітичної кераміки20 та 2) про бі- 
жучу спіралю у волютовій (і трипільській) орнаментиці.21 В першій 
праці автор прийшов до заключного висновку, що Б-спіралевий мотив 
(у лежачому виді ~ ) є одним з підставових оздобних елементів дніст
рово-дунайської області, якого змінливість вказує на вітальність і 
безупинну еволюцію декоративних неолітичних мотивів цих теренів. 
В другій праці О. Кандиба дійшов до заключення, що спіральний 
біжучий орнамент ширився всхідню й центральну Еврапу зПодунав’я. 
Це його більш інтуітивне твердження дістало тепер своє сильне під
твердження виявленням у 1968 р. в Липинському Яру біля Залізних 
Воріт на Нижньому Дунаю (Сербія) поселення з мальованою керамі
кою переднєазійського походження, приблизно на тисячу років стар
шою від раннього трипілля в Україні.22 Ми додамо, що спіральний 
меандер, який оббігав безперервно трипільську посудину, мав без
умовно вище, символічне значення. Він був для трипільського мистця 
символом безупинного руху в природі, можливо й вічното позагробо- 
вого життя.23

Наступного 1937 р. О. Кандиба виконав важливу працю для попу
ляризації трипільського мистецтва. Йдеться про велике трипільське 
селище в Шипинцях на північній Буковині, виявлене в 1893 р., яке 
став того-ж року досліджувати Й. Сомбаті, директор археологічного 
відділу Природничого Музею у  Відні. Після нього розкопи в Шипин
цях проводили Р. Кайндль (1902), Е. Костін (1904—1914) та І. Проко- 
пович (1920-ті рр.). Добуту цими розкопами кераміку, зокрема її ко-

18 Відомо, що В. Хвойка  назвав культурою А верхній, молодший шар 
селища в Трипіллі, що стало притокою пізніших непорозумінь (Я. Пастер
нак , Археологія України, 147).

19 О. Kandybaу LJneticke hroby z Kobylis (Pamatky Archeolog. II, 1933, 4).
20 O. Kandyba, S-Spdiral in the Decoradon of the Dniestro-Danubian Neolithic 

Pottery (American Journal of Archaeology XI, 1936, No. 2, 228-245); тоді автор був 
пов’язаний з УВУ в Празі.

21 О. Kandyba, Die fortlaufende Spirale Ln der bandkeramischen Ornamentik (Archiv 
für Anthropologie, N. F. XXIII, Heft 4, Braunschweig 1936).

22 L. Popov'iCy Wielkie święto jugosławiańskiej archeologii (Z otchłani wiieków 
XXXIV, Poznań 1968, 2, str. 79).

23 Я. Пастернак, Археологія України, 139.
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льорсувий розпис, опрацьовували пізніше Ґ. В. Чайльд24 і Л. Чика- 
ленко.25 Проте найповажнішу дослідну працю про добуті в Шипинцях 
матеріяли та їх  значення для праісторії Буковини дав О. Кандиба. 
Він організував з віденських матеріялів (з розкопів Сомбатіго й Кості- 
на) археологічну виставку «Шипинці» у віденському Природничому 
Музею, відвідав ще музеї в Чернівцях, Львові, Кракові й Берліні, 
в яких зберігалися матеріяли з Шипинців і написав після того доку
ментальну працю про керамічне мистецтво й знаряддя праці шипи- 
нецьких трипільців, яку видав віденський Природничий Музей.26 В 
ній О. Кандиба проаналізував окремі знахідки, поділяючи їх  на гли
няний посуд, глиняну пластику (фігурки жінок і тварин) та різне 
домашнє приладдя з  каменю, кременю, кісток і рогів. Це все він точно 
розглянув як з точки погляду форми так і орнаментики та її симво
ліки як і культурного, може й магічного значення фігурок (жінка — 
символ родючості, бик — робочої сили).

Останню свою археологічну працю, сперту на студіях матеріялів 
у львівських, віденських та берлінських музеях в рр. 1928—1931 та 
написану в Празі, О. Кандиба присвятив ранній фазі трипільської 
кераміки в Галичині.27 На вступі до неї він зазначив, що «зах ідн о
українська або галицька мальована кераміка не є якоюсь місцевою 
групою. Це скоріше інтенсивне осереднє ядро культури, яке стояло в 
тіснішому зв’язку з подунайською областю. В цьому лежить значен
ня цих пам’яток для досліду української мальованої кераміки взагалі».

До тепер ішний поділ галицької трипільської кераміки Л. Козлов- 
ського на три розвоеві ступні (Незвиська — Золоте Більче — Коши- 
лівці) був надто загальний, тому О. Кандиба рішив зробити спробу 
докладнішої клясифікації у  цій своїй праці. У висліді він вирізнив у  
кераміці сім основних форм (два типи амфор, горщик, пугар, миска, 
покришка, бінокль), які не досить ясно мінялися продовж розвитку 
старшого ступня трипільської кераміки в Галичині.

Зате можна простежити зовсім ясний розвиток-еволюцію спіраль
ної оздоби амфор («баняків») та путарів і на тій основі та за добором 
кольорів О. Кандиба розділив західньо-українську трипільську кера
міку на два розвоеві ступні: 1) Незвиська і 2) Шипинці-Заліщики.

24 G. V. Childeу Schipenitz, а late Neoliithic Station with Painted Pottary in Bu
kowina (Journal of the Royal Anthropol. Institut LIII, London 1929).

25 L. Cikalenko, Die Bedeutung der Schipenitzer Ansiedlung für das Verständniss 
der Entwicklung der ukrainischen bemalten Keramik (Księga pamiątkowa W. Demetry- 
kiewicza, Poznan 1930, 123-134).

26 O. Kandyba, Schipenitz — Kunst und Geräte eiines neoliithischen Dorfes (Bücher 
zur Ur-und Frühgeschichte V, Wien 1937, 129 стор., 10 таблиць рисунків, 3 таблиць 
фотознімок, разом 574 обр.).

2’ О. Кандиба, Старша мальована кераміка в Галичині (відбитка із Збір
ника Укр. Наук. Інституту в Америці, Сент Пол, Мінн. — Прага, 1939, стор. 
1-29).
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Звичайно, гостре розмежування цих ступнів було б надто схематичне, 
проте встановлення їх  — каже автор — «мас повну вартість в розу
мінні напрямку розвитку. Важливе те, що окремі відміни галицької 
розписної кераміки виступають далі на схід, в центральній Україні 
аж до Дніпра, в Побожжі, на Буковині та в Бесарабії, що засвідчує 
етнічну й культурну єдність Галичини з ними вже в неоліті, 5000— 
1800 до Хр.».

«Аналогії зпоза українських земель є загального характеру і мо
жуть бути зведені до споріднення паскових культур Дністро-Дунай
ського водозбору. Воно проявляється так у  формах кераміки як і в 
її оздобі та інших елементах культури і дає дослідам початків україн
ської мальованої кераміки ширше значіння».

Це були останні друковані думки Олега Ольжича-Кандиби як до- 
слідника-археолога, одного з кращих знавців праукраїнської трипіль
ської культури. Головна його заслуга на полі археології України по
лягає в тому, що він, як, мабуть, найкращий аналітик, виявив тісне 
генетичне споріднення старших форм і орнаментів трипільської ке
раміки з такими-ж в неоліті Подунав’я, що дістало тепер сильну під
мурівку в розкопах останнього часу в Югославії. Тим, як теж вивчен
ням добутих у «Вертебі» остеологічних матеріялів О. Кандиба причи
нився до опрокинення думки деяких раніших дослідників про азій
ське, не місцеве автохтонне походження трипільських племен. І це 
є його тривким вкладом у досліди над етногенезою українського 
народу.


