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АНОТАЦІЯ 

Павлик О.В. «Розвиток археологічної науки на теренах України в кінці ХІХ 

– на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної 

Росії»)» – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – «Історія України». – Державний вищий навчальний 

заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2018.  

Робота складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та літератури і додатків. У вступі обґрунтовано 

актуальність дослідження, визначено об’єкт, предмет, мету і поставлені 

завдання, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів. 

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що розширено 

сучасні наукові знання про розвиток археологічної науки на теренах України в 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис 

Південної Росії»).  

Робота може бути використана для написання узагальнюючих наукових та 

науково-популярних праць з історії України, при підготовці лекційних курсів, а 

також для укладання каталогів, спеціальних довідників та енциклопедій. 

У дисертації виявлено, що переважна більшість праць, що стосуються 

розгляду проблеми вивчення археологічної науки на теренах України в кінці ХІХ 

– на початку ХХ ст., не мають повноцінних історіографічних оглядів. 

«Археологічний літопис Південної Росії» не був предметом системного та 

цілісного дослідження. 

Використовуючи системний аналіз джерел та праць М.Ф. Біляшівського, 

а також спогадів його сучасників, було виділено основні етапи його життя та 

наукової діяльності. 
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На основі аналізу матеріалів архівних фондів епістолярної спадщини 

М.Ф. Біляшівського вдалося з’ясувати взаємозв’язок «Археологічного літопису 

Південної Росії» та журналу «Київська старовина». 

У дисертаційній роботі визначено характерні риси та особливості 

тогочасного етапу розвитку археологічної науки (за матеріалами часопису 

«Археологічний літопис Південної Росії») та роль видання у висвітленні 

розвитку археологічної науки на теренах України, яка полягала у наступному: 

вітчизняна археологія перебувала у нерозривному зв’язку з європейською 

науковою думкою, а серед наукових кіл панував «слов’янський підхід» до 

археологічних знахідок, його суть полягала в тому, що майже всі нові культури 

автоматично відносилися до слов’янських. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. по 

праву можна називати «добою археологічних відкриттів»; відбувалася тісна 

взаємодія між українськими археологами, які перебували у складі Російської та 

Австро-Угорської імперій; археологічна наука України перебувала під впливом 

цензури імперій, які окупували її території; потреби української археології були 

на периферії у порівнянні з російською.  

Встановлено, що на кінець ХІХ ст. «АЛЮР» був єдиним щомісячним 

виданням, на сторінках якого вміщувались як ґрунтовні історичні дослідження, 

так і невеликі за обсягом наукові розвідки та повідомлення. Тут друкували свої 

праці В.Б. Антонович, Д.І. Багалій, Ф.К. Вовк, В.В. Хвойка, І.М. Каманін,  

М.Ф. Сумцов, Д.І. Яворницький та інші. 

За вказаний період часу «АЛЮР» кілька разів виходив у неповному об’ємі, 

не вистачало відомостей для формування рубрик. За 1902 р. вийшло лише 

чотири номери «Археологічного літопису»: за січень, березень, квітень та 

травень. На це було кілька причин: як уже згадувалось недостатня зацікавленість 

археологів бути авторами, нестача часу у М.Ф. Біляшівського, саме 1902 р. він 

став директором новозбудованого Київського міського художньо-промислового і 

наукового музею, і найголовніша причина – постійні утискування з боку 

редакторів «Київської старовини». 
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Першим запрошення долучитися до постійного складу авторів отримав 

Ф.К. Вовк, який проживав у Парижі та надавав постійну підтримку 

«Археологічному літопису» порадами із вдосконалення його наповнення, 

спираючись на досвід провідних європейських видань. 

Згідно з програмою, складеною М.Ф. Біляшівським, основними завданнями 

«АЛЮРа» були: 

1. Оригінальні та перекладені статті та замітки, які стосувалися пам’яток 

старовини Південної Росії (України); 

2. Інформації про засідання вчених товариств, на яких обговорювались 

питання, що мали відношення до України; 

3. Інформації про розкопки та випадкові знахідки предметів старовини; 

4. Програми для опису та збору старожитностей; 

5. Повідомлення про археологічні музеї та колекції; 

6. Рецензії та бібліографічні замітки про видання, які висвітлювали 

питання, пов’язані з археологією; 

7. Різні повідомлення з області археології; 

8. Малюнки, креслення, плани та карти, які стосувалися пам’яток 

старовини. 

За основу було взято програму журналу «Київська старовина» за 1881 р., з 

тією відмінністю, що «АЛЮР» був більш вузькопрофільним виданням. 

Завдяки зусиллям М.Ф. Біляшівського, до співпраці з журналом також 

долучилися Історичне товариство Нестора Літописця, Церковно-археологічне 

товариство при Київській духовній академії, Київське товариство охорони 

пам’яток старовини і мистецтв, Товариство любителів вивчення Кубанської 

області, Воронезька наукова архівна комісія, Імператорське Російське 

Археологічне Товариство, Імператорське Московське археологічне товариство, 

які вели дослідження та розкопки у Волинській, Київській, Подільській, 

Полтавській, Таврійській, Херсонській, Чорноморській, Чернігівській, 

Сідлецькій та Гродненській губерніях, Кубанській області та Області Війська 
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Донського. Не всі із цих товариств мали власні друковані органи, тому 

поширювали результати своєї роботи на сторінках «АЛЮР». 

Основними причинами закриття видання стали брак коштів, оскільки 

фінансування відбувалося за рахунок М.Ф. Біляшівського і він не міг його 

забезпечити у достатній мірі, а також нестача кадрів, що не дозволяло вчасно 

випускати номери журналу. 

З’ясовано, що у період 1899 – 1902 рр. та 1903 – 1905 рр., коли 

«Археологічний літопис Південної Росії» перебував у складі «Київської 

старовини» та існував як самостійне видання, відповідно його структура мала 

відмінності. Ці зміни мали незначний характер, що не вплинуло на зміст 

матеріалів, що друкувалися у часописі за роки його існування. «Археологічний 

літопис Південної Росії» від початку створення і до кінця існування був 

провідним науковим виданням у галузі археології. Працівники часопису 

складали потужний авторський колектив, до складу якого входили як провідні 

науковці, так і аматори. Розміщені в «Археологічному літописі» короткі замітки 

і розгорнуті статті висвітлювали підсумки діяльності археологічних розвідок, 

експедицій з опису та збору старожитностей у населення.  

Встановлено, що видання «Археологічного літопису Південної Росії» 

сприяло значному посиленню інтересу до української старовини. Проте, через 

несприятливі обставини, часопис припинив своє існування через шість років від 

початку діяльності. 

Опрацьовано біографії дослідників (істориків, археологів, краєзнавців), що 

співпрацювали з «Археологічним літописом Південної Росії». Вдалося дізнатися 

що найбільше часопис вплинув на формування наукового світогляду низки 

вчених серед яких були: В.В. Хвойка та Ф.К. Вовк, які, зокрема, вели дискусію 

на його сторінках про так звану «культуру Мадленської епохи», та низки інших 

вчених, які писали свої наукові розвідки та були підписниками «Археологічного 

літопису».  

З’ясовано, що відомості, які стосувалися українських старожитностей, 

знайшли своє відображення у «Археологічному літописі Південної Росії». 
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Пам’ятки старовини у великих кількостях надходили до музеїв, єпархіальних 

давньосховищ та приватних колекцій. З метою поповнення своїх фондів музеї та 

давньосховища влаштовували експедиції – як археологічні, так і етнографічні по 

різних місцевостях. Одним із джерел надходження старожитностей до таких 

установ були приватні колекціонери, які дарували частини, а то й цілі свої збірки 

на потреби музейних установ, а також меценати, які купували пам’ятки 

старовини з цією ж метою. 

Отже, матеріали «Археологічного літопису Південної Росії» дають 

можливість прослідкувати розвиток археологічної науки на теренах України в 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Значна кількість науковців, які були авторами 

статей, ділилися своїм досвідом у проведенні археологічних досліджень, 

використовували нові методи розкопок, опису та фіксації матеріалів. Саме 

завдяки такому виданню для науковців полегшився пошук матеріалів, які 

стосувалися археології. У вказаний період активно проводилися археологічні 

дослідження по всій території України, завдяки чому була відкрита велика 

кількість нових археологічних культур та пам’яток. 

Висвітлено основні категорії старожитностей України, що розглядалися у 

часописі, серед яких чільне місце займали архітектурні пам’ятки: церкви, 

палаци, а також речові пам’ятки. 

Ключові слова: Археологічний літопис Південної Росії, курган, «Київська 

старовина», розкопки, музей, М.Ф. Біляшівський, В.В. Хвойка, Ф.К. Вовк, 

Ф.Р. Штейнгель, ікона, церква, пам’ятка, городище. 

 

ANNOTATION 

Pavlyk O. V. «Development of archaeological science at the territory of Ukraine 

in the late ХІХ – early ХХ cent. (due to the materials of the periodical 

«Archaeological Chronicle of Southern Russia»)» – qualifying scientific work on the 

rights of manuscript. 
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Thesis for obtaining degree of candidate in historical sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 07.00.01 «History of Ukraine». – State Higher Educational 

Institution «Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav-

Khmelnytskyi», Pereyaslav-Khmelnytskyi, 2018. 

The work consists of an introduction, three chapters, general conclusions, 

references and annexes. The introduction substantiates the relevance of the research, 

defines the object, subject, purpose and objectives, discloses the scientific novelty and 

the practical significance of the results. 

The scientific and practical significance of the work lies in extension of the 

modern scientific knowledge on the development of archeological science at the 

territory of Ukraine in the late ХІХ – early ХХ cent. (due to the materials of the 

periodical «Archaeological Chronicle of Southern Russia»). 

The work can be used for writing of generalized scientific and popular scientific 

works on the history of Ukraine, in the preparation of lecture courses, as well as for 

formation catalogues, special reference books and encyclopedias. 

The thesis reveals that the overwhelming majority of works dealing with the 

problem of studying the archaeological science at the territory of Ukraine in the late 

ХІХ – early ХХ cent., has no full historiographical reviews. «Archaeological 

Chronicle of Southern Russia» was not the subject of systematic and holistic research. 

Using systematic analysis of sources and works of M.F. Biliashivskyi, as well as 

memoirs of his contemporaries, were highlighted the main stages of his life and 

scientific activity. 

On the basis of analysis of materials of archival funds of the epistolary heritage 

of M.F. Biliashivskyi, was made a successful attempt to find out the relationship 

between «Archaeological Chronicle of Southern Russia» and the magazine «Kyivan 

antiquity». 

In the dissertation research were determined the characteristic features and 

peculiarities of that time stage of archeological science development (according to the 

materials of the periodical «Archaeological Chronicle of Southern Russia») and the 

role of the publication in elucidating the development of archaeological science at the 
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territory of Ukraine, that lied in the following: domestic archeology was inextricably 

linked with European scientific thought, and among scholars dominated the «Slavic 

approach» to archaeological finds, its essence was in automatically belonging of 

almost all new cultures to Slavic. Late ХІХ – early ХХ cent. can be called «the era of 

archaeological discoveries»; there was a close interaction between the Ukrainian 

archaeologists who were part of the Russian and Austro-Hungarian empires; the 

archaeological science of Ukraine was under the influence of the censorship of 

empires occupying its territory; the needs of Ukrainian archeology were on the 

periphery in comparison with Russian.  

It was established that at the end of the ХІХ cent. «ALUR» was the only 

monthly publication, which contained both solid historical researches and small-scale 

scientific surveys and communications. V. B. Antonovych, D. I. Bahalii, F. K. Vovk, 

V. V. Khvoika, I. M. Kamanin, M. F. Sumtsov, D. I. Yavornytskyi and others 

published their works here. 

For a specified period of time, «ALUR» several times was published in 

incomplete volume, lacking information for the formation of rubrics. In 1902, there 

were only four volumes of the «Archaeological Chronicle»: for January, March, April, 

and May. There were several reasons for this: as was already mentioned the lack of 

interest of archaeologists to be authors, lack of time of M. F. Biliashivskyi, as in 1902, 

he became director of the newly-built Kyiv art-industrial and scientific museum, and 

the main reason - constant squeezing by the editors of the «Kyivan antiquity». 

The first invitation to join the permanent composition of the authors got 

F.K. Vovk, who lived in Paris and provided the constant support to the 

«Archaeological Chronicle» with advices on improving its content, drawing on the 

experience of leading European publications. 

According to the program compiled by M.F. Biliashivskyi the main tasks of 

«ALUR» were: 

1. Original and translated articles and notes related to ancient monuments of 

Southern Russia (Ukraine); 
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2. Evidence about meetings of academic societies, which discussed issues 

relating to Ukraine; 

3. Evidence of excavations and occasional discovery of antiques; 

4. Programs for the description and collection of antiquities; 

5. Notifications about archaeological museums and collections; 

6. Reviews and bibliographic notes on editions that covered issues related to 

archeology; 

7. Various reports from the field of archeology; 

8. Pictures, drawings, plans and maps related to the monuments of antiquity. 

As a basis was taken the program of the «Kyivan antiquity» magazine for 1881, 

with the distinction that «ALUR» was a more narrow-profile edition. 

Owing to the efforts of M. F. Biliashivskyi to collaboration with the journal also 

joined the Historical Society of Nestor the Chronicler, the Church and Archaeological 

Society at the Kyiv Theological Academy, the Kyiv Society for the Protection of 

Antiquities and Arts, the Society of amateurs of studying the Kuban Region, the 

Voronezh Scientific Archival Commission, the Imperial Russian Archaeological 

Society, the Imperial Moscow Archaeological Society, that conducted researches and 

excavations in Volyn, Kyiv, Podillya, Poltava, Tavria, Kherson, Black Sea, Chernihiv, 

Siedlce and Grodno Governorates, Kuban region and the Don area. Not all of these 

societies had their own print agencies, so they disseminated the results of their work on 

the pages of «ALUR». 

The main reasons for the closure of the publication were the lack of funds, as 

funding was provided at M.F. Biliashivskyi’s expences, and he could not provide it 

sufficiently, as well as the lack of personnel, that prevented issuing of the journal 

volumes in time. 

It was found out that in the period of 1899 – 1902 and 1903 – 1905, when the 

«Archaeological Chronicle of Southern Russia» was a part of the «Kyivan antiquity» 

and existed as an independent publication, its structure had some differences. These 

changes were insignificant, that had no influence at the content of the materials 

published in the periodical during the years of its existence. «Archaeological Chronicle 
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of Southern Russia» from the beginning of its creation to the end of existence was the 

leading scientific publication in the field of archeology. The staff of the periodical was 

a powerful author collective, which included both leading scientists and amateurs. 

Published in «Archaeological Chronicle» brief notes and detailed articles, highlighted 

the results of archaeological explorations, expeditions on the description and collection 

of antiquities from the population. 

It was established that the publication of the «Archaeological Chronicle of 

Southern Russia» contributed to a significant increase in interest in Ukrainian 

antiquity. However, due to unfavorable circumstances, the periodical ceased to exist 

six years after the beginning of its activities. 

Biographies of researchers (historians, archaeologists, ethnographers) who 

collaborated with «Archaeological Chronicle of Southern Russia» were worked out. 

Was managed to find out that the periodical influenced the most at the formation of a 

scientific outlook of a number of scholars among which were: V.V. Khvoika and 

F.K. Vovk, who, in particular, had discussions on its pages about the so-called «culture 

of the Madelin era», and a number of other scholars who wrote their scientific surveys 

and were the signatories of the «Archaeological Chronicle». 

It was found out that the information related to Ukrainian antiquities was 

reflected in the «Archaeological Chronicle of Southern Russia». Antiques in large 

quantities came to museums, diocesan preserves and private collections. In order to 

replenish their funds, museums and preserves arranged expeditions – both 

archaeological and ethnographic to different regions. One of the sources of antiquities 

for such institutions was private collectors who donated parts, and even their entire 

collections to the needs of museum institutions, as well as patrons who bought 

antiques for the same purpose. 

Thus, the materials of «Archaeological Chronicle of Southern Russia» provide 

an opportunity to follow the development of archaeological science at the territory of 

Ukraine in the late ХІХ – early ХХ cent. A significant number of scientists who were 

authors of the articles shared their experience in archaeological researches conducting, 

used new methods of excavation, description and fixation of materials. Owing to such 
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publication for scientists was facilitating to find materials related to archeology. 

During this period, archaeological researches was carried out throughout the territory 

of Ukraine, due to it a large number of new archaeological cultures and monuments 

were discovered. 

The main categories of antiquities of Ukraine that were considered in the 

periodical, among which the architectural monuments occupy a prominent place: 

churches, palaces, and also monuments are highlighted. 

Key words: Archaeological Chronicle of Southern Russia, burial mound, 

«Kyivan antiquity», excavations, museum, M.F. Biliashivskyi, V.V. Khvoika, 

F.K. Vovk, F.R. Shteinhel, icon, church, monument, site of ancient settlement. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Здобуття Україною незалежності поставило перед 

українською історичною наукою нові виклики. Важливим питанням стало 

розвінчання застарілих ідеологічних міфів та формування нової, правдивої 

історії України. Питання, пов’язані з історією археологічної науки на теренах 

України, особливо періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст., залишаються не 

висвітленими у достатньому і повному обсязі, а деякі її сторінки залишаються 

зовсім невідомими науковцям. Неможливо вирішувати сьогоднішні проблеми 

археології, не осмислюючи генези цих проблем. Назріла потреба створення 

історії української археологічної науки вимагає попередньої розробки низки 

питань, зокрема й вивчення питань розвитку археологічної науки в Україні у 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

До маловивчених проблем належить і відображення розвитку 

археологічної науки зазначеного часу на сторінках провідних наукових 

часописів, у тому числі й «Археологічного літопису Південної Росії». Тому її 

дослідження дозволить заповнити відчутну прогалину у вивченні історії 

розвитку археологічної науки в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з науково-дослідною програмою та 

тематикою наукових планів кафедри історії та культури України ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» «Соціальні зміни та політичні процеси в Україні ХІХ – початку ХХІ 

ст.» (номер державної реєстрації 0112U005220) та «Становлення і розвиток 

наукових шкіл на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.: 

зміни наукових концепцій, закономірності та механізми розвитку науки» (номер 

державної реєстрації 0112U005221). 

Мета дисертаційної роботи полягає у висвітленні внеску наукового 

часопису «Археологічний літопис Південної Росії» у розвиток археологічної 

науки на теренах України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Для реалізації даної мети поставлені такі основні завдання: 
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- проаналізувати сучасний стан і ступінь вивченості проблеми в історіографії; 

- розглянути основні групи джерел; 

- охарактеризувати методологію дослідження; 

- висвітлити основні етапи життя та діяльності М.Ф. Біляшівського – 

організатора часопису «Археологічний літопис Південної Росії»; 

- з’ясувати взаємозв’язок «Археологічного літопису Південної Росії» та 

журналу «Київська старовина» ; 

- визначити характерні риси та особливості тогочасного етапу розвитку 

археологічної науки (за матеріалами часопису «Археологічний літопис 

Південної Росії»); 

- з’ясувати структуру часопису та провідну тематику його випусків; 

- опрацювати біографії дослідників (істориків, археологів, краєзнавців), що 

співпрацювали з «Археологічним літописом Південної Росії», і визначити 

характер впливу часопису на формування їх наукового світогляду.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові принципи історизму та об’єктивності пізнання історичної 

дійсності, тобто визнання цілісності й причинної обумовленості суспільних 

процесів, поєднання долі людини з цими процесами. Специфіка досліджуваної 

проблеми зумовила застосування таких основних методів: проблемно-

хронологічного, порівняльно-історичного, конкретного аналізу, систематизації. 

Для вивчення основних подій життєвого і творчого шляху М.Ф. Біляшівського та 

етапів діяльності часопису «Археологічний літопис Південної Росії» було 

застосовано проблемно-хронологічний метод. Керуючись порівняльно-

історичним методом, автор співставив наукові погляди та концепції вченого з 

науковими побудовами, які були притаманні тодішнім дослідженням і 

зумовлювались загальним станом як вітчизняної, так і російської науки, в 

контексті якої перша тоді розвивалась, а також нові відкриття, які 

висвітлювались на сторінках часопису. Важливе місце у роботі належить 

контекстуальній реконструкції наукових поглядів та концепцій вченого, які 

здебільшого не представлені в його працях в цілісному вигляді, а випливають із 
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загального аналізу його студій. З цією ж метою, а також для дослідження інших 

історіографічних фактів з урахуванням умов їхнього виникнення та 

взаємовпливу доцільним стало звернення до методу конкретного аналізу. Метод 

систематизації дав змогу згрупувати основні статті, надруковані в 

«Археологічному літописі Південної Росії», які стосувалися археологічних 

досліджень та пам’яток старовини. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку археологічної науки на теренах 

України (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної Росії»). 

Предметом дослідження є започаткування роботи часопису 

«Археологічний літопис Південної Росії», вчені та дослідники у галузі 

археології, тенденції та особливості розвитку археологічної науки. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що на основі 

широкої джерельної бази, введення до наукового обігу нових джерел і 

узагальнення доробку історичної науки, ґрунтовно досліджено проблему 

розвитку археологічної науки на теренах України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної Росії»), що 

до цього часу не отримала всебічного, цілісного й об’єктивного висвітлення та 

не була об’єктом і предметом дослідження. У дисертаційній роботі 

систематизовано архівні джерела та опубліковані матеріали, на основі яких 

вперше: відтворено цілісну картину ролі журналу «Археологічний літопис 

Південної Росії» як джерела, що висвітлювало різні аспекти археологічної науки 

у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.; висвітлено особистий внесок 

М.Ф. Біляшівського в утворення та подальший розвиток часопису; з᾿ясовано 

взаємозв᾿язок «Археологічного літопису» та «Київської старовини»; у межах 

дисертаційної роботи вивчено маловідомі факти у діяльності «Археологічного 

літопису Південної Росії»; удосконалено: уявлення про розвиток археологічної 

науки на теренах України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.; розуміння ролі 

меценатів у поповненні фондів музеїв українськими старожитностями; 

розуміння впливу наукових здобутків попередніх поколінь археологів на сучасну 

історичну науку; набули подальшого розвитку: дослідження особистості 
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М.Ф. Біляшівського та його місця в науці та державотворчих процесах України; 

вивчення діяльності археологів та археологічних товариств кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1899 по 1905 рр., 

тобто, період виходу друком часопису «Археологічний літопис Південної Росії». 

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю 

їх широкого використання у монографіях та узагальнюючих працях, 

присвячених історії розвитку археологічної науки в Україні, при написанні 

підручників та навчальних посібників з археології України, при підготовці 

загальних і спеціальних навчальних курсів. 

Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. Робота 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

літератури та додатків. Повний обсяг дисертації становить 212 сторінок, із них – 

148 сторінок основного тексту, список використаних джерел та літератури 

нараховує 363 найменування (33 сторінки), 16 додатків (17 сторінок). 

 

 



20 

 

РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

 

Питання розвитку археологічної науки на теренах України кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. слід розглядати у взаємозв᾿язку із джерелами, що займалися 

висвітленням основних подій та відкриттів у її житті вказаного періоду. Таким 

джерелом був «Археологічний літопис Південної Росії», далі – «АЛЮР».  

Ця тематика до сьогодні практично не розглядалася у жодному 

спеціалізованому дослідженні. Переважна більшість досліджень лише дотично 

вивчали «АЛЮР» як один із етапів життя та наукової діяльності 

М.Ф. Біляшівського, який тісно переплітається з археологічною, нумізматичною, 

пам᾿яткоохоронною, етнографічною та музейницькою роботою вченого, 

результати якої він публікував і в «АЛЮРі». Тому автор розглядає їх у 

нерозривному зв᾿язку, враховуючи особливості тематики дисертаційної роботи.  

Умовно виділяємо 3 етапи в історії вивчення археологічної науки: 

1. Дорадянський період 

2. Радянський період 

3. Період незалежності України. 

Перші відгуки на наукові праці М.Ф. Біляшівського датуються 1889 р., 

коли вийшло друком його дослідження «Монетні скарби Київської губернії», яке 

стало підсумком нумізматичної діяльності у студентські роки [90; 175], а також 

рецензія на статтю «Церковище возле дер. Монастырек, Каневского уезда 

Киевск. Губернии» [154]. У 1894 р. Ф.К. Вовк у парижзькому журналі 

«L’Anthropologie» опублікував відгук на статтю М.Ф. Біляшівського «Розкопки 

на Княжій Горі 1892 р.»; це стало першим випадком реакції іноземного вченого 

на роботу молодого дослідника.  
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Першими відгуками на діяльність М.Ф. Біляшівського, де згадувався і 

«АЛЮР», став присвячений смерті Миколи Федотовича випуск видання 

«Коротке звідомлення» Всеукраїнського археологічного комітету за 1926 р. 88 

та спеціальний випуск «Записок історично-філологічного відділу», де теплі 

слова про померлого та його здобутки виклали у своїх статтях його друзі та 

колеги Д.І.Багалій, А. Винницький (ініціали відомі неповністю – О.П.), 

М.С. Грушевський, С.О. Єфремов, П.П. Курінний, В.Г. Ляскоронський, 

Д.М. Щербаківський 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68. Заслуговують на увагу і спогади 

К.В. Мощенка, де М.Ф. Біляшівський характеризується як музейник та 

мистецтвознавець. Зокрема, автор згадував про допомогу Миколи Федотовича у 

організації діяльності Полтавського музею [247]. 

За активну діяльність М.Ф. Біляшівського в державницькій організації та 

пропаганді української культури та історії з початку 30-х рр. ХХ ст. радянська 

влада звинуватила його у «буржуазному націоналізмі». Ім᾿я Миколи Федотовича 

на довгі роки було заборонене у офіційній радянській науці.  

У 1932 р. та 1955 р. вийшли праці О.Г. Лотоцького [75] і Є.Х Чикаленка 

[335] у Варшаві та Нью-Йорку відповідно, де були вміщені короткі відомості про 

основні напрямки діяльності М.Ф. Біляшівського. 

На Батьківщині персона Миколи Федотовича знову була згадана до 100-

річчя з дня його народження: у Державному історичному музеї у Києві, першим 

директором якого він був, провели сесію до цієї дати 98. Опублікована серія 

статей К.П. Бахмат, яка детально дослідила археологічну діяльність 

М.Ф. Біляшівського [96; 97 та С.Р Кілієвич, яка
 

однією з перших дала 

розгорнуту біографію вченого [230; 231], а також газетна публікація М. Іщенка 

(ініціали відомі неповністю – О.П.) [197]. 

До 110-ї та 120-ї річниць від дня народження М.Ф. Біляшівського, були 

присвячені статті Р.В. Засса, в яких автор прослідкував діяльність Миколи 

Федотовича, пов᾿язану із Рівненщиною, та публікація С.О. Кистанової, яка 
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провела ґрунтовне дослідження біографії вченого, широко застосовуючи спогади 

науковця, що відкрило невідомі сторінки його життя 186; 229.  

Заслуговує на увагу робота онука вченого – Б.М. Біляшівського, та 

Ю.П. Лащука, які висвітлили роль Миколи Федотовича у створенні Київського 

кустарного товариства 161. 

З проголошенням незалежності України з᾿явилися можливості для більш 

широкого вивчення діяльності М.Ф. Біляшівського. Вже у 1991 р. з’явилися 

дослідження його біографії за авторством онуків Миколи Федотовича [157; 158; 

159; 160; 161] та роботи О.О. Нестулі та С.І. Нестулі, що стало новим етапом у 

дослідженні життя та діяльності вченого 76; 77; 250; 251; 252;253.  

Варто відзначити велику кількість енциклопедій та довідників про 

видатних осіб української історії, які вийшли на сучасному етапі та стисло 

висвітлюють різноманітні сторони життя багатогранної особистості 

М.Ф. Біляшівського 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353.  

Роль Миколи Федотовича у створенні Національного музею історії 

України та його роботу на посаді директора було належно оцінено під час 

святкування 100-річчя від дня його заснування. Цій події була присвячена низка 

статей М.М. Варшавської, Н.Г. Ковтанюк, Ю.А. Омельченка, Т.К. Рязанової, 

Л.Д. Федорової, Г.М. Шовкопляс 164; 236; 237; 257; 309; 320; 321; 359. Варто 

зауважити, що протягом всього часу існування «АЛЮРа» на його сторінках 

активно висвітлювалась діяльність музейних установ України, серед яких чільне 

місце займала вищезазначена установа. 

Діяльність М.Ф. Біляшівського, присвячена створенню та збиранню 

матеріалів для експозиції Городоцького музею Волинської губернії, висвітлена у 

статтях С.В. Гаврилюк, Ю.І. Іванової, О.І. Кушпетюк, С.І. Нестулі, 

Г.В. Новосідлюк, І.В. Ткач, С.Л Шевчук та дисертаційній роботі Н.І. Миронець 

172, 196, 253, 254; 316; 336; 356]. Допомога у створенні музею, який діяв при 

Науковому товаристві ім. Шевченка (НТШ), висвітлено у роботі В. Кушніра 
 

[241]. 
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Здобуткам М.Ф. Біляшівського у галузі охорони та вивчення пам᾿яток 

старовини Києва було присвячено статті С.В. Гаврилюк та С.З. Заремби 70; 71; 

72. Беручи до уваги високі здобутки Миколи Федотовича у пам᾿яткоохоронній 

діяльності, С.З. Заремба презентував Міжнародне товариство пам’яткознавців ім. 

академіка М.Ф.Біляшівського, яке, на жаль, так і залишилося на початковій 

стадії через відсутність коштів для його діяльності.  

Левову частку серед матеріалів, які були надруковані в «АЛЮРі», займали 

церковно-археологічні дослідження та діяльность Церковно-Археологічного 

Товариства (ЦАТ) при Київській Духовній Академії (КДА). Роботу цієї установи 

дослідла І.А. Карсим [355]. 

Особі М.Ф. Біляшівського присвячене дисертаційне дослідження 

Л.В. Дідух, у якому вона висвітлила його роль та місце у науковому, 

громадському та культурному житті України. Автором було використано 

автобіографію Миколи Федотовича та спогади його сучасників, долучено 

особистий фонд М.Ф. Біляшівського, який знаходиться у відділі рукописів 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [181; 354]. 

Варто відзначити дисертаційну роботу А.Ф. Примак, у якому вона 

проаналізувала склад, зміст та значення архівної спадщини М.Ф. Біляшівського. 

Дослідником залучений великий пласт документів, підсумком якого став 

ґрунтовний аналіз матеріалів, що стосуються життя, громадської, культурної, 

видавничої та наукової діяльності вченого. Серед інших, виділяється 

документознавчий зміст часопису «Археологічний літопис Південної Росії», 

проте чомусь не згадується 1902 р. як рік діяльності «АЛЮРа» [358]. У своїх 

статтях вона проаналізувала пам᾿яткоохоронну діяльність дослідника та його 

етнографічні студії [280]. 

А.С. Клепак у своій розвідці розкриває спільну роботу М.Ф. Біляшівського 

та В.В. Тарновського у дослідженні та збереженні історико-культурної 

спадщини у 90-х рр. ХІХ ст. [232]. 
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Особистість М.Ф. Біляшівського як учасника важливих політичних 

процесів у Російській імперії на початку ХХ ст. висвітлена у статті О.О. Коник 

[239]. 

Культурно-громадську діяльність М.Ф. Біляшівського як співзасновника 

Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва розглянула 

Л.Р. Качковська [216]. 

Роль та місце «Археологічного літопису Південної Росії» як одного з 

джерел з історії музейної справи Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ ст. 

проаналізував І.В. Дворкін [180]. 

Взаємозв᾿язки «АЛЮРа» та Є. Кузьміна як дослідника Української 

образотворчості у своєму дослідженні розкрила І.М. Удріс [317]. 

О.О. Ковалевська у своїх працях розглянула діяльність М.Ф. Біляшівського 

на посаді завідувача архіву фінансового управління при Варшавській казенній 

палаті та у роки Першої світової війни як уповноваженого Російської академії 

наук, а також дійсного члена Комітету Південно-Західного фронту 

Всеросійського союзу міст допомоги хворим і пораненим воїнам [233; 234]. 

Отже, історіографічний аналіз праць засвідчує, що, незважаючи на 

наявність різних за змістом і спрямуванням праць, в українській історіографії 

немає ґрунтовного дослідження, присвяченого вивченню видавничої спадщини 

М.Ф. Біляшівського загалом та діяльності часопису «Археологічний літопис 

Південної Росії» як джерела, що висвітлювало основні події археологічного 

життя України 1899 – 1905 рр.  

 

1.2. Джерельна база 

 

Джерельну базу дисертації складають документи, які зберігаються у 

фондах архівосховищ, музеїв, Національної бібліотеки України 

ім. В.І.Вернадського, Інституту археології НАН України, та опубліковані 

матеріали. Найбільше значення для підготовки дисертації відіграли випуски 
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часопису «Археологічного літопису Південної Росії» за 1899 – 1905 рр., які 

зберігаються у науковій бібліотеці Інституту археології НАН України. У період з 

1899 по травень 1902 рр. він виходив як складова частина журналу «Київська 

старовина», а з 1903 по 1905 рр. уже як самостійне видання. В «АЛЮРі» 

знаходяться матеріали із археологічних досліджень вказаного періоду, вивчення 

та охорони пам᾿яток старовини, засідання археологічних товариств та діяльність 

музейних установ, приватні колекції та єпархіальні давньосховища.  

Вагому роль має архів М.Ф. Біляшівського, що зберігається в ІР НБУВ і 

становить найбільш повний і цінний комплекс архівних документів (Ф. ХХХІ). 

Після його смерті, з 1926 по 1962 рр.  ця збірка знаходилася у сина Миколи 

Федотовича. Цей фонд систематизований за десятьма основними групами: 1) 

біографічні матеріали [21]; 2) наукові та творчі матеріали [27]; 3) підготовчі 

матеріали до наукових праць [30]; 4) матеріали службової та громадської 

діяльності [24]; 5) матеріали пам’яткоохоронної та музейної діяльності [11; 12; 

16; 25]; 6) матеріали археологічної та етнологічної діяльності [26]; 7) листування 

[19]; 8) ілюстративні матеріали [53]; 9) фотодокументи [18]; 10) матеріали інших 

осіб [29; 358, с. 29]. З усіх десятьох груп немає жодної, яка була б присвячена 

видавничій діяльності М.Ф. Біляшівського, що знаходила своє відображення у 

«Археологічному літописі Південної Росії». 

Матеріали, які знаходяться у науковому архіві Інституту археології НАН 

України – епістолярій, що складається з листування М.Ф. Біляшівського з 

Ф.К. Вовком – всього 84 листи, з яких 49 належать Миколі Федотовичу, 

листування з Д.М. Щербаківським, В.В. Хвойкою, Основними темами 

спілкування були археологія, етнографія а також питання, пов᾿язані із початком 

діяльності «Археологічного літопису Південної Росії», а також його змістового 

та ілюстративного наповнення [31; 32; 34]. 

Масив документів, що висвітлюють діяльність М.Ф.Біляшівського у 

Південно-Західному комітеті Всеросійського союзу міст та Київському 

товаристві охорони пам’яток старовини і мистецтва, зберігаються у 
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Центральному державному історичному архіві України (Ф. 721; Ф. 725) [3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Всі названі джерела можна поділити за наступними групами: 1) матеріали, 

які стосуються особистого життя вченого, 2) відображають його археологічну та 

пам᾿яткоохоронну діяльність, 3) участь у різноманітних товариствах, 4) 

видавнича спадщина, 5) епістолярії, 6) матеріали інших осіб. 

До першої групи належать переважно біографічні документи, серед яких 

«Автобіографія», яка закінчується 1904 р., відомості про купівлю Миколою 

Федотовичем землі на Княжій горі, повідомлення про судові засідання, де він 

фігурував як учасник, матеріали про діяльність батька, фотографії його родини. 

Друга група джерел складається із наукових праць М.Ф. Біляшівського – 

книг, статей, заміток. Велика частина з них була опублікована на сторінках 

«АЛЮРа» та видані як окремі роботи, починаючи з 1889 р., наприклад, 

«Монетные клады Киевской губернии». 

До третьої групи належать повідомлення про прийняття 

М.Ф. Біляшівського до складу товариств: як регіональних так і 

загальнодержавних. Ці джерела зберігаються у Ф. ХХХІ Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

Четверта група джерел представлена виданням «Археологічний літопис 

Південної Росії», який у період з 1899 по 1902 рр. виходив у складі журналу 

«Київська старовина», а з 1903 по 1905 рр. як самостійне видання, де були 

представлені наукові статті та замітки за авторством М.Ф. Біляшівського та 

інших авторів. Серед них: матеріали щодо розвитку археологічної науки 

вказаного періоду, що подавалися у формі археологічних щоденників, звітів 

статей з аналізом попередніх розкопок та знахідок, проводилися аналогії, що 

дало можливість датувати їх, а також віднести до тієї чи іншої культури. Серед 

авторів В.В. Хвойка, Ф.К. Вовк, І.М. Каманін, М.Ю. Бранденбург, М.П. Черньов, 

К.В. Болсуновський, Є.К. Рєдін, Д.І. Багалій. 

До п᾿ятої групи належить епістолярна спадщина М.Ф.Біляшівського, яка 

представлена листами, що зберігаютьсяв архівному фонді (Ф. ХХХІ) та 
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спеціальному фонді (Ф. ІІІ) ІР НБУВ, серед адресатів – В.Б. Антонович, 

Д.І. Анучін, К.В. Болсуновський, О.Я. Єфименко, В.Л. Модзалевський, 

К.В. Мощенко, М.І. Петров, В.В. Тарновський, П.С. Уварова, М.П. Черньов, 

Ф.Р. Штейнгель, а також листування з В.Б. Антоновичем та Ф.К. Вовком, 

Д.М. Щербаківським, В.В. Хвойкою 17; 19; 49; 50; 54; 55; 56.  

До шостої групи джерел відносяться матеріали інших осіб, які були 

сучасниками М.Ф. Біляшівського, що зберігаються в ІР НБУВ [29]. 

Отже, проведений аналіз джерельної бази засвідчує, що зазначені вище 

групи джерел є основними для дослідження даної проблеми, а їх комплексне 

використання стало підставою для досягнення основної мети дисертаційної 

роботи. Використані джерела, разом з науковою та історіографічною 

літературою, дозволили здійснити ґрунтовний аналіз розвитку археологічної 

науки на теренах України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами 

часопису «Археологічний літопис Південної Росії»). 

 

1.3. Методологія дослідження 

 

Одним з актуальних напрямів сучасних історичних досліджень є вивчення 

розвитку галузей історичних наук у різні часові періоди. Основними підходами, 

на яких базується дослідження проблеми стали, принципи науковості, історизму, 

об’єктивності, цілісності і всебічності пізнання, періодизації, біографічний, 

описовий, статистично-аналітичний та проблемно-хронологічний.  

Принцип науковості спирається на широку джерельну базу і передбачає 

обовʼязкову раціональність, логічність даного дослідження та доказовість його 

положень та висновків. На підставі узагальнення теоретичного і фактичного 

матеріалу автор робить висновки за результатами дослідження.  

Одним із основних методологічних положень для автора є принцип 

історизму, що дозволяє розгляд складного суспільного явища у часовій 

протяжності, передбачає конкретний підхід до подій і фактів, визначає етапи 
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розвитку. Він вимагає розгляду всіх історичних фактів, явищ і подій у 

відповідності з конкретно-історичними умовами їхнього існування, в їх 

взаємозв’язку і взаємообумовленості. У зв’язку з цим досліджується діяльність 

«Археологічного літопису Південної Росії» як провідного видання свого часу, 

яке висвітлювало розвиток археології, що розглядається крізь призму впливу на 

розвиток науки на теренах України у кінці ХІХ – початку ХХ ст. загалом. 

Принцип об’єктивності пізнання історичної дійсності, визнання цілісності 

й причинної обумовленості суспільних процесів, поєднання розвитку 

археологічної та історичної науки з процесами, що відбувалися у досліджуваний 

період.  

Застосовуючи принципи цілісності і всебічності вдалося досягти 

комплексного підходу до вивчення кожного із розділів досліджуваної теми як 

взаємопов’язаних елементів єдиної системи знань, а також усебічного аналізу 

сукупності джерел і врахування впливу зовнішніх чинників на процес 

примноження історичних відомостей. 

Метод періодизації дозволив встановити хронологічно послідовні етапи у 

житті та діяльності М.Ф. Біляшівського, а також основні періоди у розвитку 

часопису «Археологічний літопис Південної Росії». 

За допомогою історичних методів: біографічного, описового, статистично-

аналітичного та проблемно-хронологічного, вдалося прослідкувати основні 

особливості розвитку археологічної науки в цілому за період 1899 – 1905 рр. та 

«АЛЮРа». Використовуючи біографічний метод, вдалося опрацювати біографію 

М.Ф. Біляшівського як головного редактора часопису, а також провідних 

археологів того часу, які справили значний вплив на розвиток археологічної 

науки. 

Таким чином, застосування вказаних принципів та методів наукового 

дослідження дозволило цілісно та логічно висвітлити процес становлення та 

розвитку археологічної науки в Україні у 1899–1905 рр. на основі відомостей, що 

були розміщені на сторінках «Археологічного літопису Південної Росії. 
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Висновки до розділу 1 

 

Історіографічна спадщина про життя та наукову діяльність 

М.Ф. Біляшівського, його внесок у розвиток історичної науки загалом та її 

окремих підрозділів зокрема, висвітлена у монографіях, дисертаційних роботах, 

статтях, біографічних довідках та енциклопедіях. Проте єдиної фундаментальної 

праці, у якій би були висвітлені всі напрямки діяльності дослідника як видавця 

наукового часопису не існує. 

Проведений нами аналіз джерельної бази дозволив установити, що 

доступні архівні документи є достатніми для досягнення мети дисертаційної 

роботи. Проте, не всі матеріали, які стосуються розвитку археологічної науки на 

теренах України в 1899 – 1901 рр., були достатньо досліджені. У процесі пошуку 

до наукового обігу введено нові маловідомі факти з обґрунтованими висновками 

до них. Використані джерела, разом з наявною науковою літературою, 

дозволили здійснити комплексний аналіз розвитку археологічної науки на 

теренах України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису 

«Археологічний літопис Південної Росії»).  

Застосування вказаних принципів та методів наукового дослідження 

дозволило цілісно та логічно висвітлити процес становлення та розвитку 

археологічної науки в Україні у 1899–1905 рр. на основі відомостей, що були 

розміщені на сторінках «Археологічного літопису Південної Росії. 
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РОЗДІЛ 2 

ЧАСОПИС «АРХЕОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС ПІВДЕННОЇ РОСІЇ» В 

НАУКОВОМУ, СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ КІНЦЯ ХІХ – 

ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

2.1. Наукова біографія М.Ф.Біляшівського – засновника часопису 

«Археологічний літопис Південної Росії» 

 

Народився Микола Федотович Біляшівський 24 (12) жовтня 1867 р. в 

м. Умань, де його батько Федот Іванович працював учителем в Уманському 

духовному училищі, а з 1864 р. на посаді помічника інспектора [51, арк. 1]. 

Батько та мати Марія Тимофіївна, яка походила з роду Тарновських, були 

духовного походження. Дід Іван, по татовій лінії, був дяком у церкві 

с. Машурова Уманського повіту, як згадував Микола Федотович, вмів чудово 

грати на скрипці.  

 У 1869 р. Федот Іванович приймає пропозицію стати священиком в 

с. Острійки біля м. Біла Церква.  

 У 1872 р., коли Миколі було всього 4,5 роки, від сухот померла мати. На 

руках у батька залишилося троє малих дітей, найменшому було всього 8 місяців. 

 У сім᾽ї Біляшівських настали тяжкі часи, батьку нелегко доводилося 

самому з трьома дітьми. Проте, природна енергійність допомогла батькові 

Миколи вийти зі скрутного становища, він став займатися сільським 

господарством: почав вирощувати кавуни. 

 «Чоловік дуже м’якої душі, лагідний батько замінив нам і матір. Хотів 

зробити все для нас», – згадував Микола Федотович у «Автобіографії» [20, арк. 

25]. 

 Для допомоги по догляду за дітьми, Федот Іванович запросив із Києва 

француженку, проте вона дуже швидко покинула роботу через бідність, у якій їй 

довелося жити [20, арк. 26]. 
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 Під кінець життя в селі, у віці 6-7 років, Микола Федотович «захопився 

збиранням різних камінців», можливо в такий спосіб у нього проявлялася тяга до 

науки. У цей час Федот Іванович був призначений священиком у тюремній 

церкві, проте пропрацювати йому там довелося близько року, дуже тяжко далася 

служба – у в᾽язниці знаходилося багато засуджених до смертної кари, часто 

через свої погляди, і священику згідно з обв᾽язками, доводилося спілкуватися з 

приреченими до загибелі людьми [20, арк. 28]. 

 З тюремної церкви Федота Івановича переводять служити до Стрітенської 

або «Скорбящей церкви». У 1882 р. він був обраний членом правління Києво-

Софійського духовного училища [52]. 

 Довгий час родина Біляшівських орендувала житло на вул. Стрілецькій. 

Саме в цей період, 1877 р. Микола Федотович вступає до підготовчого класу 2-ї 

Київської гімназії, де він і познайомився з В.П. Науменком, який тоді тільки 

починав свою педагогічну діяльність [20, арк. 29]. Цього ж року Федот Іванович 

придбав ділянку землі на вул. Маловолодимирській, яка на той час мала статус 

не дуже престижної, хоча й мала бруківку та вуличне освітлення [20, арк. 30], 

побудував на місці напівзруйнованої халупи двоповерховий будинок [354, с.20]. 

 Під час свого навчання в гімназії, Микола Федотович по-різному проявив 

себе в науках. Так, по закону Божому він отримав три четвірки та одну трійку: 

«…трійки по тим часам були великим соромом» (із закону Божого – О.П.), з 

інших наук майже всі трійки і тільки з історії мав три п᾽ятірки та одну четвірку.  

Серед учителів, які навчали Миколу Федотовича, він добре запам᾽ятав: 

Фоменка – закон Божий, В.П. Науменка – словесність, якому судилося стати 

головним редактором часопису «Київська старовина», Антонюка – латинська 

мова (ініціали невідомі – О.П.), А.Д. Юркевича – грецька мова, Корсунського – 

алгебра та геометрія (ініціали невідомі – О.П.), М.С. Тумасова – історія, Пекюса 

– французька мова (ініціали невідомі – О.П.) 20, арк. 30 – 32]. 

Найбільший вплив на Миколу Федотовича, за його словами, мали 

В.П. Науменко, М.С. Тумасов та А.Д. Юркевич 20, арк. 38]. 
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Про хороші взаємовідносини між М.С. Тумасовим та його учнями свідчить 

той факт, що йому довелося не зі своєї волі покинути роботу в гімназії. Як 

згадував М.Ф. Біляшівський: «Дізналися ми про це і кілька з нас пішли до нього 

на квартиру, щоб попрощатися… Зібрались, посадив він нас за круглий стіл, 

сказав – «ось ми тепер лицарі круглого стола» й почалася остання розмова з 

улюбленим вчителем – вона зосталася на все життя» 20, арк.34]. 

Під час свого навчання в гімназії, Микола Федотович зацікавився 

збиранням монет, книжок та малюнків. Свою монетну колекцію він поповнював 

на базарі, а через деякий час на «толкучці», яка знаходилася на площі біля 

Братського монастиря на Подолі, – своєрідному місці, де збиралися нумізмати-

аматори. «Толкучку» М.Ф. Біляшівський відвідував кожної неділі протягом 

низки років. У Братському монастирі на той час вже існував Церковно-

Археологічний музей, який був відчинений по неділям, і Микола Федотович не 

втрачав нагоди зайти туди. 1881 р. він познайомився та потоваришував з 

наглядачем музею, який одночасно був і касиром, проф. М.І. Петровим. 

Останній із задоволенням спілкувався з відвідувачами та пояснював усе, що 

торкалося старовини. Ця зустріч стала знаковою, адже їхня дружба тривала аж 

до самої смерті М.І. Петрова 20, арк. 33]. Саме під його впливом у 

М.Ф. Біляшівського з᾿явилася зацікавленість до археології, у зборі та охороні 

пам’яток церковної старовини. Спираючись на досвід М.І. Петрова, він включив 

для себе в обсяг археології писемні та усні пам’ятки, витвори мистецтва і 

малярства та старовину, як світову, так і зразки місцевих старожитностей. 

Яскравим прикладом цього впливу були експонати, які збирав 

М.Ф. Біляшівський для експозиції Церковно-археологічного музею: монети, 

тканини, цинкову «дарохранильницю», старообрядські хрести, статуї ангелів, 

шиферні намиста, кімлицький прапор та інші [68].  

Зацікавлення нумізматикою все більше захоплювала Миколу Федотовича. 

У 1883 – 1886 рр. він став членом Київського гуртка нумізматів, до якого 

входили Сава Васильович Боділевський, який займався колекціонуванням 

російських монет, пізніше він подарував свою збірку Київському музею, Олексій 
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Федорович Новіцький, служив у канцелярії генерал-губернатора, Микола 

Олександрович Леопардов, Чудновський (ініціали невідомі – О.П.), Карл 

Васильович Болсуновський, Микола Павлович Черньов та Микола Гаврилович 

Захарієвич-Захарьєвський. Всі, окрім М.П. Черньова, займалися нумізматикою 

суто з цікавості, саме від нього М.Ф. Біляшівський дізнався багато нового з 

нумізматики, став цікавитися археологією, брав у нього книги. 

У 1885 р., коли Микола ходив до 8 класу, помер батько, йому ще не було й 

50 років. Троє дітей залишилися круглими сиротами і Миколі Федотовичу, як 

старшому, довелося взяти на себе господарство та керувати братами. 

Незважаючи на всі складнощі, М.Ф. Біляшівський не покинув збирати монети, а, 

навіть, зробив невеличку вітрину, де розмістив свою нумізматичну та 

археологічну колекцію 20, арк. 37. 

Великий ентузіазм у юнака викликали «одноденні» розкопки двох могил 

Китаївського могильника на околиці Києва, які Микола Біляшівський провів з 

двоюрідним братом Миколою Пахаревським. У 1885 р. він закінчив гімназію і 

вже влітку цього ж року вирушив у подорож по селах України. Як справжній 

дослідник він завів щоденник, у якому занотовував побут, звичаї жителів, що 

якимось чином відрізнялися від загальноприйнятих. Головну ж увагу він, 

звичайно, звертав на історичні пам’ятки і дуже радів, коли знаходив «что-нибудь 

подходящее к моей специальности», старанно занотовуючи і замальовуючи все, 

що здавалося йому важливим, зокрема малюнки та опис руїн католицької 

каплиці біля м. Зодівка, Соборної церкви з її начінням в Липовці на Київщині, 

перелік зібраних старовинних монет, а також записав думу про весілля, почуту 

від Спиридона Осташівського, поміщика з Новоград-Волинського повіту 

Волинської губернії 354, с. 23. 

Після закінчення гімназії, у 1887 р., Микола Федотович вступив на 

навчання до Київського університету на юридичний факультет, хоча спочатку 

він мав бажання вчитися на історико-філологічному 20, арк. 37. Мотивом 

вибору цього факультету став новий університетський статут 1884 р. Старий 

статут 1863 р. вважався дуже ліберальним, що стало причиною, на думку 
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царських чиновників, надмірної «демократизації» студентства, яке, 

користуючись «академічною свободою», сильно переймалося революційними 

настроями 70-х рр. ХІХ ст. [354, с. 24]. 

Незважаючи на те, що М.Ф. Біляшівський навчався на юридичному 

факультеті, йому вдавалося відвідувати цікаві для нього лекції на історичному – 

систематично слухав «Русские древности» В.Б. Антоновича, «Античне 

мистецтво» А.В. Прахова. Найбільший вплив на світогляд Миколи Федотовича 

мали заняття у В.Б. Антоновича: «…лекції його, розмови, зробили те, що 

археологія остаточно взяла перевагу над нумізматикою…». 

Підсумком діяльності М.Ф. Біляшівського як нумізмата, стало видання 

ним праці «Монетні скарби Київської губернії» 20, арк. 38; 69. 

Під час навчання в університеті, Микола Федотович мало цікавився 

юридичними науками, всі його інтереси були спрямовані на археологію, почав 

вивчати природознавство, велике враження справила теорія Дарвіна. 

У 1887 р. на запрошення В.Б. Антоновича М.Ф. Біляшівський у числі 

інших студентів взяв участь в розкопках древлянського могильника поблизу 

с. Ягнятин Сквирського повіту. Це був перший подібний досвід для молодого 

вченого [20, арк. 39 – 40]. 

З 1888 р. він вів самостійні роботи: досліджував залишки давньоруських 

споруд на горі Киселівка у Києві, розкопував ранньослов᾽янський могильник в 

ур. Остроня біля Ізяславля Волинської губернії, проводив розвідки, а потім і 

розкопки дюнних стоянок. Останні роботи стали темою доповіді 

М.Ф. Біляшівського на VIII Археологічному з᾽їзді у Москві. Під час них було 

відкрито дюнні стоянки доісторичної людини на лівому березі Дніпра поблизу 

Микільської Слобідки і на правому березі – у Києві на Пріорці, біля с. Пирогова 

та м. Трипілля. На підставі детального аналізу та класифікації вченому вдалося 

виділити крем᾽яні знаряддя праці, що вказували на зв᾽язок відкритих пам᾽яток з 

пам᾽ятками палеоліту [106]. М.Я. Рудинський назвав відкриття 

М.Ф. Біляшівського як одне з визначних «на Сході Європи з мікролітичної 

індустрії» [308]. 
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У 1889 р. Микола Федотович провів невелику розвідку та розкопки біля 

с. Монастирок, яка була продовжена у 1916 р. [14; 154]. У тому ж році почав 

систематичні дослідження дюн вздовж Дніпра, для використання знайденого 

матеріалу у доповіді на VIII АЗ у Москві. 

У 1890 р. М.Ф. Біляшівський написав працю «Следы первобытного 

человека на берегах р. Днепра вблизи Киева», яку було надруковано у 

«Київській старовині» 1890 р. та «Трудах VIII Археологического съезда» [66; 

100; 120]. 

У 1888 р., редакція «Київської старовини» запросила Миколу Федотовича 

працювати у часописі як постійного співробітника, а пізніше його було 

включено до редколегії. Робота в журналі «розкрила очі» М.Ф. Біляшівському на 

утиски реакційної влади на все українське: «…для мене твердим стало гасло – 

працювати тільки для України» [20, арк. 41; 37]. До цього часу він не 

відзначався патріотичним поглядами. Під час навчання в університеті він зовсім 

не цікавився політикою, на відмінну від свої товаришів, які мали активну 

громадянську позицію та проукраїнські настрої. Не дивно, що першу свою 

працю «Юрьєва Божниця», М.Ф. Біляшівський опублікував у газеті 

«Киевлянин», яка була типовим зразком повністю підконтрольного імперській 

владі видання.  

Влітку 1890 р. М.Ф. Біляшівський проводив пішу екскурсію вздовж 

правого берега Дніпра. Дійшовши до устя Росі, зупинившись в с. Пекарі він 

дізнався, що у селян знаходиться велика кількість старовини, яка у переважній 

своїй більшості належала до періоду Київської Русі і походила з городища 

«Княжа гора». Провівши огляд городища, він дізнався про ту кількість 

старовини, яку знаходили селяни та про подальшу долю коштовностей. Рідкісні 

золоті та срібні речі вони віддавали до Канева місцевому «золотареві» на 

переплавлення, Микола Федотович поставив собі за мету обов᾽язково провести 

розкопки на «Княжій горі». Тому він робить висновок про важливість і 

необхідність нового етапу досліджень, але «чтобы начать теперь правильныя 

раскопки нужно сначала затратить много труда на расчистку поверхности горы и 
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такимь образомь привесть еѐ хотя приблизительно в нормальный вид» [232 

с. 133].  

Повернувшись до Києва, він поділився своїми планами з редакцією 

«Київської старовини». Колеги порадили звернутися до відомого мецената та 

збирача української старовини В.В. Тарновського.  

Це принесло бажаний результат. В.В. Тарновський-молодший разом з 

дядьком Я.В. Тарновським, який свого часу виграв по облігаціях 10000 карб. та 

віддав їх на будівництво Бактеріологічного інституту в Києві, у 1890 р. купили 

гору в її власника поміщика Мандрики [232 с. 130].  

17 травня 1891 р., вчений почав систематичні дослідження на Княжій Горі. 

Йому допомагали 10 землекопів (серед них – А.І. Шелюжко, який безпосередньо 

керував розкопками за відсутності М.Ф. Біляшівського). Таким чином, розкопки 

велись поперечними дугоподібними розрізами у середньому в 25 м завдовжки. 

Було розкопано рівну верхню площадку, 2 пологі схили обабіч, частину бокових 

обривів та частину валу. Дослідження решти частини боків планувались на 

наступний 1892 р. У результаті після першого сезону роботи було виявлено 

чотири скарби із золотими та срібними речами та один із залізними, залишки 

жител, печей, господарських ям. Відшукані пам’ятки старовини дослідник 

поділив на дві групи: предмети кам’яного віку, що складалися із крем’яних 

(скребки), кам’яних (частина молотка, стержень, булава у вигляді кулі), кістяних 

(шило) і керамічних (переважно посуд) знарядь, і великокнязівського періоду 

(дорогі прикраси, монети, прості побутові речі тощо). Всіх знахідок було 

близько 1500 [136; 232]. 

Більшість знахідок з Княжої гори потрапила до колекції 

В.В. Тарновського, решта  до колекцій Д.Я. Самоквасова, Б.І. Ханенка, 

М.О. Леопардова та М.П. Черньова, М.Ф. Біляшівського (яку він частково 

передав до археологічного відділу Київського міського музею), до Музею 

старожитностей при Київському університеті св. Володимира, до Церковно-

археологічного музею при Київській духовній академії тощо [354, с. 79]. 
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Більш детальні результати він опублікував у газеті «Киевлянин» та, 

пізніше, «Київській старовині» 20, арк. 39; 99. Він доводив існування в цьому 

місці давньоруського міста Родня, яке згадується в літописах під 980 р. як місто 

в гирлі Росі, і ввів у науку новий і цікавий матеріал, що характеризував побут і 

культуру Київської Русі доби Х – ХІІІ ст. Після того, як її надрукували, Микола 

Федотович одного разу зайшов у гості до В.Б. Антоновича, з яким вони 

товаришували. Поміж різних тем йшлося обговорення «Княжої гори», 

Володимир Боніфатійович сказав: «із-за вашої статті я мусив пустити до себе 

в хату цю газету». Ці слова здивували М. Біляшівського, він не відразу зрозумів, 

що йому хотіли сказати, але ця фраза дала напрям його думкам та «послужила до 

вияснення мого «я» 20, арк. 39. 

Розкопки так захопили Миколу Федотовича, що він зовсім забув про 

державні іспити. Через те, що у Києві був призначений «дуже суворий 

екзаменатор», Микола Федотович згодився на пропозицію товаришів здавати 

іспит в Одесі у Новоросійському університті. Попри те, що він був зовсім 

неготовий, молодому вченому вдалося успішно скласти іспити та отримати 

диплом юриста 20, арк. 40–41; 46. 

Прослуживши шість місяців у Києві у відомстві Міністерства юстиції на 

посаді «кандидата на служебные должности», Микола Федотович зрозумів, що 

така служба з її «паперовим життям» його зовсім не приваблює. Тому, восени 

1892 р. для удосконалення освіти він переїхав до Москви, де як вільний слухач 

вступив на природничий факультет Московського університету. Він швидко 

увійшов у курс наукових інтересів, розуміючи, що переважно весь науковий 

потенціал зосереджувався у столицях імперії [63; 354, с.31]. 

Приїхавши до Москви, М.Ф. Біляшівський зблизився з Д.М. Анучіним, 

який висловлював своє захоплення від розкопок, проведених Миколою 

Федотовичем на «Княжій горі» та його праці «Монетные клады Киевской 

губернии»: «…Кроме того, мне изумила и привила Ваша обстоятельная работа 
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о находках монетных кладов» 48, арк. 1–2. Навколо Д.М. Анучіна утворилося 

коло осіб, які мали спільні інтереси: М.А. Янчук, А.А. Івановський та інші. 

У Москві Микола Федотович вивчав антропологію та первісну культуру 

під керівництвом Дмитра Миколайовича, вступив вільним слухачем на 

природничий факультет Московського університету, де переважно відвідував 

заняття з остеології та геології, ходив на лекції І.М. Сеченова.  

Під час свого перебування в Москві, М.Ф. Біляшівський «мав службу, але 

досить приємну» – в Архіві Міністерства Юстиції, де директором на той час був 

Д.Я. Самоквасов, у якого він був особистим секретарем. Ця робота дала нові 

знання для Миколи Федотовича: «Служба не вимагала від мене багато часу, але 

була корисна – я ближче став до архівного діла, яке мене цікавило більше з 

«технічного боку» [20, арк. 42]. Маючи доступ до матеріалів, у тому числі і з 

історії України, він опублікував у «Киевской старине» низку документів, що в 

цьому архіві зазначалися як «Дела Киевского повытья», більшість з них 

стосувалася козацької доби. В основному ці документи, присвячені суспільному 

та культурному життю Козацької України, наводили цікаві подробиці побуту, 

занять, вірувань козаків, ілюстрували статутні відносини всередині війська та 

стосунки гетьманів з російськими царями [354, с.37] 

Крім навчання молодий вчений брав активну участь і у науковому житті 

столиці. Так, 1892 р. в Москві відбувався ХІ Міжнародний конгрес з 

доісторичної археології, антропології і зоології. Будучи його учасником [354, 

с. 32 – 33], Микола Федотович надав для виставки свою колекцію старовини. У 

цьому питанні йому активно допомагала П.С. Уварова 49, арк. 1. 

За час свого перебування у Москві Микола Федотович брав активну участь 

у науковому житті, став членом Московського археологічного товариства та 

Товариства любителів природознавства, антропології й етнографії, 

Московського нумізматичного товариства (1892 р.), які на своїх засіданнях 

одноголосно обрали молодого вченого своїм членом, а у 1903 р. за активну 

наукову діяльність та вагомий внесок у розвиток археології став дійсним членом 

МАТ 44, арк. 1; 45; 54, арк. 1; 110, с. 56. Виконуючи завдання Товариства 
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любителів природознавства, антропології й етнографії, у 1897 р. для 

етнографічних досліджень і виконання фотознімків різних предметів побуту 

місцевості та населення, Товариство попросило М.Ф.Біляшівського зібрати для 

нього матеріали, фото, етнографічні відомості в Київській, Волинській, 

Подільській, Седлецькій, Люблінській, Чернігівській і Полтавській губерніях 

45; 354, с.34 . 

Микола Федотович був частим гостем у Д.М. Анучіна, де познайомився з 

М.А. Янчуком та його дружиною. 

На щорічні збори Археологічного Товариства вчений отримав запрошення 

від його завідувачки П.С. Уварової прочитати доповідь про розкопки на Княжій 

Горі. М.Ф. Біляшівський віднісся з великою відповідальністю до цієї справи і 

старанно готував свій виступ. На зборах був присутній великий князь Сергій 

Олександрович, який, заслухавши доповідь М.Ф. Біляшівського, через свою 

високомірність залишився незадоволеним нею. П.С. Уварова у приватній 

розмові передала Миколі Федотовичу слова поважної особи: «…что он учить 

нас хочет?»[49]. 

У 1892 р., за ініціативи Д.М. Анучіна, у Москві відбулася Географічна 

виставка. Микола Федотович брав активну участь у її підготовці та виступив із 

доповіддю. Там він познайомився з дослідником Сибіру М.М. Ядрищевим 20, 

арк. 42. 

Саме з діяльністю МАТ було пов’язане влаштування Археологічних з’їздів 

(АЗ) у Росії, які відбувалися за створеною ним організаційно-методичною 

програмою. АЗ виникли як принципово нова і вдала форма об’єднання зусиль 

вчених-істориків, археологів, етнографів, мистецтвознавців у популяризації 

наукових досліджень, введенні до наукового обігу нових пам’яток історії і 

культури. М.Ф. Біляшівський, беручи активну участь у роботі ІХ–ХІV АЗ як 

представник різних наукових організацій (Московський архів Міністерства 

юстиції, МАТ, Варшавська казенна палата, Київське товариство старожитностей 

і мистецтв, тощо), та виступаючи перш за все з науковими доповідями, працював 

також в організаційних комітетах з підготовки з’їздів, Х АЗ в Ризі [354, с. 34 – 
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35] та ХІ в Києві 34; 35; 36; 41; 42; 43. Окрім організаційної роботи, він активно 

готував наступні археологічні з᾽їзди. 

У 1894 р. в Москві Микола Федотович познайомився з родиною Рудченків, 

голова якої, Іван Якович, працював у Варшаві керівником казенної палати та 

займався збором Чумацьких пісень. Одного разу, коли він приїхав до родини, він 

і познайомився з М.Ф. Біляшівським. Дізнавшись, що Микола Федотович 

працює в архіві, він запропонував йому зайняти вільну посаду завідувача 

архівом колишнього фінансового управління Царства Польського. «Я трохи 

подумав – та й згодився – хотілося побачити світу» 20, арк. 43. Влітку того ж 

року, перед відбуттям до Варшави, М.Ф. Біляшівський приїздив до Києва. 

Наприкінці літа переїхав до Варшави. Перші місяці свого перебування в 

цьому місті Микола Федотович захворів на «досить тяжку нервову хворобу – 

якась важка форма нейростеми» 20, арк. 44.  

 Працюючи в архіві, М.Ф. Біляшівський не був переобтяжений роботою: 

«архів у порядку, вже був «неживим», так що біжучої роботи було дуже мало». 

Проте, зовсім інше зацікавило вченого у роботі – велика кількість матеріалів, які 

стосувалися України, як він писав: «цілі скарби» [20, арк.45 – 46].  

Вчений також мав серйозні наміри заснувати спеціальне архівне видання і 

навіть домігся від Міністерства фінансів виділення на це певної суми: «... 

немного ознакомившись с архивом, с его богатствами, у меня явилась мысль 

затеять издание при Архиве. Похлопотал, и с нового года будет отпускаться на 

это небольшая сумма» 61; 354, с.40. У цьому виданні планувалося у співпраці з 

О.Я. Єфименком, істориком і етнографом, друкування джерел, зокрема з історії 

України: люстраційних описів державних маєтків Волині 1663 року та Поділля 

1665 року. Цей видавничий проект Миколи Федотовича так і не було втілено в 

життя, однак вагомою була його допомога у підготовці до друку перших двох 

томів люстраційних описів королівщин України  Галицької, Перемиської та 

Сяноцької земель  започаткованої М.С.Грушевським фундаментальної серії 

«Жерела до історії України-Руси». М.Ф. Біляшівський на прохання 
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М.С.Грушевського не лише намагався подати найповнішу інформацію про 

зібрані в архіві описово-статистичні матеріали з історії України, але й 

організував копіювання потрібних документів [61], уточнював окремі частини 

тексту, проводив звірку з оригіналом надісланих йому версток [354, с. 40–41]. 

Перебуваючи у Польщі, Микола Федотович допомагав поповнювати 

матеріалами наукові установи України. Для університету св. Володимира він 

надіслав колекцію первісних знарядь праці та активно співпрацював з 

провідними істориками, такими як М.С. Грушевський. Саме йому 

М.Ф. Біляшівський допоміг знайти фахового копіювальника та стежив за 

ретельністю зробленої роботи. Також він допомагав львівському професору 

перевіряти нечітко скопійовані уривки джерел та їх звірку з оригіналом [166]. За 

три роки, поки М.Ф. Біляшівський проживав у Варшаві, йому було адресовано 

велику кількість листів від українських науковців, де вони просили допомоги у 

пошуку матеріалів або ж зробити їх копії. Для прикладу, тільки від 

М.С. Грушевського було близько 50 подібних листів. [61]. 

Під час свого перебування у Варшаві, М.Ф. Біляшівський познайомився з 

відомим істориком Олександром Яковичем Яблоновським, який приїздив до 

Польщі з Києва «за контрактом» [20, арк.44]. 

Під час свого проживання в Києві, Микола Федотович товаришував з 

родиною баронів Штейнгелів: «з того часу зосталися приятелями як то 

кажуть на все життя». Родина Штейнгелів мала маєток в містечку Городок 

біля Рівного і Микола Федотович порадив Федору Рудольфовичу «закласти 

музей», присвячений історії та старовині Волинської губернії. На той час, у 

цьому регіоні існувало лише два невеликі церковно-археологічні музеї – в 

Житомирі та Володимир-Волинському та збірка церковної старовини у Луцьку, а 

також приватні збірки О.М. Поля у Катеринославі та В.В. Тарновського у Києві. 

Більшість музеїв існували не самостійно, а при різних навчальних закладах. Це 

робило з музеїв «закриті кабінети», які були доступні обмеженому колу осіб. 

Археологи могли їх оглянути лише за дозволом університетських правлінь [63]. 

«Я був дуже радий взятися за таке діло, бо архівна справа не так мене цікавила, 
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як матеріальна культура взагалі»,  писав у своїх спогадах Микола Федотович. 

 В Варшаві життя моє було перейняте постійною думкою про Городоцький 

музей, архів пішов на бік. Вільний час проводив я переважно у Штейнгеля» 20, 

арк. 46]. 

Взявшись до облаштування новоствореного музею, М.Ф. Біляшівський 

спирався, виходячи з наявних програм інших провінційних музеїв та враховуючи 

специфіку конкретного регіону, а також призначення саме цього музею, склав 

програму його облаштування і організації, детально розробив план поточної 

роботи в цілому й за допомогою співробітників В.А. Мошкова та А.М. Бикова – 

програму роботи окремих відділів [63; 261; 316]. Згідно з планом при музеї мала 

бути бібліотека, архів та фототека. 

 Спочатку для музею була відведена невеличка кімната в будинку 

Ф.Р. Штейнгеля. Літо 1895 р. проминуло для Миколи Федотовича у збиранні 

експонатів для новоствореного музею, разом з Федором Рудольфовичом 

проводили археологічні розкопки, багато фотографував – «основа для музею 

була покладена» [20, арк.48]. Створення музею в Городку для М. Біляшівського 

стало поворотним моментом на його життєвому шляху: «Музей, який поміг мені 

познайомитись практично з музейною справою» [354, с.57]. 

 Для поповнення фондів щоліта проводилися розкопки та експедиції, 

збирався етнографічний матеріал. Для потреб музею Ф.Р. Штейнгель придбав 

фотоапарат. Активне життя музею протривало кілька років. Матеріальний стан 

власника поступово погіршувався, а Микола Федотович все менше часу міг йому 

приділяти через зайнятість з облаштування Київського музею. Так 

продовжувалося до 1915 р., коли через паніку від наступу німців, Федір 

Рудольфович евакуював музей на Кубань до маєтку брата. Під час жовтневого 

перевороту його було спалено разом із експонатами музею [20, арк.49]. 

 У 1897 р. Микола Федотович повернувся до Києва, брав участь в 

Археологічному з᾽їзді та підготовці до закладення музею в м. Київ. Тут він 

влаштувався працювати бібліотекарем у Політехнічному інституті [34; 37, 

арк. 1]. За його бібліотекування книжкові надходження збільшилися до 1110 назв 
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і 342 назв періодики, було започатковано безпосередні відносини із 

закордонними фірмами, засновано журнальний відділ, складено абетковий 

каталог і підготовлено матеріали та розроблено схему до систематичного 

каталогу, упорядковано і затверджено адміністрацією статут бібліотеки. 

 М.Ф. Біляшівський хотів розгорнути широку організаційну роботу, маючи 

на меті підібрати відповідних співробітників, спеціалістів, щоб самому керувати 

їхнею працею. Втім, його плани відразу зіткнулися з конкретною дійсністю: для 

адміністрації інституту важливо було те, що бібліотека існує, але як проводилась 

її робота було питанням другорядним [354, с.45]. 

 Поселився М.Ф. Біляшівський у своїх родичів Гиричів на вулиці 

Трьохсвятительській, в старому флігелі на 2 кімнати, де прожив до того часу, 

поки не перебрався жити до музею. [20, арк.49]. 

Цього ж року при розпродажу землі М.Ф. Біляшівський купив у 

Я.В.Тарновського ділянку землі площею біля 15-ти десятин в районі Княжої 

гори, археологічні дослідження якої проводив на початку 90- х років ХІХ ст. До 

ділянки входила гора Мале городище та шматок землі на схилі Мар’яної гори. 

Гори, які колись були покриті лісом, на той час стояли були зовсім «голими», 

через що зазнавали сильної ерозії від дощових і снігових вод. Микола Федотович 

почав укріпляти яри й схили, засаджувати їх лісом. Таким чином, він став 

першим, хто займався захистом земель від водяної ерозії на Канівщині. Беручи 

до уваги його заслуги, у 1904 р. він став членом Київського губернського 

лісоохоронного комітету. Завдяки вжитим заходам було припинено подальше 

псування ярів, а на горах був висаджений ліс. Поряд М.Ф. Біляшівський 

побудував два будинки. 1919 р. М.Ф. Біляшівський передав свою дачу на Княжій 

горі для організації там Будинку творчості працівників мистецтва і науки 28; 

354, с. 43. Тут знову почали відпочивати московські артисти, художники, 

київські вчені. Після смерті Миколи Федотовича селянська земля залишилась 

його дружині. У 1928 р. Євдокія Борисівна Біляшівська звернулася до Академії 

наук УРСР з проханням взяти дачу, щоб там і на прилеглих горах створити 

Канівський заповідник для охорони багатих на археологічні знахідки місць. Але 
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Академія не мала на це коштів. Тоді вони разом з президентом АН УРСР 

Д.К.Заболотним звернулися з цим проханням до Наркома освіти України 

М.О.Скрипника. за клопотанням якого 1931 р. указом Ради народних комісарів 

республіки було створено Канівський державний лісостеповий заповідник 354, 

с. 43–44.  

На археологічних з᾿їздах М.Ф. Біляшівський спілкувався як із 

вітчизняними археологами й істориками, так і з іноземними вченими. Так, у 

роботі ХІ Археологічного з᾿їзду (Київ, 1899) брали участь науковці із 

Будапешта, Вашингтона, Відня, Кенігсберга, Кракова, Парижа, Праги, Сараєва, 

Софії. У такій співпраці вчений вбачав прогресивну тенденцію взаємозбагачення 

культур, обміну професійною інформацією [354, с. 54]. 

Після завершення роботи XI АЗ, на якому серед інших традиційно 

ставилося питання про збереження пам᾿яток старовини, при Київському 

Історичному товаристві Нестора-Літописця було створено спеціальну комісію, в 

обов᾿язки якої входив опис старожитностей Волинської, Київської, Подільської, 

Полтавської та Чернігівської губерній, до якої увійшли Г.Г. Павлуцький, 

І.М. Каманін, М.В. Стороженко, М.Ф. Біляшівський, М.П. Істомін, 

О.І. Левицький, о. Є. Сіцинський [40; 235]. 

 Працюючи в журналі «Київська старовина», у 1899 р. М.Ф. Біляшівський 

заводить окрему рубрику, присвячену археології та пам᾽яткам старовини – 

«Археологічний літопис Південної Росії» (1899 – 1901). Через неможливість у 

повному обсязі подавати матеріали, 1902 р. «Археологічний літопис» починає 

виходити як окремий журнал (1902 – 1905) [1; 22].  

На його шпальтах він розміщував серії статей-відгуків про підготовчі 

комітети до археологічних з’їздів та їхню роботу. Це був своєрідний 

«щоденник», у якому молодий дослідник прагнув ознайомити із археологією 

України не лише широку вітчизняну громадськість, а й тих, хто проживав за її 

межами [354, с. 54]. 

Постійними авторами часопису були: В.Б. Антонович, К.В. Болсуновський, 

Ф.К. Вовк, М.С. Грушевський, Л.В. Падалка, В.М. Перетц, В.В. Хвойка, 
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Д.М. Щербаківський, Ф.Р. Штейнгель та інші 47, арк. 18 – 21, 31 – 32; 59, с. 239; 

60; 186, але під переважною більшістю статей з᾽являлися одні й ті ж імена, 

частіше інших – М. Біляшівський, М. Княжевич, П. Горянський або просто 

ініціали «М.Б.», «П.Г.», «М.Б.», які належали М.Ф. Біляшівському. В цілому до 

«Археологічного літопису Південної Росії» ним було написано майже 300 

статей, заміток та публікацій. Однак, робота в журналі характеризує Миколу 

Федотовича не тільки як чудового організатора, редактора та кореспондента, але 

й справжнього вченого-археолога [97, с. 243]. Постійними підписниками та 

читачами «Археологічного літопису Південної Росії» були К.В. Болсуновський, 

М.Ф. Вовк, Херсонський статистичний комітет в особі В.Б. Антоновича, 

Д.М. Анучін, М.Ю. Бранденбург, Л.І. Бродський, С.С. Гамченко, В.І. Гошкевич, 

В.Г. Ляскоронський, Л. Нідерле, М.І. Петров, О.М. Терещенко, Б.І. Ханенко та 

інші [31; 32; 33]. 

З метою викликати розробку окремих теоретичних питань, загострити на 

них увагу дослідників, М.Ф. Біляшівський на сторінках свого журналу відкриває 

дискусії. Тут полемізуються питання віку Кирилівської стоянки, конструкція, 

призначення, методи розкопок трипільських площадок та ін. [97, с.244]. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. археологія переживала піднесення, це 

було зумовлено значною зацікавленістю місцевих краєзнавців, яких активно 

залучали до роботи у підготовці до Археологічних з᾽їздів, а також завдяки 

підтримці меценатів. Саме в цей час Микола Федотович познайомився з 

В.В. Хвойкою, Б.І. Ханенком та його дружиною [20, арк. 49]. 

У останньому десятилітті ХІХ ст. проходила ретельна підготовка до ХІ 

Археологічного з’їзду у Києві 1899 р., а також розпочалося будівництво міського 

музею. На той час у місті, яке було центром науково-культурного життя 

України, функціонували музеї при Київському університеті св. Володимира 

(музей старожитностей, нумізматичний музей, музей образотворчих мистецтв і 

зоологічний музей). Справою спорудження та організації громадського музею 

стало займатися товариство старожитностей та мистецтв. М.Ф. Біляшівський 

активно долучився до організації музейного закладу. Варто зауважити, що саме в 
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його особі вітчизняні науково-культурні кола вбачали найактивнішого 

поборника цієї справи. У 1895 р. у своєму листі Миколі Федотовичу 

В.П. Науменко написав: «справа музею рухається уперед, а тому і Ви повинні 

стати... українським адміністратором на чолі – комбінація скажу я Вам» [354, 

с. 119]. 27 травня 1899 р. М.Ф. Біляшівського було обрано членом правління 

товариства, яке керувало музеєм.  

28 травня 1899 р. графиня П.С. Уварова, голова Московського 

археологічного товариства, у своєму листі до Б.І. Ханенка рекомендує йому на 

посаду директора музею М.Ф. Біляшівського: «Думаю о музее и, весьма 

интересуясь его будущимъ ростомъ и устройством, мне приходитъ на мысль 

рекомендовать вам в директора музея Николая Федотовича Беляшевскаго, 

члена нашего археологическаго общества, человека молодого, подвижного, 

знающаго и уже поработавшаго для археологіи. Мне думается, что он был бы 

вам сподручен и пригоден и, находясь постоянно при деле и археологических 

коллекціях, еще более стал бы заниматься наукой вообще и археологіей в 

частности» [63].  

У 1900 р. закінчилося будівництво Київського художньо-промислового та 

наукового музею. Микола Федотович брав активну участь у зборі матеріалів для 

фондів новоствореної установи: «… і тоді ясно зрозумів, як мало зібрано 

пам᾽яток, як вони швидко гинуть і яку вагу мусить мати новий музей для їх 

охорони. Дуже хотілося взятися за цю працю – на Городоцькому музеєві була 

вже вправа…». 19 лютого 1902 р. на прохання комітету музею, Микола 

Федотович погодився стати його директором 20, арк. 49–50. 

 Музей складався з семи відділів: художнього, військово-промислового, 

археологічного, нумізматичного, історичного, етнографічного і 

бібліографічного. На чолі археологічного відділу стояв В.В. Хвойка, іншими 

відділами керував Біляшівський. Тому більшу частину своєї уваги йому 

доводилося приділяти цим галузям науки, але аж ніяк не археології [97, с. 244]. 

Залишався Микола Федотович на цій посаді до 1923 р. [354, с.46]. У своїй статті 

за 1900 р. в «Археологічному літописі Південної Росії» подано план діяльності 
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музею, де на перше місце вчений ставив антропологічний відділ. Експонати 

первісної та сучасної культури вміщувалися у археологічному та 

антропологічному відділах. Чільне місце віддавалося історичному відділу, який 

охоплював період від епохи палеоліту до сучасності [111]. 

У 1904 р. через значне погіршення стану здоров᾽я – хвороба щитовидної 

залози, Микола Федотович їде до Німеччини в Лейпціг на лікування до 

проф. Мебіуса, який рекомендує зробити операцію [20, арк. 54]. Після лікування, 

користуючись нагодою, М.Ф. Біляшівський відвідав Швейцарію, Дрезден, 

Мюнхен, Берлін, вивчаючи стан організації музейної справи та діяльність музеїв, 

їх фінасування, розвиток мережі, формування фонду, звертаючи особливу увагу 

на організацію виставок.  

Під враженням від діяльності європейських музеїв, цього ж 1904 р. Микола 

Федотович береться за влаштування «Київської кустарної виставки», яка 

відбулася 1906 р.  

Громадське визнання цієї виставки сприяло і створенню Київського 

кустарного товариства, що проіснувало до кінця 1916 р., а згодом його осередки 

були відновлені на початку 1920-х рр. [354, с. 58 – 59]. 

Він працював і над розробкою програми облаштування музейної справи в 

Російській імперії. Науково-дослідницька робота М.Ф.Біляшівського у 

довоєнний період була пов’язана також із пам’яткоохоронною справою: він взяв 

участь у розробці систематичних зводів пам’яток старовини на території 

України, став одним із засновників Київського товариства охорони пам’яток 

старовини і мистецтв (1910 р.) [20, арк.51; 354, с. 52].  

Означений науково-громадський осередок ставив собі за мету займатися 

пошуком та охороною різноманітних об’єктів культурної спадщини на 

зазначеній території. Для досягнення цієї мети планувалось проводити наукові 

дослідження, археологічні розкопки, виявляти і реєструвати місцеві пам’ятки 

старовини, архівні документи тощо. Багато уваги приділялось науковій співпраці 

з товариствами та організаціями, відомими вченими, державними діячами, 

робота яких тією чи іншою мірою була пов’язана з цими проблемами. З метою 
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поширення серед широкого загалу відомостей про пам’ятки планувалося 

проводити громадські читання та лекції, публікувати наукові праці, доповіді; 

організовувати виставки предметів старовини; створити музей та наукову 

бібліотеку.  

Згідно зі Статутом передбачалося організовувати філії товариства на 

території, де поширювалася його діяльність. Це Київська, Подільська, 

Волинська,  Полтавська, Херсонська, Катеринославська, Гродненська і 

Бессарабська губернії – територія не тільки України, а частково землі Білорусії, 

Молдови та Польщі, що входили на той час до складу Російської імперії  

Як один з його співзасновників, М. Біляшівський брав участь у 

експедиціях по окремих повітах Київської, Чернігівської та Полтавської 

губерній, про результати яких з детальним і ґрунтовним описом всіх 

зареєстрованих ним пам’яток звітував на засіданнях Товариства та сторінках 

тодішньої наукової і популярної періодики [216]. 

Дехто з дослідників вважає київську виставку 1906 року «зоряним часом» 

М.Ф. Біляшівського. І.Ч. Зборовський, який частину етнографічного матеріалу 

завіз до Києва напередодні виставки, був вражений побаченим. Вона була 

поділена на 12 відділів, які представляли різні галузі виробництва: 

1. Гончарний (посуд, іграшки та інші предмети із глини). 

2. Плетіння (вироби з соломи, лози, лика, береста, шкіри, плетені із 

шерсті, мережива). 

3. Ткацтво (вироби з полотна та шерсті із тканим орнаментом, 

килимарство). 

4. Вишивка (мережки, вирізування та гладь). 

5. Набойки (на тканині та шерсті, набійні дошки). 

6. Вироби зі шкіри (викладки на полах кожухів і т.д.). 

7. Малювання (зображення на різних предметах, писанки). 

8. Різьба по дереву (прикрашені різьбою ярма, дуги, задки саней, ложки та 

ін.). 
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9. Вироби із рогів та кісток. 

10.  Вироби із каменю, фаянсу та скла. 

11.  Вироби з металів. 

12. Малюнки та фотографії, які ілюстрували процеси різних виробництв та 

характеризували побут українського народу, його одяг та житло) [171]. 

На виставці експонувалося понад 6 тис. предметів: давніх вишивок (ХVІІ – 

ХVІІІ ст.) – 252, вишитих рушників – 514, хусток – 110, інших вишиванок – 

1949, плахт – 52, килимів – 203, різьби по дереву – 128, гончарних виробів – 

2079, гуцульських – 75, інших – 547.  

З 15 лютого по 15 березня 1909 року проводилася «Друга 

південноросійська кустарна виставка». Вона відрізнялася від першої вищим 

рівнем художньої майстерності виробів, на ній широко було представлено 

Поділля. Ще ширшою була виставка 1911 року, де крім України своїми 

виробами ужиткового мистецтва і кустарних промислів була представлена й 

Росія, Європа, частково Схід. Кращі виставкові експонати потрапили до 

художньо-промислового відділу. 

У 1910 р. М.Ф. Біляшівський організував виставку, присвячену 

М.О. Врубелю. На цій виставі було представлено 108 робіт відомого художника. 

Микола Федотович мав у планах організувати спеціальний відділ при музею, 

який би був присвячений цій особистості [354, с. 123].  

У 1911 р., за ініціативи М.Ф. Біляшівського, у приміщенні Київського 

художньо-промислового і наукового музею, було влаштовано художню виставку 

із творами Т.Г. Шевченка, на основі якої був сформований «Шевченковий 

відділ» при музеї. Про її важливість свідчить велика кількість листів до Миколи 

Федотовича від О.П. Новицького – одного з провідних дослідників художньої 

спадщини Тараса Григоровича [57; 63; 161]. 

18 лютого 1905 р. царський уряд у Маніфесті від 17 жовтня 1905 р. 

проголосив скликання Державної Думи, що мала законодавчий статус [80]. 

Проте, результати виборів для української громадськості були невтішними. В 

умовах різкого зростання соціально-політичної активності населення 
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українських губерній, «лівого» бойкоту Думи, українські партії не змогли  

зорганізувати і повести за собою на вибори народні маси та виграти їх. Це було 

неможливо через жорстоку антиукраїнську політику царизму, а також слабкість  

і неорганізованість  українських партій [354, с. 48]. 

Від Київщини до складу Державної Думи було обрано і 

М.Ф. Біляшівського, де він зайняв місце серед членів конституційно-

демократичної партії [65]. Дізнавшись про цей факт, графиня П.С. Уварова, 

через свою позицію «единой русской земли», не дуже позитивно відреагувала: 

«Разумеется я не могу одобрить тех веяний, которые заставили Вас бросить 

любимое Ваше детище – Музей и полезные научные занятия, чтобы идти в 

кадетскую Думу отделять Малороссию от России. Какая же предвиделась при 

этом «культурная работа» и как можно было мечтать средь этой … кампании 

о «надлежащей постановке в России музейного дела?..» [66]. 

У Державній Думі М.Ф. Біляшівський опинився поряд із А.Г. Вязловим, 

І.Л. Шрагом, В.М. Шеметою За короткий час її існування (72 дні), Микола 

Федотович не встиг виявити свої організаторські здібності, але досвід роботи у 

виборній кампанії та згуртування українства в парламентському клубі мали на 

нього позитивний вплив [165]. 

Члени Думи від України створили свою окрему фракцію – українську 

парламентську громаду. Її головою обрали адвоката й громадського діяча з 

Чернігова І.Л. Шрага. Громада почала видавати в Петербурзі російською мовою 

свій друкований орган – журнал «Украинский вестник». Його ідейним 

натхненником став М.С. Грушевський, котрий приїхав у Петербург, щоб 

активізувати висування українськими депутатами вимог, пов’язаних з 

національно-визвольним рухом [79]. М.Ф. Біляшівський також увійшов до 

української громади і займав у ній одне із значних місць: був секретарем на 

перших організаційних зборах громади, а потім його було обрано членом 

президії громади разом з І.Л. Шрагом, В.М. Шеметом, П.І. Чижевським [354, 

с. 50]. 
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Уся діяльність М.Ф. Біляшівського в Думі описана двома реченнями:  

«Член IX відділу» та «Підписав 1) заяву про припинення дебатів з питання про 

відтермінування обговорення зворотної адреси; і 2) заяви про запити №№ 1, 27, 

94, 101, 103 і 110. Стосовно першої заяви, то це була суто кадетська тактична 

справа в ході боротьби новоутвореної палати з урядом. Запити ж, з часом 

дискредитований засіб цієї ж боротьби, в Першій думі були іще популярною 

парламентською зброєю, якою депутати широко користувалися. Деякі депутати 

підписували такі запити десятками, тому шість запитів серед, співавторів яких 

був Біляшівський, у масштабах подібної діяльності інших депутатів Першої 

думи, були скромним показником [239, с. 55].  

 Після закінчення діяльності Державної Думи, М.Ф. Біляшівський 

продовжував свою роботу в музеї, проводив мистецькі та етнографічні 

експедиції, археологічні розкопки, але вже брав активну участь у громадському 

житті [65]. 

 У 1910 р. було утворене Київське товариство охорони пам᾽яток старовини 

і мистецтв, одним із співзасновників якого був М.Ф. Біляшівський [11; 12]. 

У своєму дослідженні О.О. Ковалевська повідомляє, що під час Першої 

світової війни М.Ф. Біляшівський разом із Д.М. Щербаківським був 

мобілізований до діючої армії. Однак, завдяки клопотанню керівництва 

Російської академії наук, їх служба виявилася досить своєрідною. Обидва 

науковці були призначені уповноваженими академії і мали займатися питаннями 

охорони пам'яток культури на території Галичини, яка внаслідок успішних 

воєнних дій російської армії, опинилася під контролем військового генерал-

губернатора графа О.О. Бобринського. У листі до М.Ф. Біляшівського, 

датованому груднем 1914 р., генерал-губернатор повідомляв, що йому відома 

мета приїзду вченого в Галичину («для отыскания старинных икон и 

драгоценностей униатских церквей»), але він вважав за необхідне його 

попередити, що питання щодо вивозу цих цінностей є спірним, оскільки при 

Львівській уніатській консисторії існує музей, заснований саме для збереження 

цих речей. Крім того, О.О. Бобринський зазначив, що не володіє достатніми 



52 

 

коштами, які знадобляться для реалізації подібних планів. Водночас генерал-

губернатор просив заздалегідь повідомити йому про час прибуття, щоб вчасно 

вислати М.Ф.Біляшівському перепустку [234, с.119–120]. Отже, сприяння з боку 

офіційної влади щодо діяльності Миколи Федотович вочевидь не було. 

З літа 1915 р. до весни 1917 р. служив у Комітеті Південно-Західного 

фронту Всеросійського союзу міст 4; 64. 

 На війні цей союз виконував місію опіки над пораненими російськими 

солдатами, сприяння містам в обладнанні й утриманні певної кількості ліжок для 

поранених, обладнання санітарних потягів, розподільчих пунктів, харчових 

пунктів по шляху слідування поранених, обладнання складів перев’язочних 

засобів, медикаментів, медичних інструментів,  білизни і теплих речей, 

постачання міст  членів Союзу  медичним персоналом тощо [263, с. 11; 354, 

с. 53] 

 У 1915 р. Микола Федотович потрапив до Допомогового комітету 

Південно-Західного фронту 9-ої армії [24]. Робота М. Біляшівського у 

Допомоговому комітеті Південно-Західного фронту 9-ї армії сприяла 

поглибленню його знань із культурної спадщини українців Галичини та 

Буковини. Члени комітету збирали зразки вишивок, за їх участю з часом 

відкрили школу вишивки, до якої ходили не лише діти, а й дорослі. Це згодом 

допомогло М. Біляшівському зорганізувати у Київському міському музеї 

виставку «Народне мистецтво Буковини й Галичини» (1917 р.), яка засвідчила 

збереження в умовах російської окупації творів українського мистецтва на цих 

землях, наголосивши цілісність українського мистецтва та спільність розвитку 

культури українців [358, с. 61].  

Подальша робота М. Біляшівського як уповноваженого Російської академії 

наук та члена Всеросійського Союзу міст припинилася в 1917 р. у зв'язку з 

відомими політичними подіями [234]. 

На жовтневий переворот 1917 р., М.Ф  Біляшівський покладав великі надії, 

з᾽явився шанс нарешті вийти з реакційної політики царизму, що в свою чергу 
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мало б допомогти підняти розвиток української науки та культури на новий 

рівень. 

У складі Української партії соціалістів-революціонерів, М.Ф. Біляшівський 

брав безпосередню участь у роботі Центральної Ради. Його було обрано членом 

Центральної Ради від Київської губернії (територіальне представництво) на 

Всеукраїнському національному конгресі, що проходив 6 – 8 квітня 1917 р. 354, 

с. 59. 

М. Біляшівський стояв біля витоків організації державного управління 

пам’яткоохоронною справою, він також збирав і зберігав музейні збірки. 

М.Ф. Біляшівський входив до створеного у 1910 р. Київського товариства 

охорони пам᾽яток старовини і мистецтва, тому набутий досвід пам’яткознавця 

було впроваджено у вищу інституцію. У березні 1917 р., Микола Федотович 

очолив новостворену громадську пам’яткоохоронну організацію – Центральний 

комітет охорони пам᾽яток старовини і мистецтва, що співпрацювала з УЦР. 

Згодом на її основі виник Відділ охорони пам’яток старовини й мистецтв, 

спершу підпорядкований Секретарству справ освітніх, а згодом – Міністерству 

народної освіти УНР. М.Ф. Біляшівський наполегливо удосконалював 

організаційні структури пам’яткознавчої та пам’яткоохоронної діяльності, 

зокерма, чимало сил віддав формуванню секцій Відділу: археологічних, 

історичних і мистецьких пам’яток; музеїв. [358, с. 61–62]. На цій посаді 

протягом 1917 – 1918 рр. він розробив плани вивчення та розвитку народних 

промислів, проект закону про охорону історико-культурної спадщини України. 

Ним також були розроблені заходи з реставрації Андріївської церкви та 

Софійського собору, що постраждали під час обстрілу Києва військом 

М. Муравйова в січні 1918 р. М.Ф.  Біляшівський вперше в Україні запровадив 

реєстрацію всіх наявних архітектурних пам’яток. У 1918 р. очолюваний ним 

відділ охорони пам’яток старовини й мистецтва організував ряд наукових 

експедицій для огляду та фотографування історичних пам’яток у Глухівському, 

Канівському повітах, на Полтавщині, а також у київських церквах та 

монастирях, що на Подолі. Весною 1918 р. відділ створив комісію з охорони 
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архівів ліквідованих інституцій. У 1918 р. М.Ф. Біляшівський входив до складу 

Культурної комісії при український мирній делегації на мирних переговорах 

України з Росією. Він також  займався підготовкою основної статті договору між 

Україною та РСФРР про передачу культурних цінностей Україні. Учений 

підготував цикл лекцій «Музеї та їх науково-просвітнє значення», а в 1918 р. 

видав брошуру «Наші національні скарби» [216]. 

У 1919 р. М.Ф. Біляшівського обрано дійсним членом (академіком) 

створеної в 1918 р. Української академії наук, де він очолив Кафедру археології 

у історично-філологічному відділі ВУАН. У поданні від 2 травня 1919 р. на 

присвоєння звання Миколі Федотовичу, Д.І. Багалій зазначав, що останній є 

автором 50 праць з археології [62].  

Микола Федотович був і головою Комісії для складання археологічної 

карти України, проте через тяжкий стан здоров᾽я Миколи Федотовича та від’їзд з 

Києва усіх її співробітників комісію було ліквідовано 184. Пізніше він став 

членом Етнографічної комісії та Всеукраїнського Археологічного комітету при 

Академії, але хвороби не давали Миколі Федотовичу працювати на повну силу. 

Ще з юнацьких років він хворів на нервово-психічне захворювання, яке час від 

часу загострювалося нападами. У 20-х рр. ХХ ст. хвороба загострилась, до неї 

додалося ще й захворювання серця.  

Помер Микола Федотович Біляшівський 21 квітня 1926 року в 58 років від 

стенокардії й атеросклерозу. Похований був, згідно з його волею, на Княжій горі 

біля Канева [354, с.61–62]. 

Отже, за своє коротке життя Микола Федотович став автором цілої низки 

археологічних відкриттів, будівничим української музейної справи, зміг навічно 

вписати своє ім᾽я в історію наукової думки. Його пам᾽яткоохоронна праця 

врятувала від загибелі велику кількість палаців, церков, курганів та інших 

старожитностей. Активний громадський та політичний діяч, мистецтвознавець, 

редактор першого спеціалізованого видання «Археологічний літопис Південної 

Росії», що у своїх поглядах відстоював самобутність української культури та 
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право на її розвиток. Він зайняв чільне місце серед провідних науковців України 

та світу. 

 

2.2. Журнал «Археологічний літопис Південної Росії» і «Київська 

старовина»: наукові виміри співпраці 

 

Розвиток сучасної науки неможливий без застосування здобутків 

попередніх поколінь. Не є винятком і одна з фундаментальних галузей 

історичної науки – археологія. Як і інші галузі наукових знань, археологія 

знаходить своє відображення в різних наукових виданнях, часописах, 

монографіях. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. розвиток та здобутки цієї науки в 

Україні висвітлював журнал «Археологічний літопис Південної Росії», 

редактором якого був відомий історик, музеєзнавець Микола Федотович 

Біляшівський. Створений за ініціативи Миколи Федотовича та видаваний за його 

власні кошти часопис став одним з передових наукових видань Російської 

імперії та Східної Європи загалом. 

Проте, створення будь-якого видання – досить клопітка праця, особливо, 

коли воно має працювати на науковій ниві [264]. 

У другій половині ХІХ ст. спостерігалося усвідомлення необхідності 

збирання пам’яток старовини. З цією метою проводилися археологічні 

дослідження, відбувалося колекціонування пам’яток, з’являються об’єднання, в 

межах яких велися наукові дослідження, а також з’являються періодичні 

видання, на сторінках яких публікуються тексти пам’яток, оприлюднюються 

результати наукових досліджень.  

Розглянемо питання взаємозв᾽язку часопису «Археологічний літопис 

Південної Росії» із журналом «Київська старовина» у контексті діяльності 

М.Ф. Біляшівського як редактора даного журналу, початок виходу «АЛЮРа» як 

рубрики, а потім і його виокремлення у окремий часопис. 

У 1888 р. редакція «Київської Старини» запропонувала 

М.Ф. Біляшівському брати участь у часописі. Спочатку він працював як 
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постійний співробітник, а потім як і член редакції. «Тут серед гуртка 

співробітників вже для мене стало ясним «хто я», і з того часу для мене 

твердим стало гасло – працювати тільки для України» – згадував Микола 

Федотович у автобіографії [20]. 

Беручи участь в археологічних розкопках, діяльності з дослідження та 

охорони пам᾽яток старовини, учений вивчав використання фотографії. Їх 

висвітлення знайшло своє відображення на сторінках «Київської старовини», а 

пізніше і в «АЛЮРі». Такий досвід був першим на теренах всієї України, подібні 

розділи були в російських журналах, наприклад, «Хроника вандализма в России» 

в «Старых годах» [38; 354, с. 161]. Завдяки нововведенню, розпочалась більш 

активна діяльність серед дослідників у галузі пам’яткознавства та краєзнавства. 

Розуміючи, що подібні відомості, якщо і вміщувалися у виданнях, то 

будучи розкиданими, ускладнювали можливість слідкувати за ними, за 

ініціативи М.Ф. Біляшівського, в 1899 р. у журналі «Київська старовина» була 

запроваджена невелика рубрика «Археологическая летопись Южной России», 

яка мала стати місцем, де всі зацікавлені могли б оприлюднити відомості про 

свої археологічні дослідження, випадкові знахідки, про різні пам᾽ятки 

старовини, про нові надходження до музеїв та приватні колекції, діяльність 

історичних, археографічних, археологічних товариств. 

На кінець ХІХ ст. «АЛЮР» був єдиним щомісячним виданням, на 

сторінках якого вміщувались як ґрунтовні історичні дослідження, так і невеликі 

за обсягом наукові розвідки та повідомлення. Тут друкували свої праці 

В.Б. Антонович, Д.І. Багалій, Ф.К. Вовк, В.В. Хвойка, І.М. Каманін,  

М.Ф. Сумцов, Д.І. Яворницький та інші [81; 82].  

У першому номері «АЛЮРа» вже були чітко сформовані підрозділи, які 

висвітлювали різні аспекти археологічної науки. Чільне місце зайняло 

відображення діяльності попередніх комітетів із підготовки до проведення 

«Археологічних з᾽їздів», ХІ, ХІІ та ХІІІ у Києві, Харкові та Катеринославі 

відповідно. Для висвітлення інформації, яка стосувалася археологічних 

дослідженнь та розкопок, була започаткована рубрика «Дослідження та 
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розкопки». Саме на її сторінках можна було знайти відомості про розкопки 

курганів, городищ, відкриття зарубинецької, трипільської, черняхівської та 

інших культур. Тут вміщувалися відомості про археологічні та етнографічні 

дослідження, серія розкопок, проведених В.В. Хвойкою, зокрема на 

Кирилівській вул., де була відкрита однойменна палеолітична стоянка, біля 

с. Пастирське – Пастирське городище; Ю.Й. Сіцінського – автора археологічної 

карти Подільської губернії, дослідника історії цього краю; Я.Я. Волошинського 

та барона Ф.Р. Штейнгеля, які протягом тривалого часу проводили археологічні 

експедиції по Волинській губернії з метою розкрити давню історію Волині; 

В.Б. Антоновича, М.Ф. Біляшівського, Ф.К. Вовка, В.М. Доманицького, 

К.К. Косцюшко-Валюжинича, І.А. Линниченка, С.А. Мазаракі та багатьох інших 

аматорів та професійних археологів.  

Випадкові знахідки, які у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. траплялися у 

великих кількостях, М.Ф. Біляшівський намагався висвітлити та 

систематизувати у рубриці «Випадкові знахідки». Основна маса матеріалів 

надходила від жителів сіл, поряд з якими знаходилися стоянки, городища, 

кургани та інші залишки діяльності людей попередніх часів. Не поодинокими 

були випадки знахідок під час будівництва або реконструкцій будівель, зокрема 

церков. Тут вміщувалися відомості про скарби, знайдені під час ремонтів церков, 

один з таких був знайдений у Києво-Печерській лаврі [81; 82; 83; 84; 85; 86; 87]. 

Велика кількість систематичних археологічних досліджень була проведена у 

результаті відомостей про випадкові знахідки старожитностей місцевими 

жителями, за яскравий приклад слугує «Княжа Гора», на якій протягом 

тривалого часу місцеві жителі знаходили багато речей періоду Київської Русі, 

часто унікальних. Після того, як ця інформація дійшла до М.Ф.Біляшівського, 

гора стала місцем археологічних досліджень, які у підсумку допомогли виявити 

рештки літописного міста Родень [135]. Також у цій рубриці можна було знайти 

відомості про знахідки скарбів на території храмів та монастирів. 

Наступним був розділ «Музеї та приватні збірки». Його основним 

завданням було відображення діяльності існуючих музейних установ – відкриття 
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нових експозицій, поповнення фондів як за рахунок спеціальних експедицій, так 

і завдяки дарункам меценатів, оприлюднення для широкого загалу щорічних 

звітів їхньої діяльності, єпархіальних давньосховищ, створення нових музеїв. 

Прикладом може бути серія повідомлень про хід будівництва Київського 

художньо-промислового і наукового музею (сучасний Національний художній 

музей України), проектної документації, яка стосувалася його діяльності, 

надходженню нових експонатів і т.д., Музею старожитностей університету 

св. Володимира, Городоцького музею барона Ф.Р. Штейнгеля, Церковно-

археологічного музею при Київській духовній академії та інших. Стосовно 

приватних колекцій, то широке відображення на сторінках «АЛЮРа» знайшла 

інформація про колекції старовини В.В. Тарновського, Б.І. та В.Н Ханенків та 

інших. 

У розділі «Різні повідомлення» оприлюднювалися відомості, які 

стосувалися мистецтва, етнографії, фальсифікації пам᾽яток старовини, діяльності 

історичних навчальних закладів. 

Останнім був розділ «Бібліографічні відомості», у якому подавалася 

коротка інформація про нові видання з різних галузей історії, які мали 

безпосереднє відношення до України.  

Для відображення діяльності наукових товариств, починаючи з №4 за 

1899 р., на сторінках «АЛЮРа» було започатковано спеціальні рубрики «Вчені 

товариства» та «Засідання товариств», серед яких були: Церковно-археологічне 

товариство при Київській духовній академії, Товариство дослідників Волині, 

Історичне товариство Нестора Літописця, Київське товариство старовини та 

мистецтв [81]. 

Основною метою цих рубрик було поширення питаня збереження пам’яток 

історії та культури українців. Саме на засіданнях попередніх комітетів з 

підготовки до АЗ та під час їх проведення, у публікаціях рефератів, де 

повідомлялося про нові знахідки та збереження пам’яток матеріальної та 

духовної культури. «АЛЮР» висвітлював кожне таке засідання. На сторінках 
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часопису друквалися фото із зображенням найцінніших старожитностей [81; 82; 

83; 84; 85; 86; 87]. 

М.Ф. Біляшівський зауважував, що губернатори та градоначальники, які 

були зобов’язані дбати про збереження пам’яток історії та скласти їх реєстр, 

ігнорували ці обов’язки, оскільки був відсутній контроль за їхньою діяльністю. 

Як один із прикладів належного ставлення до старовини він наводив відомості 

про стан замку князів Острозьких у Острозі, який від руйнування було 

збережено тільки завдячуючи численним клопотанням влади та громадськості. 

Микола Федотович пропонував взяти за зразок для наслідування програму 

Комісії по збереженню старовинних пам’яток, що знаходилася при ІМАТ і мала 

десятирічний досвід роботи [358, с. 95]. 

Починаючи з 1900 р., у перших номерах «АЛЮРа» М.Ф. Біляшівський 

подавав короткий огляд про досягнення археологічної науки за попередній рік. 

До уваги бралися діяльність археологічних товариств загалом та його членів 

зокрема, стислі відомості про найцінніші випадкові знахідки, поповнення музеїв 

експонатами, нові праці з археології, що виходили друком.  

Перший рік діяльності виявився не надто вдалим для «Археологічного 

літопису», це визнавав і його головний редактор М.Ф. Біляшівський. Однією із 

основних проблем була «слабая отзывчивость археологов». Підтвердженням 

цього є той факт, що у більшості статей, заміток та повідомлень був лише один 

автор – М.Ф. Біляшівський, який використовував кілька псевдонімів та 

криптонімів – Б., М.К., Н.Б., М. Княжевич, П. Горянський.  

М.Ф. Біляшівським було складено список із 49 осіб, які безкоштовно 

отримували «АЛЮР» протягом 1899 – 1901 рр., серед них: Я. Бобрук (повні 

ініціали невідомі – О.П.) (Варшава), Є. Маєвський (повні ініціали невідомі – О.П.) 

(Варшава, редакція «Swiatowita»), Д.І. Анучин (Москва), О.В. Орєшніков, 

В.І. Сизов (Московський історичний музей), М.Ю. Брандербург та М.П. Собко 

(Санкт-Петербург), граф О.О. Бобринський, О.А. Спіцин та Імператорська 

Археологічна комісія і Зимовий Палац; Ф.К. Вовк, Мr. А. Мортільє (Франція, 

Париж), С.С. Гамченко (Житомир), Д.І. Багалій, Є.К. Рєдін, О.М. Покровський 
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(Харківський університет), І.Є. Забєлін, Ф.В. Кораллов (Холм), В.Б. Антонович, 

К.В. Болсуновський, М.І. Петров, С.А. Мазаракі, Б.І. Ханенко, В.В. Хвойка 

(Київ), М.С. Грушевський (Львів) та інші [31; 32; 33].  

Таке широке коло читачів, які безкоштовно отримували «АЛЮР», свідчить 

про активну роботу М.Ф. Біляшівського у розповсюдженні часопису серед 

зацікавлених осіб, але той факт, що він надсилався безкоштовно тим вченим, які 

не були авторами, може вказувати на недостатню зацікавленість до нового 

видання, через що й була постійна проблема недостачі коштів для випуску нових 

номерів. 

В «Археологической летописи» М. Біляшівський опублікував низку 

документів, що значилися як «Дела Киевского повытья», більшість із яких 

стосувалася козацької доби.  

Це видання стало значним внеском у вивчення козацької проблематики, 

оскільки з його сторінок тема українського козацтва практично не зникала 

впродовж 25 років існування часопису. Відомий український історіограф 

Д. Дорошенко зазначав, що саме «Киевская старина» вмістила «по історії 

козацького періоду нашої історії» найбільший масив матеріалів. Серед них 

зустрічалися як глибокі дослідження, добре аргументовані статті, так і невеличкі 

замітки та повідомлення локального значення. Усе це відображене у матеріалах 

архіву М. Біляшівського, що свідчать про його видавничу діяльність [358, с. 87 – 

88]. 

За вказаний період часу «АЛЮР» кілька разів виходив у неповному об᾽ємі, 

не вистачало відомостей для формування рубрик. За 1902 р., вийшло лише 

чотири номери «Археологічного літопису»: за січень, березень, квітень та 

травень. На це було кілька причин: як уже згадувалось недостатня зацікавленість 

археологів бути авторами, нестача часу у М.Ф. Біляшівського, саме 1902 р. він 

став директором новозбудованого Київського міського художньо-промислового і 

наукового музею, і найголовніша причина – постійні утискування з боку 

редакторів «Київської старовини», про що згадував Микола Федотович у своєму 

листі до Ф.К. Вовка – «У Київськ. Стар. мене так тіснили, що я не видержав!». 
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Серед тих, хто найбільш «притісняв» «АЛЮР», М.Ф. Біляшівський згадує 

Ореста Левицького, який «без скрежета зубів» не міг і вспом’янути «Літопись» 

– це все й принудило мене взятись за окреме діло» [58]. 

Таким чином, М.Ф. Біляшівський вивів «АЛЮР» зі складу «Київської 

старовини» та приступив до підготовки самостійного видання. Станом на 

26 листопада 1902 р. було отримано усі дозвільні документи [1; 22].  

 

Рис. 2.1 Дозвіл на видання «Археологічного літопису Південної Росії» 

 

Першим запрошення долучитися до постійного складу авторів отримав 

Ф.К. Вовк, який проживав у Парижі та надавав постійну підтримку 

«Археологічному літопису» порадами із вдосконалення його наповнення, 

спираючись на досвід провідних європейських видань [58]. Згідно з програмою, 

складеною М.Ф. Біляшівським, основними завданнями «АЛЮРа» були: 
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1. Оригінальні та перекладені статті та замітки, які стосувалися пам᾿яток 

старовини Південної Росії (України); 

2. Свідчення про засідання вчених товариств, на яких обговорювались 

питання, що мали відношення до України; 

3. Свідчення про розкопки та випадкові знахідки предметів старовини; 

4. Програми для опису та збору старожитностей; 

5. Повідомлення про археологічні музеї та колекції; 

6. Рецензії та бібліографічні замітки про видання, які висвітлювали 

питання, пов᾿язані з археологією; 

7. Різні повідомлення з області археології; 

8. Малюнки, креслення, плани та карти, які стосувалися пам᾿яток 

старовини [38]. 

За основу було взято програму журналу «Київська старовина» за 1881 р. 

[2], з тією відмінністю, що «АЛЮР» був більш вузькопрофільним виданням. 

Новий часопис почав виходити з періодичністю шість разів на рік. За своїм 

змістом він був присвячений всім пам᾿яткам старовини, починаючи з давніх 

часів і закінчуючи ХІХ ст. Як зазначав М.Ф. Біляшівський, на той час в Україні 

було неможливо перейти до видань, які б спеціалізувалися на певній епосі або 

виду пам᾿яток. 

Із початком функціонування «АЛЮРа» як самостійного видання, 

М.Ф. Біляшівський запровадив аналітичні огляди, які стосувалися основних 

завдань та напрямків для діяльності археологів, де охарактеризував розвиток та 

основні напрямки діяльності археологічної науки, починаючи з першої половини 

ХІХ ст. Він слушно зауважив, що зацікавленість до археології України з᾿явилася 

значно раніше, ніж в інших країнах, які входили до складу Російської імперії. Її 

зародження пов᾿язане з такими іменами як М.Ф. Берлінський, митрополит 

Євгеній, І.І. Фундуклей, М.О. Максимович, Іванішевич [101; 102].  

Значно змінився кількісний та якісний склад наповнення журналу, 

долучилися нові автори. За 1903 р. було надруковано серію наукових статтей, 

написаних провідними археологами [162; 163; 167; 268; 310; 324; 345; 346]. 
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 Характеризуючи перший рік самостійного життя «Археологічного 

літопису», М.Ф. Біляшівський згадував, що з різних боків йому доводилося чути 

негативні прогнози на майбутнє часопису, мовляв буде недостача у матеріалах 

для друку через вузьку програму та «обмежену» територію. Проте, за словами 

головного редактора та засновника «…у нас материала хватило, его было даже 

в изобилии – приходилось выходить из предназначенных рамок и звеличить 

размеры выпусков…» [101]. Натомість, була інша проблема – нестача 

працівників, а ті, що працювали, «були розкидані» по різних містах, що 

унеможливлювало необхідну продуктивність праці. Змінам була піддана 

структура рубрик, починаючи з 1902 р. виокремилася «Охорона пам᾿яток 

старовини», а повідомлення, які висвітлювали роботу з підготовки до АЗ, з᾿їзди 

та засідання різних товариств, дослідження та розкопки, випадкові знахідки, 

музеї та колекції старовини, а також різні питання, стали складовою частиною 

розділу «Хроніка», продовжила своє «існування» «Бібліографія». 

Для залучення більш широкого кола читачів та, відповідно, для виходу на 

європейські простори, було сформовано новий відділ, який подавав короткий 

зміст випуску номера журналу іноземними мовами: французькою та німецькою. 

З цією ж метою, а також для надання «наукової ваги», збільшилася кількість 

ілюстрацій – у переважній більшості це були старожитності, археологічні карти 

та фото розкопок [85; 86; 87].  

Серед авторів, які писали в «АЛЮР», були відомі дослідники українських 

старожитностей: К.В. Болсуновський, Ф.К. Вовк, В. Гезе, М.С. Грушевський, 

В.Є. Данилевич, І.М. Каманін, А. Міллер, Г.Г Павлуцький, Л.В. Падалка, 

Є.К. Рєдин, О.Г. Сластіонов, О.А. Фотинський, В.В. Хвойко, Ф.Р. Штейнгель, 

М.К. Якимович, Я.В. Яроцький та ін. [81; 82; 83; 84; 85; 86; 87]. 

Прикладом того, що роль журналу значно зросла серед наукових кіл, є ще 

один список адресатів, які отримували «Археологічний літопис Південної Росії» 

у 1904 р., складений М.Ф. Біляшівським. Серед отримувачів були відомі 

науковці, письменники та мистецтвознавці – С.В. Боділевський, Д. Вайнштейн, 

М.П. Василенко, Я.П. Гулак-Артемовський, М.В. Довнар-Запольський, 
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О.І. Мердер, Г.Г. Павлуцький, І.М. Стешенко, продовжували отримувати і 

попередні автори [32]. 

У 1905 р., коли вийшли останні номери «АЛЮРа», до списку адресатів були 

додані П.І. Голландський, С. Глинка (повні ініціали невідомі – О.П.), 

О. Кундеревич (повні ініціали невідомі – О.П.), І.М. Каманін, П. Матковський 

(повні ініціали невідомі – О.П.), Ф.Р. Штейнгель та інші, а також газета 

«Киевские новости», від редакції якої надійшло прохання про взаємний обмін 

виданнями [33; 39].  

Завдяки зусиллям М.Ф. Біляшівського, до співпраці з журналом також 

долучилися Історичне товариство Нестора Літописяця, Церковно-археологічне 

товариство при Київській духовній академії, Київське товариство охорони 

пам᾿яток старовини і мистецтв, Товариство любителів вивчення Кубанської 

області, Воронезька наукова архівна комісія, Імператорське Російське 

Археологічне Товариство, Імператорське Московське археологічне товариство, 

які вели дослідження та розкопки у Волинській, Київській, Подільській, 

Полтавській, Таврійській, Херсонській, Чорноморській, Чернігівській, 

Сідлецькій та Гродненській губерніях, Кубанській області та Області Війська 

Донського. Не всі із цих товариств мали власні друковані органи, тому 

поширювали результати своєї роботи на сторінках «АЛЮР» [358, с. 85–86]. 

Останні два номери часопису вийшли 1905 р. Основними причинами 

закриття видання стали брак коштів, оскільки фінансування відбувалося за 

рахунок М.Ф. Біляшівського і він не міг його забезпечити у достатній мірі, а 

також нестача кадрів, що не дозволяло вчасно випускати номери журналу: «…в 

каждом подобного рода издании есть много кропотливой иногда механической 

работы, хотя и не лишенной интереса, и если всю эту работу приходится 

проделывать одному человеку, при том занятым еще одним ответственным 

делом…попытки наладить эту сторону дела пока оканчивались неудачей…» – 

так цю ситуацію описував Микола Федотович [118]. 

Припинення видання, яке ретельно опрацьовувало наукові праці в галузі, 

загальмувало певною мірою як розвиток історичної науки, так і розвиток її 
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спеціальних дисциплін – археології, пам’яткознавства та музеєзнавства. Поява 

таких часописів як «Нова громада», «Літературно-науковий вісник», а також 

тижневих і щоденних періодичних видань і відділеннь «Просвіти» в Києві, 

Чернігові, Одесі та інших містах, хоча й були скеровані на поширення серед 

громадського загалу актуальних питань суспільно-політичного буття України, не 

могли конкурувати з «Київською старовиною» та «Археологічним літописом 

Південної Росії» [358, с. 96].  

Підбиваючи підсумки діяльності «Археологічного літопису Південної 

Росії», варто прослідкувати динаміку кількісних та якісних змін, що відбувалися 

у журналі за період його існування. За 1899 р. в журналі публікувалися 9 авторів, 

1900 р. – 6, 1901 р. – 11, 1902 р. – 4, 1903 р. – 18, 1904 р. – 16, 1905 – 41, не 

враховуючи самого М.Ф Біляшівського, який написав десятки великих і сотні 

малих інформаційних повідомлень та критичних заміток [66; 74]. 

Отже, створений за ініціативи М.Ф. Біляшівського «Археологічний літопис 

Південної Росії» за короткий термін існування зробив значний вплив у розвиток 

історичної науки. Згуртувавши навколо видання провідних науковців, йому 

вдалося об᾿єднати увесь матеріал, який стосувався українських старожитностей, 

а також археологічних досліджень в одному спеціалізованому часописі, на 

зразок провідних європейських видань.  

Завдяки оглядам, в яких розглядалися факти руйнування архітектурних 

пам᾿яток, курганів та городищ, вони отримували розголос у суспільстві, а також 

науковців, що сприяло їх збереженню та реставрації. 

Видання «Археологічного літопису Південної Росії» сприяло значному 

посиленню інтересу до української старовини. Проте, через несприятливі 

обставини, часопис припинив своє існування через шість років після початку 

діяльності. 
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Висновки до розділу 2  

 Отже, активна діяльність М.Ф. Біляшівського, спрямована на розвиток 

української науки та культури, знайшла своє відображення у потужному пласті 

наукових доробків та практичній пам᾿яткоохоронній, музеєтворчій та 

археологічній діяльності. Він став свідком та безпосереднім учасником великої 

кількості археологічних відкриттів, які продовжують залишатися активним 

полем діяльності для сучасних дослідників. Микола Федотович тісно 

співпрацював та переймав досвід провідних європейських музеїв при створенні 

фондів Київського музею старовини та мистецтв. М.Ф. Біляшівський став одним 

із перших дійсних членів Української академії наук, що ще раз підкреслює 

важливість його роботи та належну оцінку серед наукових кіл. 

 «Археологічний літопис Південної Росії», який від початку створення і до 

кінця існування був провідним науковим виданням у галузі археології, отримав 

визнання не тільки на теренах Російської імперії, свідченням чому є потужний 

авторський колектив до складу якого входили як провідні науковці, так і 

аматори. Короткі замітки і розгорнуті статті, надруковані у часописі, знайомили 

читачів з археологічними розвідками, експедиціями з опису та збору 

старожитностей у населення перші роки роботи Київського музею старовини та 

мистецтв. Малюнки та фотографії археологічних знахідок значно покращували 

інформативність, короткі анотації німецькою та французькою мовою, які 

поміщувалися у кінці кожного номеру починаючи з 1903 р., ознайомлювали 

європейських читачів із вказаними матеріалами. Тут, як окремий додаток, 

друкувалася Вісло-одерська концепція походження слов᾿ян за авторством 

Л. Нідерле.  
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РОЗДІЛ 3 

АРХЕОЛОГІЧНА НАУКА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – 

ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ НА СТОРІНКАХ 

«АРХЕОЛОГІЧНОГО ЛІТОПИСУ ПІВДЕННОЇ РОСІЇ» 

 

3.1. Археологічні дослідження на теренах України у висвітленні 

часопису 

 

Перший етап розвитку української археології припадає на кінець XVIII – 

початок XIX ст. і пов᾿язаний з ім᾿ям француза Поля Дюбрюкса, який проживав у 

м. Керч та проводив активне дослідження Півдня України.  

14 листопада 1839 р. за ініціативи М.С. Воронцова було створено Одеське 

товариство історії і старожитностей, яке отримало «право» на археологічні 

дослідження по всій Південній Росії. 

Археологічна наука України кінця ХІХ – початку ХХ ст., перебуваючи в 

нерозривному зв’язку з долею народу, також знаходилася під впливом російської 

імперської політики русифікації, що мало надзвичайно негативний вплив для її 

розвитку та діяльності. Проте, це не завадило вченим-археологам зробити низку 

важливих для наукового світу відкриттів: трипільська та черняхівська культури, 

Кирилівська стоянка, дюнні стоянки і т.д. Питаннями вивчення та збереження 

історичних пам’яток займалася низка спілок, об’єднань, товариств, як і в 

метрополії, так і в провінції. Зокрема – «Императорское Московское 

археологическое общество», «Императорская Археологическая комиссия» в 

Петербурзі, «Церковно-археологическое общество», «Общество любителей 

старины» та інші. Вони об’єднували в собі тисячі дослідників: як професійних 

науковців, так і аматорів. [360]. 

Одним з корифеїв практичної та теоретичної археологічної науки був 

Микола Федотович Біляшівський, який своєю самовідданою працею, зробив 

величезний вклад у розвиток археологічної науки. У часописі «Археологічний 
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літопис Південної Росії» висвітлювалися основні події в науково-археологічному 

житті сучасної України.  

1899 р. у журналі «Киевская Старина» з’являється нове відділення, яке 

мало за мету стисло висвітлювати різні відомості, які стосувалися пам’яток 

старовини України (на той час Малоросії, Південної Росії). До утворення цієї 

рубрики подібні свідчення, якщо і траплялися в друкованому вигляді, то будучи 

розкиданими по різних газетах та журналах, ускладнювали можливість 

систематично слідкувати за ними. «Группировать их воедино, и, таким образом, 

облегчать лицам, интересующимся памятниками старины нашего края, труд 

по собранию таких сведений и будет задачей «Археологической летописи» − 

зазначав М.Ф. Біляшівський у вступному слові до першого номера видання 

[117]. До «Археологічного літопису» за планами його редактора мали увійти 

відомості про засідання вчених товариств, про археологічні дослідження, 

випадкові знахідки старовини, музеї та приватні колекції пам’яток давнини, 

короткі бібліографічні вказівки і т.д.  

В період з 1899 по 1902 рр. журнал мав форму стиснутої рубрики на 

сторінках Київської старовини, де розміщувалися відомості, які стосувалися 

української старовини. До початку діяльності «Археологічного літопису 

Південної Росії» такі відомості, якщо і потрапляли до друку, то були розкидані 

по різних виданнях, що ускладнювало можливість слідкувати за ними. Із 

утворенням «АЛЮРу», усі зацікавлені у вивчені історії свого краю отримали 

можливість слідкувати за новими відкриттями та ділитися своїми науковими 

здобутками на сторінках спеціалізованого видання. Він тісно співпрацював з 

різними товариствами: «Імператорським Московським археологічним 

товариством», Імператорською Археологічною комісією» в Петербурзі, 

«Церковно-археологічним товариством» та іншими. 

Μ.Φ. Біляшівський ще із студентських років був серед членів наукового 

гуртка, що зосередився навколо редакції «Киевской старины». З середини 90-х 

років XIX ст. «Киевская старина» розгорнула велику культурно-просвітницьку 

роботу, яка виходила далеко за межі її редакційних справ і полягала в 
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розповсюдженні українських книг серед народу, заснуванні народних читалень, 

організації української друкарні (1897 р.) та української книгарні (1899 р.). 

Культурно-просвітницька орієнтація редакційної колегії суттєво вплинула на 

еволюцію часопису, внаслідок якої він з кінця 90-х років XIX ст. почав 

перетворюватися з науково-історичного на літературно-публіцистичний орган 

[181; 357]. 

Потужним поштовхом для розвитку археології в Україні стало проведення 

Археологічних з᾽їздів на базі міст південних губерній Російської імперії. 

У своїй статті Н.Г. Ковпаненко вказує, що ці представницькі наукові 

форуми проводилися за ініціативою Московського археологічного товариства та 

особисто його засновника і голови графа Олексія Сергійовича Уварова (1824 – 

1884 рр.) – відомого вченого, який зосередив свою увагу на вивченні 

старожитностей, що збереглися на території Російської держави, і, власне, 

російських пам᾽яток. У зв᾽язку з тогочасним широким розумінням археології у 

програму з'їздів включалися питання не тільки суто археологічні, але й такі, що 

торкалися вивчення всіх старожитностей у цілому до XVIII ст. включно, у тому 

числі пам᾿яток художньої культури. Із причини розмаїття обговорюваної на 

з᾽їздах тематики низка учених уже тоді пропонували називати ці представницькі 

наукові зібрання не археологічними, а історичними. 

До Першої світової війни Московське археологічне товариство спільно з 

місцевими науковими і освітньо-культурними установами провело п'ятнадцять 

Всеросійських АЗ. Шість із них відбулися у містах України: у Києві (1874 р., 

1899 р.), Одесі (1884 р.), Харкові (1902 р.), Катеринославі (1905 р.), Чернігові 

(1908 р.), що обумовлювалося високою зацікавленістю історико-культурною 

спадщиною України та дослідженнями, які тут проводилися, наявністю значного 

наукового потенціалу [235]. 

На думку автора варто поділити археологічні дослідження на ті, що 

проведені за завданням Московського археологічного товариства, та на ті, що 

були спрямовані на поповнення музейних збірок, рятівних розкопок, проведених 
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внаслідок інформації про випадкові знахідки та на систематичні археологічні 

дослідження вченими-археологами. 

Першою статтею, яка була надрукована на сторінках «Археологічного 

літопису» стала доповідь про «Діяльність Київського відділення попереднього 

комітету з організації в Києві ХІ Археологічного з’їзду». Це було продовження 

повідомлень про підготовчу діяльність відділення, вміщених у «Київській 

старовині», де були надруковані протоколи першого та другого засідань (20 

червня та 5 жовтня 1897 р.) [274; 275]. В «Археологічному літописі» були 

надруковані протоколи семи засідань, де обговорювалися питання з підготовки 

ХІ Археологічного з’їзду в Києві [198; 199; 200; 201; 202; 203; 204]. 

На засіданні комітету було прийняте рішення провести археологічні 

розкопки (літо 1898 р.), переважно у Волинській губернії, за участю 

В.Б. Антоновича, К.М. Мельник, М.Ф. Біляшівського, М.П. Істоміна, 

І.М. Каманіна. Порівняно із попереднім роком, кількість експедицій значно 

зросла; це пов’язано із грошовою допомогою від Попереднього комітету та 

обіцянки від місцевих керівників всіляко сприяти проведенню археологічних 

досліджень. 

У зв’язку з потужними археологічними дослідженнями, відділення 

розробило широку «Программу для собирания сведений о древностях», видану 

накладом в 2000 екз. та розіслану всім, хто цікавився пам’ятками старовини, 

священикам та вчителям у школах [105]. 

У першому номері «Археологічного літопису» велика увага приділялася 

розкопкам В.В. Хвойки, який проводив їх з великою інтенсивністю і 

М.Ф. Біляшівський активно висвітлював їх на сторінках часопису.  

Період кінця ХІХ – початку ХХ ст. ознаменувався відкриттям 

В.В. Хвойкою трипільської культури. Як повідомлялося у №1 рубрики 

«Археологічний літопис Південної Росії» за 1899 р., що біля м. Трипілля та між 

селами Халеп’ям і Верем᾿ям вже у попередні роки вченим були виявлені 

залишки невідомої до того культури. На майданчиках з перепаленої глини, які 

служили основою для жител, було знайдено велику кількість решток кераміки, 
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як цілої, так і битої, які були покриті специфічними візерунками, глиняні 

фігурки людей та тварин, крем’яні та поліровані кам’яні знаряддя праці, а також 

вироби, виготовлені із міді. Як влучно відзначив М.Ф. Біляшівський: «Без 

сумніву, що ці знахідки складуть цілу епоху в археології південної Росії» [141]. 

Наступні повідомлення про хід досліджень В.В. Хвойки біля с. Трипілля 

були відображені в «Археологічному літописі Південної Росії» у 1903 р. [140]. 

Проаналізуємо хід перших самостійних археологічних досліджень, які 

провів М.Ф. Біляшівський. Протягом літніх місяців 1891 і 1892 рр. він проводив  

розкопки урочища «Княжа Гора» біля с. Пекарі Канівського повіту Київської 

губернії. Вчений знайшов залишки, які вказували, що тут було давньоруське 

городище Родень. За період досліджень, Миколі Федотовичу вдалося майже 

повністю вивчити територію, не обстеженою залишилася порівняно незначна 

частина городища, – приблизно половина північно-західного схилу, що лежить 

ближче до Дніпра. Під час розкопок на цій стороні було найменше знахідок, 

внаслідок їх припинення не вдалося також зробити пробні дослідження в 

підошві гори з північно-східної сторони, в місцевості, покритій штучними 

заглибленнями. Залишився розкопаним і невеличкий курган, що знаходиться на 

полі, поблизу валу городища [120]. Припинення розкопок було пов᾿язано з 

навчанням Миколи Федотовича в Московському університеті [48]. 

Незважаючи на відсутність М.Ф. Біляшівського, розкопки не припинялися. 

У ролі «археологів» виступили жителі навколишніх сіл. Відкриваючи землю 

навесні 1893 р. вони знаходили різні предмети, іноді в дуже великих кількостях – 

в одному місці плугом було вирито кілька серпів, сокир та інших залізних речей. 

Не задовольняючись випадковими знахідками, у вільний час селяни спеціально 

відправлялися на Княжу гору для розшуків старожитностей. 

Спрощували роботу селян щорічні підмиви підстави гори, що призвело до 

обвалів схилів в річку, при цьому частини верхнього культурного шару 

затримувалися на крутому схилі і поступово утворилися невеликі уступи і 

майданчики, які на перший погляд здаються чорними плямами на загальному 
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світлому тлі обриву. У цих місцях селяни і вели свої розкопки культурного 

шару, який дав велике число різного роду речей. 

Княжа гора протягом 1893 – 1901 рр. продовжувала бути джерелом великої 

кількості цікавих знахідок. Для деяких селян пошук пам'яток старовини став 

вельми прибутковою справою. Навчені досвідом, вони обходилися без 

посередництва продавців старовини, а зібравши партію предметів, – відвозили їх 

до Києва і продавали в музеї і приватні колекції. Протягом осені 1898 року в 

Київ було доставлено 4 партії старовини, – між якими, крім маси звичайних 

предметів великокнязівської епохи, були такі цікаві експонати: невелика різана 

на сланці іконка з рельєфним зображенням з одного боку св. Миколи, а з іншого 

– чотирикутний хрест, два цілих мідних хреста-енколпіони, на одному з них 

зображення виконано черню і позолотою. Недоторканим залишився внутрішній 

вміст хреста – невеликий шматок дерева, що заповнював хрест. 

Велика частина прикрас надійшла з невеликого скарбу, який складався з 13 

височних срібних кілець і золотої підвіски у вигляді геральдичної лінії, така 

підвіска була знайдена вперше на Княжій горі. Раніше цей тип був відомий по 

скарбам з двору пана Лєскова в Києві [104]. 

Перша половина січня 1899 р. відзначилася досить теплою погодою, що 

стало причиною масових розкопок серед селян, які були вільні від роботи на 

полях. У результаті, через деякий час, до Києва масово почали прибувати 

предмети старовини. Ця партія була досить цікавою за своїм складом, крім 

звичайних для цієї місцевості різних залізних предметів, бронзових пряжок, 

підвісок, дзеркал, скляних намистин і фрагментів браслетів, частин мідних 

розкладних хрестів, було два хрести з припаяними до зворотної сторони 

цвяхами, для кріплення їх до якихось предметів – хрести відносно рідко 

зустрічалися на Княжій горі. З рідкісних предметів, які викликали інтерес у 

колекціонерів були: частина бронзового штампованого диска великого розміру, 

на якому, ймовірно, знаходилося зображення св. Георгія, шматок від порівняно 

великої ікони з теракоти, сірого кольору, з уцілілим рельєфним зображенням 

ангела, що плаче і неповністю збереженим розп᾿яттям, схожа невелика 
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теракотова ікона з напівкруглим верхом і рельєфним зображенням св. Георгія на 

коні, що вражає списом змія і, нарешті, так званий змійовик (один з видів 

амулетів), який мав вигляд невеликої бронзової іконки, з одного боку якої було 

рельєфне зображення Божої Матері зі Спасителем на руках, виконане дуже 

тонко, а з іншого – голова зі зміями, які виривалися з неї. Всі ці предмети 

відносилися до першої половини XIII ст. [143]. 

Протягом січня-лютого 1899 р. в Київ було завезено три партії старовини. 

На цей раз, серед звичайних для Княжої гори предметів, були кілька золотих і 

срібних сережок київського типу, невеликий янтарний хрестик, мідний хрест-

енколпіон, знайдений повністю цілим і навіть з ланцюжком, на якому він 

носився. Інший мідний хрест-енколпіон також прекрасно зберігся, він був 

прикрашений різнокольоровою перегородчастою емаллю. Виготовлений 

місцевим ювеліром у середині XIII ст. [144]. 

З початком весни доставка старовини до Києва з «Княжої гори» значно 

посилилася, – експонати привозили сотнями, в тому числі й велику кількість 

залізних предметів. Кам'яні хрестики з металевим обрамленням, хрести-

енколпіони, гривні, різні кам'яні, бурштинове і скляне намисто і підвіски. Серед 

пам'яток старовини особливо цікавою була бронзова підставка, схожа на свічник, 

вона складалася з орнаментованого обруча, який стояв на ніжках, що 

зображують голови тварин і орнаментованого зверху такими ж головками – 

виготовлений у XIII ст.[145]. 

У середині квітня 1899 р М.Ф. Біляшівський проводив розкопки на 

північному схилі городища. На всій його поверхні, яка мала вигляд крутих прірв 

і пологих схилів, невеликих галявин. На схилі були помітні ряди 

воронкоподібних і поздовжніх заглиблень – це залишки жител періоду Київської 

Русі. З переходом цих земель у власність селян, більша частина схилів була 

розорана, або перекопана з метою пошуку старовини. Через це, поверхня дуже 

змінила свій вигляд всього за кілька років, сліди жител були частково 

зруйновані, частково – мало помітні. 
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Розкопки проведені в середній частині схилу мали на меті дослідити три 

точки, де, ймовірно, повинні бути залишки жител. Було знайдено залишки двох 

жител, одне майже зруйноване, а друге в досить хорошому стані. Розкопки 

тривали протягом усього літа [135]. На цьому наукові дослідження були 

завершені, а селяни продовжили свою діяльність. 

За квітень місяць 1899 р. з урочища «Княжа Гора» отримано багато 

цікавих випадкових знахідок. З їх числа варто відзначити середнього розміру 

(52,5–40 мм) чотирикутну з напівкруглим верхом іконку з темно-сірого, майже 

чорного, сланцю, в дуже доброму стані і філігранного виготовлення. На ній 

зображено «Розп'яття з пристоячими» і двома фігурами сумуючих архангелів. 

Загальна композиція всієї сцени і малюнок окремих фігур надзвичайно 

витончені і досконалі – одяг, німби і все контури хреста покриті тонким 

орнаментом, з лівого боку розп'яття розміщена фігура Богородиці, що тримає в 

лівій руці, яка додається до обличчя, обрусі. З правого боку – св. Іоанн, доклав 

до лиця праву руку, показуючи цим своє горе, а в лівій тримав Євангеліє. Під 

хрестом, на опуклому півколі, видно зображення людського обличчя (голова 

Адамова або уособлення гори Голгофа). Крім художньої, іконка мала велику 

цінність в палеографічному сенсі через написи, які були розташовані на ній. 

Приблизний час виготовлення ікон відноситься до XII–XIII ст. 

Серед інших предметів релігійного характеру заслуговують на увагу: 

бронзова розкладна панагія, по обидва боки якої знаходилося грубе зображення 

людської фігури зі списом у правій руці кілька так званих корсунських 

хрестиків, серед яких був хрест із зеленого мармуру з срібним обідком, 

покритим черню, хрестик з сірого мармуру з срібним обідком і великим 

характерним вушком, хрестик з лазуриту і агатовий хрест. Також була велика 

кількість рідкісних натільних хрестиків, а саме: декілька срібних, з 

гравійованими орнаментами і буквами, і один з блідого золота (електрона), з 

гравіюванням всередині і на кінцях візантійськими хрестиками. 

З предметів побутового характеру було дуже багато різноманітних 

намистин, кілець і підвісок. У той час серед простих людей існувала велика 
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кількість різних забобонів, що стосуються пам᾿яток кам᾿яної доби, зокрема 

крем'яних наконечників стріл – їх називали «молніевимі стрілами», «громовими 

стрілами», приписували небесне походження і застосовували як спосіб боротьби 

з хворобами. Про те, що такі забобони існували на Русі і в давні часи, свідчать 

різні повчання, в яких відводиться місце «громовим стрілам». Остання знахідка 

на Княжій Горі дає фактичний доказ того, що такі стріли користувалися попитом 

у княжий період. Також був знайдений невеликий наконечник стріли або вістря з 

чорного кременю, широкий кінець якого вставлений у срібло з дуже вишуканою 

обробкою і вушком для підвішування, а зовнішній вигляд вказує на XII–XIII ст. 

Це був перший випадок на території Російської імперії подібної знахідки. Кілька 

схожих амулетів, які були ще більш старими, знайдені в інших частинах Європи, 

що вказує на широке поширення цього забобону. Схожа крем᾿яна стріла, 

вставлена в золото, яка була частиною золотої підвіски, знайдена в Етрурії і 

зберігається в Британському музеї. 

Також варто відзначити про знахідки декількох монетних гривень; 

більшість з них з якісного срібла, а одна з низькопробного. Остання відноситься 

до київського типу, з деяким відхиленням від загального зразка. Відрізнялася 

вона і вагою – 42 зол., тобто більше звичайної ваги на 3–4 зол. [146]. 

У червні 1899 р. на Княжій горі знайдено невелику кількість знахідок. 

Пояснюється це тим, що значна частина площі зайнята посівами, тому шукачі 

скарбів не могли проводити розкопки на цих територіях. Хоча за цей час до 

Києва надійшли три невеликі партії старовини. Варто відзначити підвіску або 

амулет, виготовлений із зуба стародавньої акули, вставленого в срібне 

обрамлення з вушком для пришивання. Майже всі предмети цих партій 

надійшли в музей університету св. Володимира [147]. 

Біля Княжої гори на береговому узвишші, яке називається «Велике 

Городище» було знайдено кілька предметів, які вказували на те, що тут було 

поселення скіфської епохи: залишки кераміки ручного виготовлення і грецького 

лакованого посуду, бронзові шпильки, підвіски (одна у вигляді голови кабана), а 

також посудину висотою в 45 см. 
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На самій Княжій горі із знахідок можна виділити дві срібні сережки, 

прикрашені зображенням птахів на чорному тлі і бронзову, добре поліровану 

пластину, з грубо гравійованими на ній людськими головами, з розпущеним 

волоссям у вигляді звивистих ліній [148]. 

Протягом весни 1901 р. мешканці с. Пекарі проводили інтенсивні 

розкопки, але на той час земля вже стала виснажуватися і нічого цікавого не 

було знайдено. Ще однією причиною скорочення знахідок були часті обвали 

схилів гори Дніпро. На цей раз, в прибережному піску, крім кількох хрестів, 

срібних сережок та інших предметів, був знайдений золотий кручений перстень, 

кільце і срібна висла печатка, яка була першою подібною знахідкою. Печатка 

мала форму неправильного кола (22 мм висотою і 25 мм шириною), складалася з 

двох щільно збитих, срібних пластинок, між якими проходив шнур. Як з одного, 

так і з іншого боку, в кружках, розміщені зображення святих (над головами 

німби), на повний зріст, у одного праворуч спис. З боків від верху до низу 

написи, літери вибиті дзеркально, зображення і написи зроблені дуже грубо. 

Беручи до уваги недосконалість роботи, можна припустити, що ця печатка 

місцевого походження із зображенням св. Дмитра і Василя, яка може вказати на 

особу, від якого йшла грамота з цією печаткою [149]. 

За решту місяців 1900 року на Княжій горі було знайдено тільки підвіску з 

гірського кришталю, овальної форми, в срібній оправі [150]. 

За період з 1903 по 1905 рр., коли видавався журнал «Археологічний 

літопис Південної Росії», ніяких заміток, пов'язаних з Княжою горою, більше не 

було. Пов'язано це з припиненням пошуків старовини місцевими жителями. 

Також у одному з перших номерів «АЛЮРа» за 1899 р., висвітлюються 

результати розкопок В.В. Хвойкою стоянки кам’яного віку, восени 1898 р., на 

вул. Кирилівська, яка знаходилася у дворах місцевих жителів. У обійсті Зайцева 

(перше його прізвище Зівало), культурний шар відрізнявся своєю потужністю і 

сягав глибини 25 арш. (18 м.). Над ним розташовувалися шар валунів та лесових 

відкладень. Культурний шар містив у собі велику кількість обвуглених та 

розбитих кісток мамонта та інших сучасних йому тварин, обвуглене дерево та 
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незначну кількість решток крем’яних знарядь праці. В іншому подвір’ї, яке 

належало Багрєєву та знаходилося з іншого боку горба, біля якого зроблено 

першу знахідку, культурний шар залягав на глибині 16 арш. (11,5 м), нижче 

суглинку між сірими пісками. Мав вигляд гніздоподібних залягань, на думку 

В.В. Хвойки це були місця доісторичних жител. Кістки мамонта там не були 

виявлені, лише зуби печерного ведмедя та кістки дрібніших тварин; знайдено 

багато відбивних крем’яних знарядь праці, які вже можна було поділити на 

кілька типів, поряд знайдено осколки кременю та нуклеусів, які 

використовувалися для виготовлення знарядь праці. Ці знахідки були яскравим 

свідченням того, що було відкрито стоянку – майстерню палеолітичної епохи. У 

верхніх шарах пагорба, як при попередніх дослідженнях, відкриті землянки, які 

належали до епохи неоліту [107]. 

На основі знахідок на Кирилівській стоянці Ф.К. Вовк у №1 «АЛЮРа» за 

1903 р. друкує свою статтю на тему «Искусство мадленской эпохи в Украине», 

де він детально характеризує проведені ним розкопки, починаючи від 

геологічних умов і закінчуючи описом та фотографіями знахідок, на яких видно 

різноманітні візерунки, зроблені в епоху палеоліту, найчастіше представлені 

виробами із кісток [167]. Уже наступна стаття в часописі, належить перу 

В.В. Хвойки, власне першовідкривачу Кирилівської стоянки, де він з певною 

іронією відгукується про «Искусство мадленской епохи» Ф.К. Вовка та 

доповнює її [324]. 

Протягом літа 1898 р. В.В. Хвойка продовжував дослідження трипільської 

культури. За цей період він розкопав велике приміщення із залишками 

глинобетних стін, до якого вели три сходинки; посеред цього приміщення, на 

майданчику, серед решток та цілої кераміки, попелу, знайдено шар обвугленої 

пшениці, завдяки чому вона прекрасно збереглася. Сорт пшениці не відповідав 

жодному із сучасних сортів. Під час розкопок було знайдено посудину, яка до 

верху наповнена крем’яними знаряддями праці. Був розкопаний курган, який 

знаходився в місцевості, зайнятій вищеназваними майданчиками. В основі 

кургану виявлено майданчик із обпаленої глини – схожий з тими, що знайдені 
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раніше; на майданчику знаходилась яма, в якій лежав фарбований кістяк. 

Подібні поховання були виявлені у південних губерніях, у т.ч. в Криму. Всі вони 

належали до кам’яного віку та, інколи, до раннього залізного віку.  

До розкопок В.В. Хвойки дослідженнями поховань з фарбованими 

кістками ніхто з вчених серйозно не займався [141]. 

Літом того ж 1898 р., на запрошення відомого мецената Б.І. Ханенка, який 

був власником с. Пастирського Чигиринського повіту Київської губернії, 

В.В. Хвойка провів розкопки городища та курганів, які прилягали до цього села. 

Городище круглої форми, оточене валом і займало площу в 18 десятин (20 га.). 

Висота валу – 25–26 арш. (18 м), ширина в основі 19–22 арш. (14 м), верх 

складався із обпаленої глини та каменю; до городища вели чотири в’їзди. 

Городище розділялося на дві частини річкою, в одній з цих частин знаходилося 

невелике внутрішнє укріплення, яке утворювалося трьома концентричними 

валами, кінці яких втикалися в головний вал. Поверхня площі городища 

складалася з підвищень неправильної форми, де і сконцентрувалися розкопки. 

Спираючись на результати розкопок, М.Ф. Біляшівський робить висновок, що 

городище належить до скіфської культури. Це був перший випадок виявлення 

скіфського городища в цій місцевості. Розкопані підвищення виглядали як 

майданчики з обпаленої глини та мали велику кількість розбитих амфор, 

грецьких теракот, глиняного посуду так званого скіфського типу. З інших 

предметів були знайдені: скіфські залізні мечі, велика кількість залізних ножів, 

два бронзові ножі, залізні наральники та лопатка, залізні серпи, багато бронзових 

стрілок, скляних намистин, глиняних грузил. Поряд знаходилися попіл та велика 

кількість кісток тварин: коней, вовків, овець, кабанів та оленів. Пастирське 

городище цікаве ще й тому, що на його місці місцеві селяни часто знаходили цілі 

скарби цінних предметів, але з іншої епохи – епохи переселення народів (IV – 

VI  ст.н.е.). Більша їх частина була втрачена для науки через низький рівень 

освіти селян. При розкопках В.В. Хвойки були знайдені речі, які відносилися і до 

цієї епохи, зокрема – скарб, до якого входили срібні фібули, сережки та 

браслети; всього 12 од. Було розкопано 14 курганів, які розташовувалися біля 
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городища; вони теж відносилися до тієї ж скіфської епохи і складалися з 

поховань трьох типів:  

1. Поховання в камері або склепі; 

2. Поховання в ніші, влаштованій збоку ями; 

3. Поховання зі спаленням. 

Майже всі кургани виявилися давно розграбованими, приблизно в період 

поховання. Тільки в одному випадку вдалося розкопати курган з цілим вмістом. 

Курган складався з двох камер з чоловічими та жіночими скелетами. Біля 

чоловічого скелета було знайдено кістки двох баранів, бронзовий шолом 

грецького типу, три залізні списи, залізний ніж, колчан з бронзовими стрілами, 2 

грецькі теракотові посудини, 2 амфори з грецькими клеймами та електрову 

чашу; крім того, навколо всього скелета лежали в ряд бронзові стрілки, в ногах 

кістяка впоперек лежав інший скелет – ймовірно, це був раб. Біля жіночого 

скелета були знайдені: амфора, плита, бронзове дзеркало із залізною ручкою, 2 

бронзові шпильки, 2 золоті сережки, 18 бляшок із зображенням оленя та фарбу. 

Розкопки розграбованих курганів також відмітилися цінними знахідками, 

наприклад: фрагменти розписної грецької вази із зображенням викрадення 

Європи Зевсом, панцир з бронзових бляшок, золоті штамповані бляшки і т.п. 

[142]. 

У №2 «Археологічного літопису Південної Росії» за 1899 р. вміщена 

наступна стаття, присвячена археологічним дослідженням, приуроченим до ХІ 

«Археологічного з᾽їзду». 

В.Б. Антонович дослідив Кременецький, Дубенський та Новоград-

Волинський повіти Волинської губернії. Протягом екскурсії він розкопав три 

могильники біля сіл Брикова, Рикань та Красного, зняв плани давніх городищ 

(на 1898 р. кількість знятих планів Володимиром Боніфатійовичем сягала 56). У 

Дубенському та Кременецькому пов. провів дослідження 14 стоянок кам’яного 

віку та вивчив три приватні колекції старовини (Орлов, Житинський і 

Волянський). 
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К.М. Мельник займалась розкопками курганів у Рівненському та 

Волинському повітах біля м. Здолбунів Рівненського повіту та с. Басів Кут (нині 

мікрорайон м. Рівне), де був знятий план городища. Основна маса досліджень 

була зосереджена в м. Луцьк та біля сіл: Гірка, Полонка, Городище, Теремне, 

Лище, Крупи, Піддуби, Борохів, Усичі, Торчин та інші. Всього було розкопано 

більше ста курганів; великий курган у м. Луцьк не дав ніяких результатів, інші 

кургани, які належали до слов᾽янських, виявилися дуже бідними за своїм 

вмістом. У них було знайдено кілька поховальних типів: поховання в ямах, на 

поверхні ґрунту, в насипу кургану, спалення, поховання в домовинах та 

дерев’яних склепах, спалення поєднане з облаштуванням склепу. Стосовно 

знайдених предметів, то в цьому плані жіночі могили виявились багатшими від 

чоловічих. К.М. Мельник знайшла невелику кількість прикрас – персні, сережки, 

намистини, зрідка зустрічалися предмети домашньої утварі – ножі, рештки 

посуду. Загалом, кургани в цій місцевості були настільки бідними, що в 

більшості з них біля скелетів не зустрічалося зовсім нічого і навіть рештки 

посуду траплялись не в кожному кургані [199, с. 96]. 

М.Ф. Біляшівський продовжував розпочаті археологічні дослідження 

берегів р. Західний Буг та, частково, її приток. Протягом літа 1898 р. були 

досліджені обидва береги Буга від м. Влодави до впадіння в нього р. Красної, 

тобто трохи нижче м. Бреста-Литовського, а також частину узбережжя 

р. Красної. Берегові смуги детально досліджені на відстань в 10 верст у ширину. 

Ця частина узбережжя виявилась порівняно бідною на археологічні знахідки: на 

цій ділянці протяжністю в 65 верст, ні на правому, ні на лівому березі не було 

знайдено жодного городища, були відсутні навіть кургани, невелика група в 4 

одиниці була знайдена на березі Красної біля с. Добриня, (Белзського повіту 

Сідлецької губернії). Половина з цих курганів не дала ніяких знахідок – кургани 

були пустими. Бідність пам’ятками більш пізнього доісторичного, а також 

історичного часу компенсувались великою кількістю пам’яток більш раннього 

первісного періоду. Майже всі вони належали до епохи неоліту, лише мала 

частина до енеоліту. Місцями знахідок переважно були – відкриті піщані 
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площадки з хвилястою або горбистою місцевістю, які розташовувалися на 

узвишшях берегів або в річкових долинах, всього їх було досліджено близько 30-

ти. Деякі з цих стоянок були досить багатими на знахідки, біля сіл Прилуки, 

Заказанки, Збунина – Брестського повіту Гродненської губернії та біля сіл 

Болоткове та Костомлоть – Белзького повіту Сідлецької губернії. Всього було 

знайдено близько тисячі предметів – крем’яні вістря, скребки, ножі, гарно 

ретушовані наконечники стріл, відбійники, нуклеуси; рідше зустрічалися 

поліровані кам’яні вироби; було знайдено велику кількість кераміки, інколи 

покритої різноманітними орнаментами. 

О.І. Левицький разом з М.В. Молчановським та о. Є. Сєцинським 

проводили розкопки в районі Побужжя від Межибожа до Брацлава. Згідно з 

планом роботи, відмічалися давні городища. У м. Брацлав було проведено 

дослідження решток замку. Вверх по течії р. Буг було виявлено рештки давнього 

укріплення Сокольця (біля м. Печара), який згадувався у литовських літописах 

XIV ст. 

О.І. Левицький дослідив місцевість від Кам’янця до Межибожа, де оглянув 

печери на р. Смотрич біля с. Негова, провів дослідження фортеці та церкви в 

с. Стуковець, які датуються XVI ст., а в м. Зіньковець оглянув рештки замку 

більш раннього переіоду [199, с. 98]. 

У №2 «Археологічного літопису Південної Росії» було надруковано 

короткі звіти про археологічні дослідження, проведені за попередні місяці. 

У вересні 1898 р. Є. Сєцинський проводив розкопки городища біля 

с. Привороття Маківського, за 15 км від м. Кам’янець-Подільський. Городище 

знаходиться в Медоборських горах, − гірські хребти, що тягнуться з Північного 

Заходу на Південний Захід по Кам’янецькому повіту. У багатьох місцях гори 

посічені річками, що течуть в глибоких скелястих берегах. У цьому районі 

знаходилося кілька городищ, які розташовувалися на узвишшях, біля сіл Черча, 

Привороття Маківського, Колубаєвець, Княжполя, Супруньківців. Приворотське 

городище знаходилося за 3 км від містечка Макова біля р. Мукші, яка розрізала 

Медоборські гори. Річка утворює кілька крутих поворотів між високих гір. 
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Поряд стоїть конусоподібна гора, на вершині якої знаходилося городище, яке 

формою представляло еліпс, що протягувався з Пн.-Зх. на Пд.-Зх. на 200 саж. 

(430 м). Пд.-Сх. бік еліпса більш широкий та прилягає до іншої гори. Були 

знайдені кам’яні скребки, наконечники стріл, сокири, глиняні, скляні та бронзові 

намистини, уламки скляних браслетів, залізні спіральні браслети, глиняний 

посуд. У музеї Краківської академії, станом на 1899 р. знаходилися наступні 

знайдені на городищі предмети: крем’яний відбивний ніж та наконечники стріл, 

кам’яні поліровані прясла. При проведенні розкопок, Є. Сєцинським на території 

городища було знайдено скелет чоловіка, який лежав навзнак (1,5–2 саж.) з 

розкинутими руками та ногами. Біля ніг лежала залізна бойова сокира, а поряд з 

поясом невеликий ніж. Також у цьому місці серед великої кількості обпаленої 

глини, черепів та кісток, було знайдено ще дві залізні сокири, три підвісних 

замки, які за конструкцією схожі на ті, що використовуються для опутування 

коней, чотирьохгранний наконечник списа, шпора з шипом замість кільця, мідна 

кругла бляха, великий точильний камінь, вудила, кілька глиняних прясел, 

рештки смальтових браслетів та невелика скляна підвіска в срібній оправі, яка по 

формі та розміру була схожа на великий жолудь, скло не чисте – з одного боку 

плоске, а з іншого – випукле. Всі ці знахідки належали до більш пізнього 

періоду; предметів кам’яного періоду знайдено не було, хоча й вони знаходились 

в тій місцевості.  

 Під час розкопок Є. Сєцинським, селяни із с. Привороття показали йому 

шматок крем’яної полірованої сокири, яку вони знайшли в цій місцевості. На 

жаль, через низький рівень освіти, селяни навідріз відмовилися продавати цю 

знахідку, оскільки вони вважали, що це «громова стріла», яка мала цілющі 

властивості: лікувала шлунок та інші хвороби, для цього варто відбити 

шматочок та перетерти його в порошок, запити і хвороба миттєво мала 

відступити. Знайдена сокира була цілою, але через такі маніпуляції, залишився 

лише невеликий фрагмент. Інша кам’яна сокира, знайдена в межах городища, 

надійшла до управляючого Маківським володінням пана Кульчицького [127]. 
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 Дослідження стоянки та майстерні кам’яного віку в с. Городок 

Рівненського повіту Волинської губернії.  

У 1878 р. археолог-краєзнавець Я.Я. Волошинський зробив на Третьому 

археологічному з’їзді в Києві підрахунок кам’яних знарядь, знайдених як у 

Київській губернії, так і в сусідніх з нею. На Волинську губернію припало 182 

знаряддя, в т.ч. на Рівненський повіт тільки 2 екземпляри. Були знайдені цілі 

майстерні кам’яних знарядь. 1897-го р. подібна майстерня, яка була багатою на 

знахідки, була знайдена К. Мельник біля с. Пересонниці Рівненського повіту, де 

за свідченнями Волошинського, кам’яний вік був повністю відсутнім. Наступна 

подібна знахідка була виявлена літом 1898 р. в с. Городок Рівненського повіту у 

фруктовому саду. На малій глибині було знайдено велику кількість відбійників, 

нуклеусів, крем’яних скребків, ножів, списів, полірованих клинків, кривих ножів 

витонченої роботи, кам’яних шліфованих знаряддь, шматків рогів, кісток лося та 

інших тварин зі слідами обробки, велику кількість битої кераміки, харчових 

решток у вигляді кісток та устричних раковин. На те, що це була майстерня, 

вказують інструменти для обробки – кам’яні відбійники, багато зіпсованих та 

незакінчених виробів, серед яких варто відзначити діоритову сокиру-молот з 

незакінченим отвором для держака. Поряд було місце, де знайдено багато 

каменю, який слугував матеріалом для виготовлення знарядь праці. Всього було 

знайдено більше 100 предметів. Всі вони надійшли в Городоцький Музей 

Волинської губернії, барона Ф.Р. Штейнгеля [108]. 

Розкопки могильника біля с. Студники Рівненського повіту Волинської 

губернії були проведені в кінці 1898 р. бароном Ф.Р. Штейнгелем для поповненя 

антропологічного та археологічного відділів Городоцького музею, власником 

якого він був. Могильник розташовувався на узвишші та включав у себе 20 

курганів, які були частково розораними [133; 265].  

У №3 «Археологічного літопису Південної Росії» вміщено повідомлення 

про розкопки, проведені згідно з планом підготовки до ХІ Археологічного з᾽їзду. 

В.Г. Ляскоронський проводив археологічні дослідження в межах 

Полтавської, Чернігівської та Харківської губерній. Була досліджена місцевість 



84 

 

по течії р. Удай, від с. Повстина до с. Гурбинець та по течії р. Лисогора, від її 

впадіння в р. Удай до с. Олексинець, та зняті плани городищ біля сіл Повстина, 

Пирятина, Варви, м. Срібного і в с. Грицівки, яке знаходиться поряд. 

В.Г. Ляскоронський провів дослідження городища та курганів біля Білої Вежі та 

Дмитрівки; досліджені та описані городища за течією р. Ромна та її притоки 

Тарговиці біля сіл Саранівки, Корібутова, Кошар, Великого Самбора, Червоного 

Колядина, Грицівки, Липового, Медвежого, Галки та інших. Дослідив городища 

по течії р. Сула до впадіння її в Дніпро, всього впродовж 250 верст (266 км). 

Були знайдені городища біля Недригайлова, в Костянтинові, біля с. Басівка, в 

м. Ромни, Глинському, в м. Сенчі, Снітин, Лубни, поряд з с. Мацківці, 

м. Луком᾿я, Великої Селецької, м. Оржиця, с. Слинка, м. Горошин, в Буромці, 

Лащівці, біля с. Матвіївка, в Жовнині та поряд з ним, біля Воїнської Греблі, що в 

усті р. Сула. Потім він оглянув береги р. Терна, яка впадає у верхню Сулу, від 

Черенівки (Курська губернія) до с. Будки, та описані городища: біля м. Тернів, у 

володіннях кн. Щербатова та біля с. Городище (Харківська губернія). 

В.Г. Ляскоронський зібрав відомості про «змієві вали» біля с. Гирівка 

(Конотопський повіт), с. Будки (Роменський повіт) та біля устя р. Сула [200]. 

У квітневому номері за 1899 р. повідомляється про археологічні розкопки, 

які проводили В.М. Доманицький, С.А. Мазаракі, І.А. Линниченко, 

М.О. Оболонський, В.В. Хвойка, К.К. Косцюшко-Валюжинич. 

У серпні 1898 р. Василь Миколайович Доманицький провів розкопки двох 

курганів біля с. Луківка Звенигородського повіту Київської губернії, нині 

Катеринопільський район Черкаської обл. Біля південно-західної частини одного 

з курганів було знайдено горщик, виготовлений на гончарному крузі. Поховання 

складалося з 4–5 скелетів. У другому кургані було знайдено рештки тіл 5 осіб, а 

також ліпний посуд та кам᾽яну стрілку [130]. 

С.А. Мазаракі та І.А. Линниченко здійснили археологічні дослідження 

курганів біля сіл Вовківці та Великі Будки Роменського повіту Полтавської 

губернії. Кургани належали до скіфської епохи. Біля с. Вовківці було розкопано 

3 невеликі кургани, які виявилися пограбованими. При дослідженні більшого за 
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розмірами, було виявлено багатошарове поховання та знайдено золоті, бронзові 

та кістяні прикраси, рештки кінської збруї, залізні вудила, глиняний та 

теракотовий посуд, амфори, бронзове дзеркало та два налобники для коней, 

залізний кинджал та ніж. При дослідженні ще одного кургану, виявилося, що він 

наполовину розграбований, проте було знайдено зброю та збрую, між якими 

лежав колчан зі стрілами, прикрашений 9 золотими пластинками із зображенням 

крилатого лева. У групі курганів біля с. Великі Будки було розкопано два 

невеликі кургани. У результаті їх дослідження було знайдено тілопальне 

поховання із двома посудинами. При поверхневому огляді також було виявлено 

срібну шпильку [129]. Більш детальний звіт з цих розкопок було зачитано на 

засіданні Одеського товариства історії та старожитностей. 

Влітку 1898 р. В.В. Хвойка провів розкопки на території Витачівського 

городища, Київського повіту Київської губернії, нині Обухівського району 

Київської обл. Ним було виявлено давньоруський могильник. Ніяких предметів 

при скелетах не було, та й самі поховання не мали ніяких зовнішніх ознак 

кладовища. Дослідник виявив кераміку ХІ–ХІІІ ст. та металеві речі, які були 

аналогами до знахідок на «Княжій Горі» [128]. 

У цей же час Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич провів 

археологічні дослідження на території давнього міста Херсонес. У результаті 

розкопок йому вдалося знайти гробницю із 6 урнами – 3 чоловічі та 3 жіночі. 

Одна половина урн була виготовлена із бронзи, інша частина – керамічна. При 

огляді посудин виявилося, що так звані чоловічі були пусті, а в жіночих 

знайдено наступні речі: дві золоті намистини та дві пари сережок, 2 масивні 

срібні браслети із золотими баранячими головами на кінцях, кілька золотих 

перснів із різними зображеннями та багато золотих тиснутих бляшок, які 

використовувалися як прикраси для одягу [125]. 

У номері за травень 1899 р. редакція часопису «Археологічний літопис 

Південної Росії» повідомляє про археологічні дослідження, які здійснили І.Я. та 

Л.П. Стемпковські, М.Ф. Біляшівський, М.Ю. Бранденбург. 
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Протягом лютого 1899 р. І.Я. та Л.П. Стемпковські продовжували 

розпочаті 1886 р. розкопки біля м. Тирасполь Херсонської губернії, ними було 

відкрито курган, в якому знаходився людський та кінський кістяк. Поряд із 

скелетом тварини було знайдено збрую: залізні стремена, вудила та прикраси до 

сідла. Біля людського скелету лежала срібна тарілочка та кілька залізних 

наконечників стріл. 

Ще один розкопаний курган виявився старішим від попереднього. Могила 

виявилась розграбованою, проте поховання, яке знаходилось нижче, вціліло. У 

результаті обстеження було знайдено три бронзові пірамідоподібні стрілки 

скіфського типу та залізний ніж із кістяним рукояттям. Інші розкопані кургани 

ніяких знахідок, крім ліпного ритуального посуду, не дали [200, с. 158]. 

Розкопки тривали з 1886 по 1902 р. За цей період вченими були розкопані 

поховання доби енеоліту, епохи бронзи, скіфського і сарматського періодів та 

середньовіччя. 

Протягом зими та початку весни 1899 р. В.В. Хвойка продовжував 

археологічні дослідження палеолітичної стоянки на Кирилівській вулиці, яка 

була відкрита 1893 р. У результаті досліджень було виявлено велику кількість 

кісток мамонта та крем᾽яні знаряддя праці. При зніманні верхнього шару грунту, 

Вікентій Хвойка відкрив нову печеру, яка була вирита в шарі лесу та мала 75 см. 

у висоту. На стіні цієї печери були знаки, схожі на давнє письмо. Часто їх 

використовували відлюдники або ж бездомні [107]. 

Протягом квітня 1899 р. М.Ф. Біляшівський проводив археологічні 

дослідження північного схилу городища на Княжій горі. При поверхневому 

огляді у 1893 р., Микола Федотович помітив ряди невеликих воронкоподібних 

заглиблень, які були залишками жител періоду Київської Русі. На початок 

1899 р. ця місцевість належала селянам с. Пекарі і увесь схил гори був 

перекопаний, як із сільськогосподарською метою, так і для пошуку пам᾽яток 

старовини. В результаті проведеного дослідження, археологу вдалося розкопати 

рештки двох жител, у межах яких були знайдені: кам᾽яні жорна, залізний ніж, 

тесло, точило, свердла, посуд та скляні браслети [135]. 
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Навесні 1899 р. М.Ф. Біляшівський провів археологічні дослідження на 

вул. Кирилівській, на подвір᾽ї, яке знаходилося поряд із нині неіснуючою 

Йорданською церквою.  

1890-х рр. у Києві панувала будівельна «гарячка» і наявні цегельні заводи 

не могли виготовляти необхідну для міста кількість цегли. У зв᾽язку з цим 

почали відкриватися все нові й нові виробництва, які намагалися будуватися на 

територіях, де можна було з мінімальними затратами добувати глину – основну 

складову цегли. 

 При облаштуванні території для потреб виробництва, знімався верхній шар 

ґрунту. Вже на самому початку робіт у землі траплялися знахідки. На цей факт 

звернула увагу А.А. Скриленко, яка проявляла активну цікавість до пам᾽яток 

минулого та повідомила про цей факт М.Ф. Біляшівському, який і взявся 

проводити розкопки та дослідження на вказаній території. 

У підсумку було виявлено багатокультурний шар, починаючи від неоліту і 

закінчуючи XVII–XVIII ст., могильник часів Київської Русі та розкопаний 

слов᾽янський курган (VII–X ст. н.е.), в якому при кістяку були знайдені вироби з 

бронзи, заліза та скла, а також скелети коней [134]. 

Весною 1899 р. В.В. Хвойка провів дослідження курганів біля с. Ромашки 

Васильківського повіту Київської губернії (сучасне село Ромашки 

Рокитнянського району Київської області). Розкопані поховання дослідник 

відніс до двох періодів – ІІ–ІІІ ст. н.е. та ХІІІ–ХІV ст. Якщо з походженням 

останнього у вченого не виникло проблем, то кургани більш раннього періоду 

належали до невизначеної на той час культури. Саме вказані розкопки та 

дослідження біля с. Черняхів дали назву черняхівській культурі (1900 р.) [353]. 

В.В. Хвойка розкопав два кургани ІІ – ІІІ ст. н.е. У першому кургані, у могильній 

ямі глибиною біля двох метрів знаходився кістяк, на лівому передпліччі якого 

лежала бронзова фібула римського типу та глиняна миска, виготовлена на 

гончарному крузі, такі знахідки є типовими для поховань черняхівської 

культури. У другому кургані було знайдено таку ж фібулу та частину іншої, 

бронзова шпилька і така ж миска. Для проведення аналогії у статті згадуються 
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знахідки трьох подібних посудин при розорюванні кургану поряд с. Іржавця 

Канівського повіту та скарбу римських монет біля с. Вільшанка Васильківського 

повіту (нині Велика Вільшанка Васильківського району). 

У курганних похованнях ХІІІ–ХІV ст. було виявлено срібні височні кільця, 

кільця із витого дроту, пряжки, намистини. Окремо виділяється дослідження 

найбільшої за розміром могили. В її насипі знаходилося кілька поховань, із них: 

біля чоловічого скелета  було знайдено залізний ніж, залишки сап’янових чобіт з 

двома металевими підківками та рештки шовкової тканини. Біля жіночого 

скелета В.В. Хвойка виявив бронзовий натільний хрестик та сережки [124]. 

За червень 1899 р. було проведено кілька археологічних експедицій. У 

переважній більшості, основним об᾽єктом їхнього дослідження були різночасові 

кургани. 

В.В. Хвойка та Б.І. Ханенко провели розкопки біля сіл Райгород та Прусси 

Черкаського повіту Київської губернії (нині с. Райгород та с. Михайлівка 

Кам᾽янського району Черкаської області). Всього було досліджено 20 курганів, 

які належали до скіфського часу та епохи бронзи. Було встановлено, що всі 

поховання були розграбовані. Серед речей, які залишили грабіжники, було 

виявлено металеві панцирі, а також наконечники списів та дротиків, частини 

залізних мечів, кинджалів, ножів та залізні вудила з вусиками. Серед предметів, 

які були виготовлені із бронзи, в статті було відзначено бронзовий сагайдак, на 

якому зображено сцену з міфології. Окрім зазначених вище предметів, серед 

знахідок була кінська збруя та золоті пластинки, перстень, бляхи та кераміка 

[123]. 

Розкопки отримали своє продовження восени. Було досліджено 19 

курганів. У них було виявлено поховання скіфського типу – майже всі 

розграбовані [122].  

В.В. Хвойка та Б.І. Ханенко проводили дослідження городища біля 

Мотрининського монастиря Чигиринського повіту Київської губ. (нині 

с. Мельники Чигиринського району Черкаської області), яке відносилося до 

скіфського часу [123; 126]. Мотронинське городище в різний час досліджувала 



89 

 

велика кількість археологів, серед яких вищевказані дослідники, а також 

О.О. Бобринський,  Є.Ф. Покровська, М.І. Вязьмітіна, О.І. Тереножкін, 

В.А. Іллінська, експедиції Інституту археології НАН України (С.С. Бессонова, 

С.А. Скорий), спільна україно-польська експедиція Інституту археології НАН 

України та Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» 

(С.А. Скорий, Я. Хохоровський) [361].  

У першій половині червня 1899 р. були проведені археологічні 

дослідження 3-х курганів із могильника біля с. Самбросівка Олександрійського 

повіту Херсонської губернії. Розкопки відбулися за ініціативи його власника 

Є.М. Мержанова, який взяв безпосередню участь у дослідженні разом із 

М.Є. Мержановим. Розкопки проводилися «колодязями» 5 метрів у діаметрі. У 

кожному із них були виявлені поховання. Дослідження двох курганів майже не 

дали результатів, а от у третьому поряд з кістяком були знайдені два залізні 

списи, 21 бронзовий наконечник стріл та кілька скляних намистин, а також ліпна 

посудина. За своїм походженням всі знахідки належали до скіфського часу [131]. 

У випуску №9 «Археологічного літопису Південної Росії» за 1899 р. 

повідомлення про археологічні дослідження обмежилися короткими звітами про 

розкопки М.Ю. Бранденбурга у Київській, Полтавській та Подільській губерніях, 

В.М. Доманицького у Київській губ. та С.А. Мазаракі у Полтавській губернії 

[282; 283; 284; 285; 295; 299]. 

М.Ю. Бранденбург протягом тривалого часу проводив археологічні 

дослідження вказаних регіонів. Протягом літа 1899 та 1900 рр. всього йому 

вдалося дослідити 50 курганів, серед них скіфський могильник біля 

с. Пастирського та с. Оситняжки Чигиринського пов. (нині Смілянський район 

Черкаської області), розкопки проводилися разом із В.В. Хвойкою, звіт по цих 

дослідженнях був надрукований в «АЛЮРІ» у 1904 р. [325], с. Кулішівка 

Золотоніського повіту Полтавської губернії (нині не існує), м. Кам᾽янка та 

с. Кузьмина Ольгопільського повіту Подільської губернії (сучасне місто 

Кам᾽янка Республіка Молдова) [284; 289]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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С.А. Мазаракі дослідив курганну групу біля с. Вовківці Роменського 

повіту Полтавської губернії (сучасне с. Вовківці Роменського району Сумської 

області). Долсіджені ним кургани виявилися розграбованими. Вдалося знайти 

металевий наконечник списа та сокиру [299]. 

Упродовж літа 1899 р. В.М. Доманицький провів пробні розкопки курганів 

у Київській губернії, поряд із с. Павлівка Уманського повіту (сучасне с. Павлівка 

Перша Тальнівського району Черкаської області). Вченим було розкопано один з 

шести курганів. За результатами цих досліджень вдалося датувати вказані 

кургани – всі вони належали до епохи бронзи [285]. 

При розкопках кургану «Попова могила» біля с. Криві Коліна Умансько 

повіту (сучасне с. Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області), 

вченим було виявлено поховання доби неоліту. Серед знахідок були ліпна 

посудина, крем᾽яний ніж та шматок вохри [283]. 

Не оминув В.М. Доманицький і село, в якому він народився. Так, біля 

с. Колодисте Звенигородського повіту (сучасне с. Колодисте Тальнівського 

району Черкаської області) знаходяться два кургани, один з яких і розкопав 

вчений. У результаті ним було знайдено 24 бронзові тригранні стріли, бронзовий 

дзвіночок, невідомого призначення залізні предмети, залізний спис, людські та 

кінські кістки. Поховання датоване як сарматське [295]. 

У 20-х числах червня 1900 р. В.М. Доманицький разом з Ф.К. Вовком, 

М.Ф. Біляшівським та О.А. Спіциним провели ще одне археологічне 

дослідження біля с. Колодисте. У результаті досліджень вченим вдалося виявити 

площадки та велику кількість кераміки трипільської культури. При цих 

розкопках археологи активно використовували фотофіксацію своєї роботи, що 

було одним з перших прикладів застосування фотоапарату в археології [137; 

138]. 

Цього ж літа, в центрі села В.М. Доманицький дослідив городище. 

Оскільки розкопки були пробними, то особливо цінних знахідок не було, окрім 

великої кількості кераміки, глиняних прясел, сердолікових намистин, срібних та 
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бронзових пряжок від вузьких поясів, залізних ножів, які належали черняхівській 

культурі [189]. 

ХІ Археологічний з’їзд проходив у Києві в період з 1 по 20 серпня 1898 р., 

де були розглянуті результати археологічних досліджень Волині. За кількісним 

складом Київський з’їзд значно поступався попередньому Ризському. Однією з 

причин став страх деяких членів Київського Попереднього Комітету перед 

українською мовою, через що багато науковців із Галичини не змогли бути 

присутніми на з’їзді [204]. 

А.Ф. Примак у своєму дисертаційному дослідженні з᾿ясувала, що інцидент 

набув розголосу не лише в Україні, а й за кордоном. Зокрема, це не пройшло 

повз увагу доктора Сорбонни, професора Санкт-Петербурзького університету 

Ф.К. Вовка, науковий доробок якого в європейську антропологічну науку стоїть 

в одному ряду з тогочасними науковцями світового рівня як-то А. Мортільє та 

Л. Манувріє, з якими він мав творчі зв’зки. В одному із листів до 

М. Біляшівського Ф.К. Вовк звертається з проханням: «Дуже треба: діло у тому, 

що є тут (у Франції ) один профессор Ecole du Science Politiques, котрий хоче 

написати про усю ту історію з українською мовою на з’їзді досить дослідну 

статтю» [358, с. 55]. 

Для більш детального опису ХІ Археологічного з᾽їзду в Києві 

М.Ф. Біляшівський у «Археологічному літописі Південної Росії» видав 

спецвипуск, присвячений цій події. 

За час проведення з’їзду було зачитано 135 доповідей. Попри те, що 

основні дослідження проводилися на Волині, місцеві пам᾽ятки не мали 

переважаючої ролі на АЗ. Більш детально були представлені лише слов’янська 

старовина, завдяки дослідженню волинських курганів, меншою мірою був 

представлений кам’яний вік і лише частково волинські городища. Пам’ятки 

більш пізнього періоду, наприклад залишки дерев’яної архітектури, були 

залишені поза увагою [92]. 

Спеціально для проведення Археологічного з’їзду в Києві були видані 

археологічні карти, в яких була систематизована вся інформація про 
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археологічні пам᾽ятки губерній. Було представлено декілька таких робіт. 

Найбільшу увагу привертала до себе «Археологічна карта Волинської губернії», 

автором якої був В.Б. Антонович. Карта масштабом у 10 верст до дюйма. На ній 

було відмічено 1105 місцевостей, які були багатими на археологічні знахідки, 

363 городища, 15125 курганів, з яких було розкопано 714 [89].  

Взявши за основу археологічну карту Київської губернії, автором якої був 

В.Б. Антонович, священик Є. Сіцінський підготував до з’їзду Археологічну 

карту Подільської губернії. Для створення археологічної карти автор 

використовував як друковані джерела так і рукописи: повідомлення священиків 

1868–1873 рр. та 1890–1891 рр. Подільському єпархіальному статистичному 

комітету та доповіді волосних правлінь, зібраних центральним статистичним 

комітетом у 1873 р. Також Є. Сіцінський використовував повідомлення від 

приватних осіб та особисті спостереження і розвідки. На карту нанесено близько 

300 курганів, 316 городищ, біля 60 селищ і т.д. Найбільше курганів знаходилося 

на пд.-зх. губернії у степових районах, городищ у Літинському, Вінницькому 

Брацлавському, Кам’янецькому та Ушицькому повітах Є. Сіцінський відмітив 50 

печер, в яких було знайдено свідчення перебування людини, в тому числі 7 

таких, де є ознаки колишніх церков та монастирів. Відзначено 3 вали, 100 

місцевостей зі стоянками кам’яного віку. На півночі Кам’янецького та на півдні 

Ушицького та Ямпільського пов. місця, де були знайдені предмети бронзового 

віку. 

Професори П.В. Голубовський та І.Є. Ківлицький продемонстрували 

«Історичну карту Чернігівської губернії» до XVI ст. Карта була поділена на дві 

частини: одна охоплювала період від давніх часів до 1300 р., інші від 1300 до 

початку XVI ст. На цих картах були нанесені населені пункти, свідчення про які 

зустрічалися в літописах та в більш пізніх джерелах [92, с. 107–111]. 

Варто зауважити, що карти були недосконалими, бо велика кількість 

відомостей була надана різними людьми і через брак часу не завжди 

перевірялися археологами. 



93 

 

Виконуючи завдання, які стосувалися збору археологічних матеріалів для 

«Археологічного з’їзду», В.Г. Ляскоронський провів археологічну розвідку 

вздовж р. Сула та її приток. Під час дослідження, вчений знайшов рештки 

городищ, які він умовно поділив на кілька типів: 

1. Круглі болотні городища, влаштовані в низинах на природних або 

штучних узвишшях. 

2. Нагорні городища, які відрізняються своїм місце розташуванням, а 

інколи ще й тим, що з того боку, який прилягав до плато, було зведено 

кілька захисних валів. 

3. Укріплення, які змінювали свою форму залежно від рельєфу, за 

розмірами набагато більші від круглих городищ та мали цілий ряд 

концентричних валів. 

4. Відносяться ті городища, які являли собою рештки міст, про які 

згадувалося в літописах. 

Стосовно валів, то найбільший з них тягнувся по краю нагірного плато і 

закінчувався обривом біля правого берега Сули. За дорученням того ж 

Попереднього комітету було досліджено береги р. Західний Буг від м. Волдави 

до Брест-Литовського. Знайдена старовина належала переважно до кам’яного 

віку [92, с. 115–116]. 

У будівлі Київського музею, Київським товариством старовини та 

мистецтв, була організована невеличка археологічна виставка. Вона складалася з 

невеликої колекції вищевказаного товариства, збірки артефактів В.В. Хвойки з 

палеолітичної стоянки на Кирилівській вулиці та розкопок трипільської 

культури, а також із випадкових знахідок; колекція Б.І. Ханенко – старовина 

Придніпров’я, з великими відділами скіфської та слов’янської старовини; 

колекція предметів часів Київської Русі М.П. Чернева; невелика різнорідна 

колекція Ф.Ф. Кундеревича та прекрасна збірка української старовини, яка 

належала В.В. Тарновському [92, с. 119–120]. 
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Реферати, які відображали результати археологічних розкопок, були 

поділені на кілька секцій, але цей поділ мав умовний характер, головною 

причиною цього був надлишок доповідей в одній секції та недостатня кількість в 

інших. 

Відділ первісної старовини. Ця секція була відносно багата на доповіді та 

реферати, але в «Археологічному літописі Південної Росії» згадується тільки 

доповідь В.А. Городцова – «Необходимость выработки номенклатуры и системы 

описания доисторической керамики». Автор наголошував на важливому 

значенні для доісторичної археології вивчення кераміки та необхідності 

вироблення певної номенклатури та системи опису знахідок. 

В приміщенні Музею була проведена виставка предметів з палеолітичної 

стоянки на Кирилівській вул. 

Дослідженням епохи неоліту були присвячені кілька доповідей: 

В.Б. Антоновича «О каменном веке в Волынской губернии», г. Пуласького – 

«Археологические находки в Подольской губ., М.Ю. Бранденбурга «Аборигены 

Киевского края», проф. Кулаковського «К вопросу об окрашенных костяках», 

схожу тему досліджував проф. Лілєєв – «Раскопки кургана близь Нежина» та 

інші. Завдяки виставці, яка проводилася в музеї, науковому світові вперше у 

повному обсязі була представлена колекція з розкопок В.В. Хвойки біля 

с. Трипілля, яка складалася з решток глиняної кераміки та різноманітними 

кам’яними, кістяними та мідними знахідками. Д.І. Яворницький прочитав свою 

доповідь про скіфську старовину «Раскопки в Александрийском и Херсонском 

уездах». 

В.Б. Антонович, звітуючись про археологічні розкопки, які він провів у 

Кременецькому, Луцькому та Дубенському повітах Волинської губернії за 

дорученням Попереднього комітету, в своїй доповіді «О раскопках курганов в 

западной Волыни» повідомив, що ним було розкопано 43 кургани. 

К.М. Мельник, яка досліджувала той самий район, провела дослідження 22 

могильників, в яких було розкопано 260 курганів. 
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Подано короткі відомості доповідей: С.С. Гамченко – «Раскопки курганов 

у м. Мирополя в басейне р. Случи», О.М. Покровський «Археологические 

данные о типе черепов из волынских курганов» та «О черепах кочевников», 

В.Б. Антонович «О местоположении летописных Шумска и Пересопницы», 

А.И. Бунин «Где находились города Липецк и Варгол, а также и другие места, 

упоминаемые в летописи под 1283–1284 гг.» та «Где находились ворота, 

упоминаемые в летописи под 1268 г.», П.І. Троцький «Древний город Лопосня, 

его местонахождение и памятники», Ю.А. Кулаковський «К истории Боспора 

(Керчи) в ХІ – ХІІ веках», А.М. Черепнін «О Киевских денежных гривнах», 

В.Н. Ніколаєв «Стены внутри Великой церкви Киево-Печерской лавры по 

снятии с них штукатурки», М.П. Істомін «Фрески XVII – XVIII вв. в храмах и 

костѐлах юго-зап. России и отголоски прошлого в них» та «Главнейшие черты в 

иконографии на Волыни от XVI до XVIII века» [93, с. 271–286]. П.В. Владіміров 

«О взаимной связи апокрифичиской иконографии, древней русской литературы 

и народной словесности», Д.І. Абрамов – «К вопросу об объеме и характере 

литературной деятельности Нестора Летописца», М.П. Дашкевич «Несколько 

соображений о былевом Илье Муромце на основании некоторых киевских 

данных (XVI–XVII вв.)», М.М. Каманін «Главные моменты в истории развития 

южнор-русского письма XV–XVIII вв.», Д.Я. Самоквасов «Централизация 

государственных архивов в Западной Европе, в святи с архивной реформой в 

России», А.М. Львова «Русское законодательство об архивах» та багато інших 

[93]. Як бачимо, попри те, що Археологічний з’їзд у Києві мав за мету 

висвітлити, в першу чергу, археологічний аспект історичної науки, під час його 

проведення доповідачами було запропоноване більш широке коло питань для 

дослідження та обговорення [94, с. 399–401]. 

7–8 серпня 1899 р. хранитель Херсонського археологічного музею 

В.І. Гошкевич на запрошення князя П.М. Трубецького провів дослідження трьох 

курганів біля с. Козацьке Херсонського повіту (сучасне с. Козацьке 

Бериславського району Херсонської області). Поховання виявилися 
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розграбованими, тому дослідник не зміг точно датувати їх. У результаті 

подальших досліджень вказані кургани були віднесені до епохи бронзи [290]. 

У кінці вересня 1899 р. В.М. Доманицький провів низку розвідок на 

території Звенигородського та Уманського пов. біля сс. Колодисте, Луковки, 

Піщаного, Корсуньки та Глубочка (сучасний Тальнівський район 

Черкаської обл.). Результатом цих досліджень стало виявлення площадок та 

мальованого посуду. Знахідки належали трипільській культурі, а площадки були 

рештками жител цієї культури [273]. 

З метою поповнити фонди Городоцького музею Волинської губернії 

барона Ф.Р. Штейнгеля, влітку 1899 р. була проведена невелика екскурсія по 

території губернії. Окрім збору етнографічного матеріалу, відбулися пробні 

розкопки городищ біля с. Білеве, с. Городцє, с. Кречильське та м. Степані, де 

було знайдено гарно збережений наконечник списа та бойову сокиру періоду 

Київської Русі, а також курганів біля с. Пересопниці та с. Теклюківка Луцького 

повіту (сучасний Рівненський район Рівненської області). Між с. Лютинське та 

с. Висоцьке екскурсанти виявили стоянку кам᾿яного віку [342аааа]. 

Загалом дослідження курганів Волинської губернії Ф.Р. Штейнгель 

проводив із 1897 по 1900 р.. За цей час він розкопав 53 кургани. Дослідження 

проводилися у селах Рівненського, Луцького, Житомирського, Овруцького 

повітів. За результатами досліджень, Федір Рудольфович не зміг визначити 

приналежність курганів до якихось культур, у таких випадках йому допомагали 

В.Б. Антонович, К.М. Мельник та С.С. Гамченко. 

Зібраний матеріал Ф.Р. Штейнгель поділив на дві категорії за басейнами 

р. Гориня та р. Уж, у межах яких знаходилися розкопані кургани [337]. 

Коротко характеризуючи 1899 р. з археологічного боку, варто відзначити 

найвагоміші події та відкриття, які відбулися цього року. 

Найважливішою подією року був ХІ Археологічний з᾽їзд у м. Києві, 

завдяки якому відбулася активна робота по збору старовини та цілої серії 

археологічних досліджень на території України, незважаючи на те, що велика 

кількість археологів була активно задіяна у підготовці до з᾽їзду. Виділяються 
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дослідження В.В. Хвойки палеолітичної стоянки на вул. Кирилівська, розкопки 

Мазаракі та Лінниченка у Роменському повіту та відкриття трипільських 

поселень В.М. Доманицького [101]. 

У «Археологічному літописі Південної Росії» продовжувався друк 

коротких звітів та повідомлень про дослідження, які відбулися 1899 р. Чільне 

місце на сторінках часопису належало питанню підготовки до проведення ХІІ 

Археологічного з᾽їзду в Харкові. 

З 4 по 6 січня 1900 р., у Москві відбулося три засідання по організації 

проведення ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові, який був не менш важливий 

для вивчення історії України, ніж попередній Київський. Це визначалося тим, що 

були окреслені наступні райони для проведення досліджень, а саме: Харківська – 

Д.І. Багалій, Курська – В.К. Трутовський, Воронізька – Л.М. Савєлов, 

Чернігівська та Полтавська – проф. Самоквасов, а також по 

Катеринославській губ. і частково Таврійську, Донську, Кубанську із активним 

залученням місцевих історичних, краєзнавчих та археологічних товариств, а 

також науковців аматорів та складання археологічних карт Харківської та 

сусідніх губерній. Враховуючи недоліки під час проведення Археологічного 

з’їзду в Києві та з метою розкриття саме археологічної тематики під час 

проведення його в Харкові, проф. М.П. Кондаков надіслав листа з пропозицією 

встановити для Харківського з’їзду визначену програму для підготовки 

доповідей, яка мала обмеження за тематикою. 

Питання і запити були поділені на групи по тих відділах, до яких 

відносилися за змістом. До загальної тематики належали питання 

А.С. Раєвського – проект мережі археологічних навчальних закладів та 

затвердження їх навчального плану, та М.І. Златоверхнікова – методи, необхідні 

для складання та видання карт курганів по губерніях та оголошення курганів 

заповідною територією [207]. 

Організатори з’їзду мали велику кількість питань та запитів на різні теми:  

В.Б. Антонович, Д.І. Багалій, М.Ю. Бранденбург, М.І. Веселовський, 

В.А. Городцов, К.М. Мельник, Ф.Г. Міщенко, Д.Я. Самоквасов, А.А. Тітов, 
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А.І. Бунін, В.В. Іванов, І.М. Каманін, В.Ф. Міллер, Ф.Г. Міщенко, 

С.Ф. Платонов, А.І. Соболевський, В.М. Сисоєв, Н.Ф. Сумцов, М.Г. Халанський, 

В.В. Іванов, Є.І. Іванов, В.П. Сторожев, С. Лебедєв, В.Т. Георгієвський, 

Н.В. Покровський, А.А. Кочубинський, А.В. Лонгінов, Д.В. Айналов, 

.С.В. Звєрьєв [208]. 

Починаючи з №3 «Археологічного літопису Південної Росії» за 1900 р., 

часопис передруковував реферати та доповіді, вміщені в ХХХІ та ХХХІІ томах 

«Записок Наукового Товариства імені Шевченка», які були призначені для 

виступів на ХІ Археологічному з᾽їзді у Києві, але так і не були оголошені через 

заборону української мови як однієї з мов для доповідей [192]. Всі реферати по 

археології належали руці М.С. Грушевського:  

1. «Похоронне поле в с. Чехах». Село Чехи належало до Бродського пов. 

Східної Галичини (сучасне село Лугове Бродівського району Львівської обл.). 

М.С. Грушевський та І.І. Шараневич у 1895 р. розкопали похоронне поле, яке 

знаходиться біля витоків р. Стир. Всього було розкопано 400 могил. У могилах 

була знайдена кераміка та вироби із бронзи та заліза (шийні гривні, браслети, 

шпильки, височні кільця, ґудзики і т.п), зрідка зустрічалися скляні намистини та 

срібні прикраси. Також зустрічалися крем᾽яні та кам᾽яні знаряддя праці, зрідка 

траплялися вироби із кістки та залізні ножі. 

У могильнику зустрічалися тілопальні поховання, прах знаходився в 

урнах. Характеризуючи знахідки, варто відзначити, що вони не відрізнялися від 

тих, що знайдені в похованнях іншого типу.  

На основі виявленого матеріалу, І.І. Шараневич відніс вказані поховання 

до висоцької культури [179; 194]. 

2. Реферат на тему «Звенигород Галицький» мав характер історично-

археологічного дослідження. Автор вивчає теорії походження м. Галицького 

Звенигорода та робить висновок про його розташування на основі археологічних 

досліджень.  
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3. Невелике повідомлення – «Печатка із Ступниці під Самбором», де 

М.С. Грушевський описує свинцеву вислу печатку із зображенням Костянтина та 

висуває теорію про її походження [194]. 20 березня 1900 р., відбулося засідання 

членів підготовчого комітету, організоване радою Харківського університету, де 

було обрано голову та секретаря АЗ, ними стали Д.І. Багалій і Є.К. Рєдін 

відповідно. 

26 березня було затверджено програму діяльності комісії. Було створено 

підкомісії: доісторичної, історично-церковної, етнографічної та археографічної 

старовини [209]. 

У рубриці «Изследования и раскопки» була розміщена велика стаття про 

розкопки М.К. Якимовичем дюнних стоянок епохи неоліту в Радомишльському 

повіті Київської губернії.  

Свої дослідження він розпочав у 1896 р., коли жив у Радомишлі. Початок 

досліджень неолітичних пам᾽яток дослідник аргументував двома пунктами: 

1. Даний період на той час був малодослідженим. 

2. Влітку, після вітряних днів, жителі навколишніх сіл виходили на піщані 

дюни, під товщею яких знаходилися неолітичні стоянки та розбирали крем᾽яні 

знаряддя праці, які у підсумку розтрощувались на менші шматки для 

виготовлення кресал, а інші знахідки, як то кам᾽яні молоти, посуд розбивали на 

дрібні уламки. 

Збір уламків проводився просто на поверхні піщаних дюн, за рахунок 

темного кольору знахідок, який виділявся на фоні піску.  

Протягом 1896–1901 рр. археологом було розвідано 11 стоянок, в тому 

числі 3 стоянки-майстерні. Якщо проаналізувати це число, то ми бачимо, що 

була відкрита зовсім невелика кількість неолітичних пам᾽яток, всього 11, але, 

звертаючи увагу на «Археологічну карту Київської губернії» 1895 р., складену 

В.Б. Антоновичем, ми бачимо, що до цього часу всього було відомо максимум 16 

дюнних стоянок епохи неоліту [182; 190; 278]. 
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Літом 1900 р. М.К. Якимович продовжував свої дослідження стоянок та 

могильників. За вказаний період була відкрита нова стоянка та знайдено велику 

кількість крем᾽яних стріл [300]. 

Якщо попередні повідомлення із розкопок М.К. Якимовича мали характер 

невеликих повідомлень, то в «Археологічному літописі» дослідник подає 

детальний звіт своєї роботи та робить висновки із розкопок. 

У №3-4 за 1903 р. розміщена велика стаття про розкопки М.К. Якимовичем 

дюнних стоянок епохи неоліту в Радомишльському повіті Київської губ. 

При дослідженні дюн М.К. Якимович знайшов предмети, виготовлені з 

бронзи, вони тут були залишені плем᾽ям, для якого це місце було лише 

тимчасовим пристанищем. Археолог виявив два поховання епохи бронзи: одне з 

них біля с. Залісся, а інше біля с. Гапановичі. Біля цих сіл також були сліди 

стоянки епохи неоліту, на якій проживали досить тривалий час. Свідченням 

цьому були вироби з кременю, у формі яких, а також у характері обробки 

помітно поступове удосконалення. Якимовичем було знайдено наступні 

предмети: кам'яні ядра, ножики, вістря стріл різних видів, різні скребки, шила та 

вироби із каменю, шматки полірованих кам᾽яних знарядь праці, розтиральники 

грушоподібної форми, кілька уламків браслетів із бронзи латенського типу, 

скляні намистини і т.п. Також були досліджені стоянки біля сіл Янівка, 

Гапоновичі, Запілля, Гринів, Рошичі, Сухолуччя, Губина, Великий Корогод, 

Лелева та Паришів [182]. 

26 квітня 1900 р. в актовій залі Харківського університету відбулося 

засідання підготовчої комісії ХІІ Археологічного з’їзду разом із членами 

історично-філологічного товариства при університеті, за присутності голови 

Імператорського московського археологічного  товариства графині 

П.С. Уварової. Графиня Уварова зачитала відношення міністерства народної 

просвіти з переліком правил Археологічного з’їзду. 

На засіданні підготовчого комітету Д.І. Багалій ознайомив учасників з 

проектом експедицій та розкопок, які були заплановані на літо 1900 р.: 1) 

розкопки курганів у Богодухівському та Охтирському повітах, 2) курганів з 
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кам’яними бабами, біля м. Чугуїв, 3) курганів у межах Сумського повіту за 

фінансової підтримки П.І. Харитоненка, 4) в с. Райгородку Ізюмського повіту, 5) 

експедиції зі збору археографічних матеріалів у межах Харківської губернії 

Д.І. Міллера, Є.М. Іванова, М.М. Плохинського, Н. Федоровської здійснили 

огляд предметів, які були знайдені біля с. Райгородка. Було запропоновано 

провести розкопки, щоб дослідити детальніше дану місцевість. 

Для здійснення всіх вказаних заходів П.С. Уварова, як завідувач 

Московського археологічного товариства, виділила дві тисячі рублів. Було 

вирішено, крім місцевого населення, долучити до розкопок В.Б. Антоновича, 

Є.К. Мельник, Богоявленського, Івановського, Теплова. 

Було ухвалено проект роботи підготовчих комітетів в Новочеркаську, 

Катеринославі та інших містах. Для організації цих комітетів були залучені: 

Д.І. Багалій у м. Катеринодар, М.Ф. Сумцов у Полтаві, Радаков у Катеринославі 

[210]. 

Крім підготовки до ХІІ Археологічного з᾽їзду в Харкові археологічне 

життя України вирувало і в інших регіонах. 

Ще восени 1899 р. В.В. Хвойка біля с. Ромашки Васильківського повіту 

Київської губернії (сучасне с. Ромашки Рокитнянського району Київської 

області) та с. Зарубинці Канівського повіту (сучасне с. Зарубинці Канівського 

району Черкаської області) виявив поля поховань, які зміг дослідити тільки 

весною 1900 р. Так на території між сс. Жуківці, Верміїв та Черняхів досліднику 

вдалося виявити могильник з тілопальним та звичайним типом поховання. Серед 

знахідок були арбалетоподібні фібули двох видів, скляні намистини, залізний та 

мідний ножі, кістяні гребінці та кераміка виготовлена на гончарному крузі, яка є 

типовою для черняхівської культури. 

М.Ю. Бранденбургом та В.В. Хвойкою біля с. Аксютинці Роменського пов. 

Полтавської губ (нині не існує) було розкопано 12 курганів скіфської епохи. 

Поховання виявилися бідними на знахідки через спустошення скарбошукачами 

[301].  
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На засіданні попереднього комітету з підготовки ХІІ Археологічного з’їзду 

в Харкові 25 травня 1900 р., основними питаннями, які обговорювалися, були 

питання розробки плану розкопок у Харківській губернії та розподілу наукових 

експедицій. Було вирішено провести дослідження курганів в Старобільському, 

Ізюмському та Куп᾿янському повітах, для цього було залучено В.Б. Антоновича, 

Є.К. Мельник, Є.К. Рєдіна, В.І. Савку, Є.І. Тріфільєва, М.А. Феодоровського та 

А.М. Покровського [214]. 

На запрошення О.П. Литвинова, власника с. Богданова Глухівського пов. 

Чернігівської губернії (сучасне с. Полошки Глухівського району Сумської 

області), О.Н. Малинка та М.Ф. Біляшівський провели розкопки майже повністю 

зруйнованих курганів біля вищезазначеного села. 

Було розкопано три кургани. У результаті досліджень вченим вдалося 

датувати могильник періодом ІХ – Х ст. [132]. 

10 липня 1900 р. закінчилась ще одна екскурсія, влаштована Городоцьким 

музеєм Волинської губернії Ф.Р. Штейнгеля, яка була споряджена для 

проведення археологічних досліджень з метою вивчення археологічних пам᾽яток 

губернії та поповнення фондів музею і протривала один місяць. Виконуючи 

вказані завдання, було досліджено місцевість біля наступних населених пунктів: 

Житомирський повіт: передм. Гоголівка, кол. Піщанка, с. Троковичі, с. Великі 

Горбаші, м. Черняхів, кол. Андріїв, с. Топорища, с. Селець, с. Кам᾽яний Брод, 

с. Рудня Борова, с. Ковалі, уроч. Веселівка, кол. Лисовщина, м. Ушомир, 

с. Ушиця, с. Білка, с. Баскаки, с. Расне, с. Бараші; в Овруцькому повіті: 

с. Могильне, м. Коростень, с. Шатрище, с. Немирівка, с. Ходаки, 

с. Татариновичі, с. Сарновичі, хут. Тартак, с. Закусили, с. Селець, м. Нерадичі, 

с. Ласка, с. Кацовщина, с. Раковщина, с. Яцковичі, м. Овруч, с. Шоломки, 

с. Жуки, с. Збрадки, с. Бондарі, Рудня Папірня, м. Норинськ, м. Веледники, 

м. Рудня Мощаниця, с. Полч, м. Лугини, с Литки; у Новгород-Волинському 

повіті: с. Андріївичі, м. Новоград-Волинський, с. Пилиповичі, с. Дідовичі, 

м. Корець.  
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Екскурсія була поділена на три секції: археологічна (Ф.Р. Штейнгель, 

І.С. Абрамов, М.К. Рекс, Є.І. Корнілович), історична (О.А. Матвєєв, 

Я.В. Яроцький, А.Я. Яроцька, В.В. Нейкірх), етнографічна (В.А. Мошков та 

І.Х. Боговський). 

Археологічна секція зняла плани городищ: у м. Коростень, м. Ушомир, 

м. Норинськ та с. Топорищі; на всіх городищах крім Ушомирського, були 

проведені пробні розкопки – в результаті була зібрана невелика колекція із 

знахідок – перстнів, прясел, намистин, кераміки і т.п., по яких можна було 

датувати городища; ця колекція була поповнена випадковими знахідками 

місцевих жителів. 

Були досліджені неолітичні стоянки біля м. Норинська, с. Збранок, 

с. Бондарі, Рудні Папірної. У результаті обстеження була зібрана ціла колекція 

кам᾽яних знарядь праці. 

Проведено пробні розкопки курганів у наступних населених пунктах: 

Рудня Борова (тілопальне поховання), с. Ковалиха (тілопальне поховання), у 

кол. Веселівка (поховання без домовини), м. Коростень (одиночні поховання у 

домовинах), с. Татариновичах (одиночні та подвійні поховання у домовинах), 

с. Кацовщина (ярусні поховання у гробах), м. Норинськ (поховання). Знахідки 

були типовими для слов᾽янських курганів Волинської губ: кільця для волосся та 

пальців, намистини, пряжки,грузила, ножі, кераміка [343]. 

На початку серпня 1900 р. В.М. Доманицький розкопав курган біля 

с. Глибочка Уманського повіту Київської губернії (сучасне с. Глибочка 

Білоцерківського району Київської області). Поховання виявилося розграбоване, 

вдалося знайти лише шиферне пряслице, уламок залізного ножа з частиною 

дерев᾽яної ручки та зелену чотирикутну намистину. 

Є. Рєдін та Є. Трєфільєв у 1898 р. частково розкопали курган у слободі 

Сенькове Куп᾽янського повіту Харківської губернії (зараз с. Сенькове 

Куп᾽янського району Харківської області). У результаті досліджень було 

виявлено поховання, яке відносилося до епохи бронзи. 
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У цьому ж номері «Археологічного літопису Південної Росії», 

повідомляється про розкопки Ольвійського городища, здійснені професором 

Ю.А. Кулаковським за дорученням Імператорської археологічної комісії на 

одній із вулиць с. Парутине Одеського повіту Херсонської губернії (сучасне 

с. Парутине Очаківського району Миколаївської області), де було знайдене 

грецьке поховання. У могилах виявлено античний посуд, монети та інші 

предмети.  

Г.Л. Скадовський проводив археологічні дослідження о. Березань. Ним 

було виявлено велику кількість пам᾽яток давньогрецької культури: більше 300 

різних предметів (глиняний та теракотовий посуд, бронзові стріли, зеркала, 

кільця, браслети, предмети, які походили з Єгипту, 2 срібні монети), велику 

кількість фрагментів кераміки [292; 303]. 

10 жовтня 1900 р. відбулося засідання попереднього комітету, яке було 

присвячене доповідям осіб, які за його дорученням провели археологічні 

розкопки та розвідки. 

К.М. Мельник досліджувала Куп᾿янський повіт Харківської губернії 

протягом липня 1900 р. Нею було розкопано 11 курганів у чотирьох 

могильниках, розташованих біля м. Куп᾿янська та с. Воронцовки. Всі кургани, на 

думку дослідниці, належали до кам’яного віку. Скелети в скорченому положенні 

супроводжувались глиняним орнаментованим посудом і червоною фарбою у 

великій кількості. 

Є.П. Тріфільєв, який теж брав участь в цих розкопках, більш детально 

описав ці дослідження. Всі розкопані кургани мали в собі поховання з різною 

кількістю скелетів, від одного до двох. Більшість кістяків з підтиснутими до 

живота ногами та притиснутими до грудей руками і зчепленими біля рота. 

Черепи майже у всіх випадках – довгі, з яскраво вираженими надбрівними 

дугами та низьким лобом. У всіх могилах були знайдені шматки вугілля, 

розкидані або у формі кіл із залишками гнилої деревини – списи, які були 

призначені для підтримки даху склепу. Поховання супроводжувалось великою 

кількістю розташованого біля голови, живота та ніг покійника глиняного посуду, 
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від 1 до 4 одиниць. Мертвих ховали або в ямах на підошві із підстилкою 

попелом, або будували дерев’яний склеп. Фарба знаходилася під головою, біля 

тазових кісток, рідше з повністю фарбованим скелетом. Спираючись на знайдені 

матеріали, К.М. Мельник та Є.П. Тріфільєв віднесли кургани до загальної 

класифікації типів поховання, яку розробив В.Б. Антонович для курганів 

Київської губернії, а саме класифікували їх до останнього типу поховання 

кам’яного періоду. 

М.А. Федоровський прозвітував про дослідження місцевості біля 

Райогородки Ізюмського повіту. Дослідження місцевості показало, що 

ймовірність розташування городища в тому районі малоймовірна. У 

підґрунтових пісках був знайдений матеріал, який свідчив про існування стоянки 

періоду енеоліту. 

А.М. Покровський доповів про результати своїх розкопок в с. Прелєстному 

Ізюмського повіту. Ним було досліджено 4 кургани; перші три кургани дали 

однакові знахідки: грубий глиняний посуд, виготовлений без гончарного круга, 

вкритий орнаментом, крем’яні осколки та крем’яні знаряддя праці. У третьому 

кургані було 2 шари поховань; у першому, неглибоко від поверхні – скелети 

лежали боком із підігнутими ногами та зігнутими руками до тулубу, скелети 

обпалені. Другий шар був нижче насипу кургану, кістки були пофарбовані, 

лежали на спині, руки складені на животі і підігнуті ноги. Найяскравіше 

пофарбовані голова та кінцівки – кисті рук та ступні. Ці кургани належали до 

кам’яного періоду. Четвертий курган, на його думку, належав до іншого типу 

поховань, але він вже був розграбований. 

Проф. Л.Ю. Шепелевич ознайомив з результатами своїх розкопок в 

околицях м. Невеля Вітебської губернії. Ним розкопано 55 курганів, які дали 

досить велику кількість пам’яток. До того часу Невельський повіт майже не 

досліджувався археологами. Окрім курганів, проф. Шепелевич дослідив кілька 

городищ [212].  

У вересні 1900 р. М.К. Якимович провів розкопки могильника біля 

с. Ніжиловичі Радомишльського повіту Київської губернії (сучасне 
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с. Ніжиловичі Макарівського району Київської області). Комплекс складався із 

14 курганів. Було досліджено 7 курганів. За результатами розкопок у похованнях 

було знайдено предмети, які вказували, що кургани належать до періоду 

Київської Русі.  

За літо 1900 р. І.П. Закревський розкопав 10 курганів із могильника, що 

знаходиться біля с. Березова Рудка Пирятинського повіту Полтавської губернії 

(зараз с. Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області), який 

включав у себе 120 курганів. Могильник належав до часів Київської Русі [300]. 

Характиризуючи 1900 р. варто відмітити найвагоміші події, які мали вплив 

на археологічну науку. На перше місце варто віднести підготовку до ХІІ 

Археологічного з᾽їзду у Харкові. Діяльність археологічних товариств не 

відрізнялася особливою активністю: товариства Нестора Літописця та Церковно-

археологічне за цілий рік зробили лише кілька доповідей, Київське товариство 

старовини та мистецтв активно займалося облаштуванням новозбудованого 

музею в Києві. На цьому фоні виділялася комісія з опису пам᾽яток старовини 

при Товаристві Нестора Літописця, яка провела кілька екскурсій по Волинській 

та Подільській губерніях з метою пошуку та опису місцевих пам᾽яток старовини.  

Позитивним фактом була велика кількість відкриттів нових стоянок та 

городищ. На основі отриманої інформації вчені почали виділяти зарубинецьку, 

черняхівську та трипільську культури. Активно будувалися обласні музеї [102]. 

 У 1901 р. «Археологічний літопис Південної Росії» продовжував активно 

висвітлювати археологічні дослідження на території сучасної України. 

У лютневому випуску було надруковане повідомлення із «Журналу 

розкопок М.Ю. Бранденбурга». Археолог провів розкопки двох наполовину 

зруйнованих курганів. 

1. Поряд із с. Бурти Канівського повіту Київської губернії (сучасне с. Бурти 

Кагарлицького району Київської області). Було знайдено дитячий скелет у 

дубовій домовині. На шиї лежала срібна гривня у вигляді кільцеподібного 
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гранованого прута з петлею та гачком на кінцях. Поряд з людським скелетом 

лежав кістяк лошати. 

2. Біля с. Пішки Канівського повіту (сучасне с. Пішки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області). Поряд зі скелетом лежав залізний 

шолом та довга шабля, а також залізні наконечники стріл із рештками древка, 

обвитих смужками берести. 

Всі знахідки дослідник передав до Артилерійського історичного музею у 

Санкт-Петербург [187]. 

У засіданні попереднього комітету з підготовки ХІІ Археологічного з᾽їзду 

в Харкові 15 січня 1901 р. були зачитані археологічні звіти із розкопок та 

досліджень, виконаних за дорученням комісії. 

А.І. Яковлєв повідомив про розкопки доісторичної могили на підвищеннях 

біля р. Чир у Донській обл., С.Л. Іванов про розкопки кургану в Ізюмському 

повіті [305]. 

На черговому засіданні від 5 березня Є.К. Рєдін зачитав повідомлення 

А.І. Яковлева про його розкопки біля с. Скотуватого Бахмутського повіту 

Катеринославської губернії (сучасне с. Скотувате Новомосковського району 

Дніпропетровської області) [306]. 

У рубриці «Изследования и раскопки» повідомлялося про розкопки 

городища «Шаргород» В.В. Хвойкою, про яке ще не було надруковано ніяких 

відомостей. При розкопках було виявлено обпалену глину, потріскане від вогню 

каміння, залізні ножі, стріли, серп, бронзові пряжки та кільця, кістяні 

наконечники стріл, скляні браслет та намистини [293]. 

Згідно з дорученням підготовчого комітету, Д.І. Багалій, 

А.М. Покровський та Є.П. Трефільєв провели розкопки могильних камер біля 

с. Верхній Салтів Вовчанського повіту. Дослідникам вдалося відкрити новий тип 

поховання в печерах без курганів із великою кількістю бронзових та залізних 

предметів біля кісток. 
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В.А. Городцов розкопав кілька курганів біля Слов᾽янська, де йому вдалося 

знайти поховання воїна у човноподібній труні, яке було надіслано до Харкова 

[272]. 

Продовжуючи свої дослідження разом із помічником-студентом на 

прізвище Большаков, вчений розкопав 4 кургани з 9 похованнями біля 

с. Миколаївка. Три могили належали кочовим племенам, а решта до епохи 

бронзи [95]. 

 На запрошення М.Ю. Бранденбурга та власника Іллінецького маєтку 

(Липовецький повіт Київської губернії), А.І. Шелюжко, М.Ф. Біляшівський 

взяли участь у розкопках в околицях містечка (сучасне м. Іллінці Іллінецького 

району Вінницької області). 

 Біля с. Паріївка, яке розташоване за 5 км, знаходиться курганна гупа з 10 

насипів, із яких було досліджено три. 

 Перший та третій курган були бідними на знахідки. У другому було 

виявлено поховання, яке теж виявилося пограбованим, проте дослідники 

натрапили на бічну могилу. Поряд з кістяком були знайдені бронзові пластини, 

трьохгранний бронзовий наконечник стріли та рештки меча.  

 М.Ю. Бранденбург вирішив, що це поховання потрібно перевезти до 

Артилерійського музею у Санкт-Петербурзі, де піддати більш детальному 

дослідженю цю могилу. З цією метою вчені використали метод, за яким кістяк 

разом із грунтом та всіма оточуючими предметами поміщався у глухий 

дерев᾽яний ящик таким чином, що все залишалося непорушним. Стосовно 

належності курганів, то взявши до уваги знахідки, М.Ю. Бранденбург та 

М.Ф. Біляшівський зробили висновок, що вони є скіфськими за походженням 

[139].  

 При розборі поховання уже в Артилерійському музеї виявилося, що воно 

уже пограбоване [192].  

О.М. Покровський розкопав чотири кургани біля с. Роздольного 

Зміївського пов. Харківської губ. (сучасне с. Роздольне Зміївського району 

Харківської обл.). Два з яких були із кам᾽яними бабами. Один з них містив у собі 
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7 поховань, а інший виявився порожнім. Інші два кургани мали у собі шість 

поховань.  

Поряд знаходилося наступне повідомлення з описом досліджень курганів, 

які здійснив Є.П. Трефільєв у с. Нижня Дуванка Куп᾿янського повіту. Вчений 

розкопав 13 насипів (сучасне смт. Нижня Дуванка Сватівського району 

Луганської області). Ці розкопки принесли в історичну науку нові пам᾽ятки. 

Одна частина курганів належала до кам᾽яного віку, а інша до скіфської доби 

[191]. 

У кінці липня 1901 р. завідувач історичної секції Товариства дослідників 

Волині Я.В. Яроцький, відреагувавши на новину про ввезення до Житомира 

кераміки з орнаментом неолітичного типу, провів розкопки неолітичної стоянки 

на «Циганській» горі, біля м. Овруч. Наступним об᾽єктом для досліджень став 

могильник, який складався з 24 курганів. Розкопані поховання виявилися 

древлянського типу. Серед знахідок були намистини, залізні ножі та обручі, 

височні кільця [345]. 

Приблизно у той же час, М.Ю. Бранденбург також займався 

археологічними дослідженнями. Так, у Роменському повіті Полтавської губернії 

він, разом із В.В. Хвойкою, провів розкопки 10 курганів біля с. Великі Будки. У 

1898 р. в цій місцевості працювали С.А. Мазаракі та І.А. Линниченко. Всі насипи 

належали до скіфської доби. 

Біля с. Басівка М.Ю. Бранденбург теж займався дослідженнями курганів, 

виявилося, що вони були пограбовані в раніші часи. 

Також були досліджені групи курганів біля с. Плавинищі, Чеберяки, 

м. Глинське. 

У Київській губернії вчений провів розкопки у селах Чигиринського та 

Липовецького повітів. 

Та, мабуть, найбільшою активністю відрізнявся В.В. Хвойка, який за літо 

1901 р. встиг дослідити городище «Жарище» біля с. Пастирського 

Чигиринського повіту Київської губернії (сучасне с. Пастирське Смілянського 

району Черкаської області); городище біля с. Конончі Черкаського повіту 
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Київської губернії (сучасне с. Кононча Канівського району Черкаської області); 

продовжив розкопки городища біля с. Шарки Васильківського повіту Київської 

губернії (нині с. Шарки Рокитнянського району Київської області); городище 

біля с. Витачів Київського повіту (сучасне с. Витачів Обухівського району 

Київської області); та біля с. Чучинки Київського повіту (зараз с. Балико-

Щучинка Кагарлицького району Київської області) [301]. 

З кінця квітня до початку листопада 1901 р. археолог В.Є. Гезе проводив 

розкопки біля сс. Сахнівка та Набутів Канівського повіту (зараз сс. Сахнівка та 

Набутів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області). Вчений дослідив 

слов᾽янське городище з некрополем. При розкопках ним був застосований 

незвичний метод дослідження поховань. Більшість черепів, які були добре 

збережені, дослідник діставав разом із прикрасами та речами, які прилипли до 

кістки. При більш детальному дослідженні це дозволяло визначити їх точне 

призначення. Також Гезе до своїх знахідок застосовував прийом, який раніше 

використовував М.Ю. Бранденбург – добування предметів із землі у 

недоторканому вигляді, шляхом вирізання оточуючого грунту.  

У с. Сахнівка дослідженню піддавалася «Дівич-гора», яка, на жаль, була 

майже повністю перекопана через грабіжницькі розкопки місцевих жителів. 

Вдалося знайти рештки кількох жител-землянок та кількох десятків залізних 

предметів. Під кінець розкопок вдалося знайти позолочені бляшки із 

зображенням святого та верхню частину невеликого мідного дзвону, який був 

аналогією з дзвоном Десятинної церкви. 

У цій же місцевості були розкопані кілька скіфських курганів, у результаті 

розкопок були знайдені золоті прикраси [173; 291]. 

10 листопада 1901 р. відбулося засідання попереднього комітету з 

підготовки ХІІ Археологічного з᾽їзду. Окрім питань, які стосувалися технічного 

боку проведення АЗ, О.Я. Єфименко зачитала доповідь про свої дослідження 

стоянок на лівому березі р. Донець. Вченій вдалося знайти три звичайні стоянки, 

а також одну стоянку-майстерню на якій була велика кількість кам᾽яних та 

крем᾽яних знарядь праці та ліпна кераміка [213]. 
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У №1 «АЛЮРа» за 1902 р. вперше з᾽являється повідомлення про розкопки 

В.Ф. Безпальчева, який протягом літа 1901 р., разом з М.О. Макаренком та 

Ф. Безпальчевим досліджував Роменський повіт Полтавської губернії. Біля місця 

злиття р. Ромна та р. Сули відбулися розкопки неолітичного городища. Було 

знайдено кілька землянок із залишками вогнищ, уламки ліпної кераміки, кістяні 

голку та шило, цілий горщик. 

Продовжилися дослідження Роменського повіту біля с. Коровинці, на 

запрошення власниці якого В.Ф. Безпальчев розкопав курган на лівому березі 

р. Сула [193]. 

На засіданні попереднього комітету з підготовки ХІІ АЗ поміж 

етнографічних доповідей була одна на археологічну тематику. Членами комісії 

було заслухано повідомлення А. Єлєєва про розкопки «Гострої Могили» у 

Слов᾽яносербському повіті Катеринославської губернії Павлівської волості 

(сучасне смт. Павлівка Луганської області). При розкопках було знайдено: 

кам᾽яний диск, крем᾽яна стріла, залізний предмет невідомого походження та три 

поховання [307]. 

У 1901 р. священник с. Селище Канівського повіту повідомив В.В. Хвойку, 

що місцеві селяни у розмитому грунті часто знаходять великі кістки (мамонта – 

О.П.). Археолог відправився до цього села, щоб дослідити місцевість на 

наявність палеолітичної стоянки, однак ніяких знахідок, окрім тих же кісток 

мамонта вчений не виявив. У серпні того ж року до с. Селище приїздив геолог 

В.І. Лучицький, якому також не пощастило знайти сліди палеоліту. Ця 

місцевість стала вважатися безперспективною до моменту, коли на ХІ з᾽їзді 

природодослідників та лікарів, редактор «Ежегодника по геологии и 

минералогии России» М.І. Криштафович прочитав доповідь, у якій йшлося про 

його дослідження с. Селища і виявлені ним кістки мамонта та крем᾽яні знаряддя 

праці епохи палеоліту [315]. 

З початком виходу «Археологічного літопису» у світ як самостійного 

видання, у його структурі відбулися деякі зміни. Так, розділ «Изследования и 

раскопки», який був самостійною одиницею «АЛЮРа» з 1899 по 1902 рр., став 
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частиною рубрики з назвою «Хроника», проте це ніяк не вплинуло на його зміст 

та обсяг. Частково змінився характер повідомлень про археологічні дослідження, 

все частіше друкувалися розгорнуті звіти досліджень за попередні роки [85]. 

У серпні 1901 р. М. Синельников розкопав три безіменні кургани поряд із 

с. Апостолово-Михайлівка Херсонського повіту (сучасне м. Апостолове 

Херсонської області), власником якого була його родина. У результаті 

досліджень було знайдено скіфське поховання, у якому знаходилась золота 

бляха, ніж, могила була покрита залізною «бронею». Усі знахідки були 

подаровані Херсонському археологічному музею. У 1897 р. кургани досліджував 

Д.І. Яворницький.  

Восени 1902 р. В.Б. Антонович провів дослідження у Потьомкінському 

саду м. Катеринослав (зараз парк Шевченка у м. Дніпро). У результаті цих 

досліджень археолог виявив неолітичну стоянку, на якій було знайдено велику 

кількість кераміки [298]. 

25 та 27 квітня 1903 р. відбулися засідання Харківської комісії з підготовки 

ХІІІ АЗ та Катеринославського попереднього комітету. На обох засіданнях були 

включені питання археологічних досліджень. Заслухавши доповідь Д.І. Багалія 

про необхідність активних досліджень Катеринославської губернії, харківська 

комісія звернулася до московського комітету з проханням надати кошти для 

проведення запланованих розкопок [205]. 

Влітку 1902 р. членами історичної секції Товариства Дослідників Волині 

була організована археологічна екскурсія з метою огляду могильників у середній 

течії р. Уборть, як недосліджених, так і тих, на яких вже проводилися 

археологічні розкопки. 

Територіальні межі дослідження були обрані з наступних мотивів: у 

1899 р., Городоцький музей барона Ф.Р. Штейнгеля проводив огляд басейну 

р. Горині через колишнє м. Деражне до північних кордонів Волинської губернії; 

у 1900 р. інша екскурсія цього ж музею провела огляд пам᾽яток старовини в 

Овруцькому повіті, по течії р. Уж та її притокам: Жерев та Норині. Таким чином, 
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на літо 1902 р., недослідженими залишилися райони, які були обрані для 

вивчення вищевказаним товариством. 

Свою роботу археологи розпочали з с. Підлуби, де були оглянуті 

могильники в урочищах «Бір» та «Під Громушем», а також кургани, які 

знаходилися по обидва боки р. Уборть. 

Навколо села знаходилась велика кількість курганів, проте дослідникам не 

вдалося знайти рештки городища, але селяни повідомили їм про рештки валу та 

рову, які були зруйновані в результаті активного розорювання. 

При вивченні могильника в урочищі «Під Громушем» було виявлено 29 

курганів, проте це була не повна кількість, оскільки частина могильника була 

розорана, а частина знаходилася в болотах. Розташування курганів по 

відношенню один до одного мало певну закономірність – вони знаходилися за 

7 м один від одного, утворюючи систему поховань. Було розкопано 4 з них. 

Могильник біля с. Зубковичів складався з 24 курганів, з яких розкопали 8 

могил [345]. 

У Єлисаветградському повіті Херсонської губернії М.С. Ковальов 

розкопав курган, який знаходився над дорогою до Єлисаветграду (сучасне 

м. Кропивницький). У результаті розкопок кургану було виявлено поховання. На 

шиї скелета була зроблена зі срібного пруту гривня, що вказувало на те, що це 

слов᾽янське поховання періоду VIII–ХІІ ст., проте воно було нетиповим для 

цього регіону, в якому у цей час проживали кочові племена, тому було зроблено 

висновок, що і курган належить похованню кочовиків.  

Під час розкопок у Павлоградському та Новомосковському повітах 

Катеринославської губернії у період з 1902 по 1903 рр. Д.І. Яворницький 

проводив низку археологічних досліджень. У с. Афанасіївка (сучасне 

с. Афанасіївка Снігурівського району Миколаївської обл.) на території маєтку 

полковника С.А. Ілляшенка, при відкритті кургану знайдено залишки 

двоколісної бойової колісниці, прикрашеної яскравою фарбою з різними 

прикрасами. Під колесом колісниці лежав мідний глечик. Поховання належало 

царській особі.  
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Наступними Д.І. Яворницький дослідив кургани біля с. Шандрівка і 

Татарбранка (сучасні с. Шандрівка Юр᾽ївського району та с. Оріль 

Новомосковського району Дніпропетровскої обл.). У першому кургані виявлено 

дерев᾽яний зруб восьмикутної форми, всередині якого знаходився видовбаний із 

дерева човен, у якому було чоловіче поховання. Під людським скелетом лежав 

кістяк коня. У могилі знайдено залізну зброю. У іншому кургані було таке ж 

саме поховання, але без решток тварини, натомість були виявлені срібні 

прикраси та монети, датовані ХІІ ст. 

Поряд із цією місцевістю було розкопано 10 курганів епохи неоліту [287; 

288; 294]. 

За ініціативи Д.І. Яворницького, влітку 1903 р. для випускників 

загальноосвітніх вчительських курсів у Катеринославі (сучасне м. Дніпро), була 

проведена екскурсія по Новомосковському повіту для дослідження курганів. Із 

двох розкопаних курганів у першому виявилося поховання кам᾽яного віку, а у 

другому – могила скіфського воїна. Таким чином, вчителі отримали досвід по 

веденню розкопок та правильного поводження із знахідками, що мало 

позитивний вплив на поширення археологічних знань серед населення [344]. 

6 вересня 1903 р., закінчилися розкопки у Ольвії Б.В. Фармаковського. 

Вченому вдалося розкопати руїни давнього міста та знайти велику кількість 

предметів античного побуту. Будівлі датуються від VI до І ст. до н.е. Та 

найвагомішим відкриттям стало виявлення великої міської стіни. 

Ці дослідження були надзвичайно важливими, їх результати допомогли 

значно доповнити історію Північного Причорномор᾽я в античні часи [286; 302].  

У цьому ж номері була опублікована стаття Я.В. Яроцького про розкопки 

ним курганів біля с. Андрієвичі Волинської губ. (нині с. Андрієвичі 

Ємільчинського району Житомирської області), передрукована із газети 

«Волинь». Археолог розкопав три могильники навколо села в урочищах 

«Чахліб»,  «Сербинівка» та «Дерев᾽янки». У курганах переважали поховання Х–

ХІІ ст. [297].  
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Весною 1903 р. до Імператорської археологічної комісії із м. Чигирин 

надійшло повідомлення про рештки кам᾽яної стіни невідомого походження на 

Замковій горі. Для розкопок було делеговано В.В. Хвойку. Дослідник розчистив 

кілька стін, знайшов рештки інших кам᾽яних споруд, які виявилися залишками 

колишньої козацької фортеці, що знаходилася у цьому місці у XVI–XVII ст. 

[189]. 

Влітку 1903 р. В.Є. Данилевич провів серію розкопок у Таврійській та 

Харківській губ. Першим об᾽єктом досліджень вченого стали дольменні поля 

с. Кекенища Ялтинського повіту Таврійсько губернії (сучасний Ялтинський 

район АР Крим). Вченому вдалося виявити скорчені поховання. У цій же 

місцевості він розкопав кілька курганів. Як у першому, так і в другому випадку, 

поряд з покійниками були знайдені вироби із бронзи. 

Продовжуючи свої дослідження, В.Є. Данилевич дослідив 9 із 30 курганів 

біля х. Покровський Валківського повіту Харківської губернії. У більшості 

розкопаних курганів знаходилися скіфські поховання. Ці розкопки були 

проведені згідно з планом підготовки ХІІІ АЗ у Катеринославі [305]. 

Влітку 1903 р. В.І. Строменко проводив розкопки біля с. Капулівка на 

місці Чортомлицької Січі. Ним було знайдено поховання козака та предмети 

побуту тих часів [195]. 

У 1903 р., виконуючи завдання Херсонської губернської архівної вченої 

комісії, її члени провели серію розкопок на території губернії. Г.Л. Скадовський 

розкопав 21 курган біля с. Козирки та 22 кургани в урочищі Глибока Пристань 

Херсонського повіту М.І. Висоцький та В.І. Гошкевич здійснили екскурсії по 

піщаних дюнах берегів р. Дніпро. Весною того ж року Віктор Іванович за 

дорученням губернатора здійснив огляд прибережної лінії р. Інгулець біля 

с. Новопетрівка. Результатом дослідження стало виявлення поховань греко-

римської епохи та придбання у місцевих селян старожитностей цього ж періоду 

[326]. 

Аналізуючи статті про археологічні дослідження на сторінках «АЛЮРа», 

помітна велика прогалина у повідомленнях про нові розкопки за 1904 р. 
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Більшість надрукованих матеріалів були або розширеними версіями попередніх 

статтей, або ж повні версії щоденників розкопок.  

Перше повідомлення про нові розкопки були надруковані у №6 

«Археологічного літопису Південної Росії» за 1904 р. Це була окрем стаття про 

дослідження О.А. Фотинського могильника в ур. Княже, Новоград-

олинського пов., де дослідник розкопав 3 кургани слов᾽янських поховань [322].  

 У рубриці «Изследования и раскопки» цього ж номеру було тільки одне 

повідомлення про археологічні розвідки А.Л. Долінського у 

Звенигородському пов. Київської губ. між сс. Чечеркізівка та Юрківка (сучасні 

сс. Чичиркізівка та Юрківка Звенигородського району Черкаської обл.). Вченому 

вдалося розкопати один курган, поховання у якому за всіма показниками 

належало до епохи бронзи, а також виявити нове поселення трипільської 

культури [91]. 

 Повідомлень про археологічні розкопки у «АЛЮРі» за 1905 р. виявилося 

зовсім мало – лише одне. Причиною цьому стало закриття часопису, через 

недостатню кількість коштів для його функціонування, тому у 1905 р. було 

випущено два номери, які були об᾽єднані в один [87]. 

 У «Археологічному літописі Південної Росії» за 1905 р. був надрукований 

щоденник розкопок Д.М. Щербаківського у Київській та Херсонській губерніях, 

які проводилися за дорученням комітету з підготовки ХІІІ АЗ у Катеринославі. 

Вчений дослідив кургани у наступних населених пунктах: с. Кам᾽янка 

Доніна (Олександрійський пов.) був розкопаний 1 курган, с. Серезліївка 

(Єлисаветградський повіт), с. Іржево (Єлисаветградський повіт) – 8 курганів, 

с. Ольшанка (Єлисаветградський повіт) – 6 курганів, Великі Бірки 

(Чигиринський повіт) – 2 кургани [294]. 

На шляху з Великих Бірок до Івангорода дослідник звернув увагу на сірі 

плями, які чітко виділялися на зораних полях. При огляді поверхні була виявлена 

різночасова кераміка та пряслиця. 

 За період 1899–1905 рр. у «Археологічному літописі Південної Росії» діяла 

постійна рубрика під назвою «Изследования и раскопки», у якій друкувалися 



117 

 

статті про археологічні дослідження на території сучасної України. Археологам 

надавалася можливість друкувати щоденники своїх розкопок, а також статті та 

доповіді, у яких подавалася інформація про розкопки: їх ведення, знахідки та 

результати. 

 Найчастіше об᾽єктами досліджень археологів були кургани та городища. 

Завдяки їх вивченню, вдалося провести датування поховань та віднести їх до тієї 

чи іншої культури, яка проживала на теренах сучасної України. 

 Знайшли своє місце на сторінках «Археологічного літопису Південної 

Росії» і новини про відкриття нових культур: зарубинецько, трипільської, 

черняхівської та інших. 

 Таким чином, можна стверджувати, що часопис займав чільне місце серед 

наукових видань Російської імперії, Європи та цілого світу, завдяки оперативній 

подачі інформації про нові відкриття. 

 

3.2. Старожитності України на сторінках «Археологічного літопису 

Південної Росії» 

Протягом тривалого часу не втрачає свою актуальність питання 

збереження пам᾽яток старовини. Його вирішення прямо залежало і залежить від 

етапу розвитку Української держави. Починаючи з другої половини ХІХ ст. 

пам᾽яткознавча діяльність набула поряд з практичним ще й наукового характеру. 

Це було пов᾽язано, по-перше, з розвитком у ХІХ ст. у Російській імперії 

історичної науки загалом і, зокрема, допоміжних історичних дисциплін, а також 

з розгортанням ґрунтовної дослідницької роботи в галузі археології, етнографії, 

археографії та, по-друге, із становленням української історичної науки як 

окремої дисципліни [280; 313; 354, с.149].  

Провідну роль у питанні збереження пам᾽яток старовини відігравали музеї. 

У 70–80-х рр. ХІХ ст. почали з᾽являтися просвітницькі та наукові громадські 

організації, які об᾽єднували висококваліфіковані і численні наукові сили, – 

історичні товариства. [314; 354, с. 150].  
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Серед наукових товариств, що займалися питаннями охорони пам᾽яток 

старовини та збору про них інформації на російських, а також українських 

теренах, варто відзначити Одеське товариство історії та старовини (ОТІС), 

засноване 1839 р., Подільський єпархіальний історично-статистичний комітет 

(ПЄІСК), створений 1863 р., Московське археологічне товариство (МАТ), що 

виникло 1864 р., Історичне товариство Нестора-Літописця в Києві (ІТНЛ), 

засноване 1873 р., Церковно-археологічнне товариство при Київській духовній 

академії (ЦАТКДА) 1893 р, та Волинське 1893 р., Київське та Подільське 

єпархіальні давньосховища (ВЄД), створені у 1890 р., Київське товариство 

старожитностей та мистецтв (КТСМ) 1897 р., Товариство дослідників Волині 

(ТДВ), засноване 1900 р., Катеринославське наукове товариство (КНТ) 1901 р. 

[81; 82; 83; 84; 85; 86; 87].  

Провідну роль у висвітлені діяльності товариств, які займалися 

дослідженням та охороною пам᾽яток старовини на теренах України, належало 

«Археологічному літопису Південної Росії», який на своїх сторінках друкував 

повідомлення про екскурсії членів вищезазначених організацій. 

З 1899 по 1902 р., коли «АЛЮР» мав характер стислої хроніки у журналі 

«Київська старовина», повідомлення про українські старожитності 

висвітлювалися у рубриках «Музеи и собрания древностей», «Случайные 

находки» та «Разные известия». Починаючи з 1903 р. в «АЛЮРі» з᾽являється 

спеціальна рубрика «Охрана памятников старины», присвячена висвітленню 

діяльності з дослідження старожитностей. 

Тематика журналу була присвячена всім видам старовини, починаючи з 

глибоко доісторичного часу і закінчуючи початком ХІХ ст. 

Питання щодо збереження та запобігання руйнуванню пам᾽яток старовини 

не було новим на теренах Російської імперії, в тому числі і на території сучасної 

України. М.Ф. Біляшівський розумів, що робота, яка проводилась, не могла у 

достатній мірі вирішити цю проблему. Ось як він характеризує питання з 

охорони пам᾽яток старовини: «…Но положение это – ненормально. Необходимо 

изменить его. Для этой цели, почти пол века назад, было основано специальное 
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учреждение, которому поручено наблюдение за памятниками старины. 

Возникшия после, а то и раньше, довольно многочисленныя теперь ученыя 

общества, насколько было возможности, стремились наряду с другими 

задачами, и к посильной охране памятников; еще прямее действовали и 

действуют музеи, сберегая старину. Но, в виду того громаднаго пространства, 

на которое раскинулась Россия, усилий этих очень недостаточно. В результате 

– массовая гибель остатков прошлой жизни… Мы думаем, что, как всюду, так 

и здесь, гласность может помоч делу. С этой целью, мы отводим особое место 

в нашем журнале охране памятников старины» [206]. 

 У «АЛЮРі» за 1899 р. під різними рубриками друкувалися повідомлення, 

пов᾽язані зі старожитностями України. Починаючи з №1, висвітлювалася 

діяльність Київського відділення попереднього комітету з влаштування ХІ АЗ у 

м. Києві. «Археологічний літопис» передрукував протоколи першого та другого 

засідань (20 червня та 5 жовтня 1897 р.), які були вміщені у «Київській 

старовині». Поміж питань археологічних досліджень, його члени обговорювали 

план діяльності археологічної виставки, яка мала відбутися у день з᾽їзду. У ході 

обговорення було вирішено, що вона складатиметься із шести відділів: 

1. Первісної старовини – завідувач В.Б. Антонович; 

2. Церковної старовини – завідувач М.І. Петров; 

3. Історичної старовини – завідувач В.З. Завітневич; 

4. Книг, рукописів та гравюр – завдувач І.М. Каманін; 

5. Давніх географічних карт та планів – завідувач В.О. Кордт; 

6. Класичної старовини – завідувач Ю.А. Кулаковський [198].  

На засіданні 17 травня 1899 р. було вирішено зменшити масштаби 

запланованої виставки, яку було постановлено провести в університеті 

св. Володимира. Дана виставка складалася з наступних відділів: 

1. Первісної старовини; 

2. Карт та історичних предметів; 

3. Рукописів та стародруків [201]. 
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Під час проведення ХІ АЗ найширше був представлений відділ первісної 

старовини, який поділявся на наступні підрозділи: кам᾽яний вік, бронзовий вік, 

скіфська старовина, старовина часів великого переселення народів та пам᾽ятки 

слов᾽янського періоду. Експонати були розділені по губерніях. Найбільший 

внесок зробив університетський музей, який презентував 6574 експонати. 

Велику кількість пам᾽яток надав В.Б. Антонович з різних губерній, невелика 

колекція Червинського  із Подільської та Київської губерній, Тиховського із 

Крем᾽янецького повіту Волинської губернії, надав експонати 

проф. П.О. Лошкарьов. К.М. Мельник представила власну колекцію кам᾽яного 

віку, експонати якої знайдені в Київській, Подільській, Волинській та 

Катеринославській губерніях, збірка старовини Ф.К. Пулавського із Подільської 

губернії, яка включала в себе велику кількість цінних предметів кам᾽яного віку 

та епохи бронзи, загальна кількість предметів налічувала більше 1 тис. одиниць, 

зібрані на стоянках кам᾽яного віку. Предмети зі стоянки в с. Городок, надані 

Городоцьким музеєм Волинської губернії барона Штейнгеля, невелика колекція 

Житинського, Волянського та Люби-Радзиминського – Волинська губернія. 

Значно менше кількісно були представлені пам᾽ятки церковної старовини, 

більшість з яких належали музею при університеті св. Володимира: зразки 

будівельного матеріалу із давніх будівель та залишки орнаментів, залишки 

церковного начиння з розкопок на місцях старовинних церков, старі хрести, 

ікони, медальйони і т.д. Велика кількість предметів належала до періоду 

Київської Русі. До даної збірки увійшла невелика, але цінна колекція 

В.Б. Антоновича. Окреме місце займали ікони, плащаниці та частини 

іконостасів, які надійшли, у переважній більшості, від Волинського 

Єпархіального Давньосховища та Кам᾽янець-Подільського музею. Окрім 

іконографічної цінності, деякі ікони були важливі як джерело з історії побуту. 

Прикладом служила ікона 1745 р. із зображенням Діви Марії зі Спасителем та 

стоячих на колінах людей у національних українських костюмах, на іншій іконі 

XVII – XVIII ст. – Усікновення голови Іоанна Предтечі: Іродіада та кат, одягнені 

в український одяг. 
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Окрім цих двох, на виставці були ще два невеликі відділи предметів 

класичного мистецтва та історичної старовини. Основою їх фондів були 

університетські колекції та приватні збірки К.В. Болсуновського і Божка 

(ініціали невідомі – О.П.).  

Більшість із вказаних колекцій детально були описані в «Каталоге 

выставки ХІ-го Археологического съезда в Киеве (Въ здании Университета 

св. Владимира)». Опис первісної старовини склала К.М. Мельник, церковної – 

проф. Ф.І. Тітов, ікон – М.П. Істомін, класичної старовини – 

проф. Ю.А. Кулаковський, історичної старовини – проф. В.З. Завитневич та 

В.І. Щербина, карт – В.А. Кордт, рукописів та стародруків – І.М. Каманін [92]. 

Крім вказаних виставок українських старожитностей, до ХІ АЗ було 

приурочено ще кілька подібних: приватна В.В. Хвойки, виставка Церковно-

археологічного музею при Київській духовній академії, збірка українських 

старожитностей В.В. Тарновського, колекція старовини та предметів мистецтва 

Б.І. Ханенка та І.А. Хайновського [202]. 

У 1898 р. до фондів музею старожитностей університету св. Володимира 

надійшло 708 предметів. За своєю географією експонати були знайдені у різних 

місцевостях: м. Київ – вул. Кирилівська, Лиса гора та Київський повіт – Княжа 

гора; Волинська губернія – Дубенський повіт; Катеринославська губернія – 

Катеринославський повіт; Полтавська губернія – Золотоніський повіт; 

Подільська губернія – Балтський повіт. 

У цьому ж році, після смерті М.Я. Тарновського, на публічних торгах була 

продана майже вся його колекція старожитностей. За словами 

М.Ф. Біляшівського, непроданими залишилися лише 26 вітрин через їх високу 

оціночну вартість. На вторинних торгах майже всі предмети були куплені 

родичами померлого з метою передати їх до одного з київських музеїв. 

Під час засідання Російського археологічного товариства 12 грудня 

1898 р., серед його членів обговорювалося питання, стосовно видання 

фотоальбому із зображенням настінного живопису в Кирилівському монастирі. 

На думку А.В. Прахова, варто було зробити ще фото із фресок і настінного 
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живопису Софіївського собору та Михайлівського Золотоверхого монастиря 

[115;121; 152]. 

Протягом літа 1898 р. відбувалися науково-дослідницькі екскурсії членів 

Київського відділення попереднього комітету з влаштування ХІ АЗ. 

Дослідженням старовини, а саме пам᾽яток іконопису, займався М.П. Істомін. З 

цією метою дослідник відвідав православні та католицькі храми XVI – XVIII ст.: 

у м. Бердичів Михайло Павлович оглянув стінопис головного костелу; м. Чуднів 

– Воскресенську та Петропавлівську церкви; у м. Полонне – 6 церков та костел; 

с. Городище – жіночий монастир та церкву; м. Острог – кілька церков та 

годинникову вежу при цвинтарі; м. Дубно – соборну церкву, колишню 

Хрестовоздвиженську пустинь та Спасо-Преображенський храм, у м. Почаїв – 

собор та печерні церкви. Окрім того, М.П. Істомін вивчав Волинське 

Єпархіальне давньосховище у Житомирі та давньосховище типографії 

Почаївської Лаври. Дослідником був складений список та опис всіх ікон, які 

йому довелося побачити та варто, на його думку, залучити до виставки, що було 

неможливим через їх релігійне призначення [199]. 

П.О. Лашкарьов вивчав пам᾽ятки церковної старовини та іконопису у 

м. Чернігів та м. Новгород-Сіверський. У Чернігові він оглянув п᾽ять 

давньоруських храмів: Преображенський та Борисоглібський собори, Успенську, 

П᾽ятницьку та Ільїнську церкви Єлецького монастиря. Із оглянутих ікон, 

дослідник виділив образ Єлецької Божої Матері – копія середини XVII ст. із 

зображенням Єлецького монастиря. У Новгород-Сіверському ситуація виявилася 

протилежною – пам᾽яток церковної архітектури було зовсім мало, а от іконопису 

була велика кількість. Переважна більшість ікон знаходилася у дерев᾽яному 

Покровському храмі (1762 р.), де П.О. Лашкарьов оглянув три ікони: перша 

зображувала Діву Марію зі Спасителем та Іоанном Предтечею; друга – 

Скорботну Божу Матір; третя – Покрова Богоматері. Також було оглянуто 

іконопис Преображенського монастиря, вчений виділив 4 ікони: перша – 

Антонія та Феодосія з видом Києво-Печерської лаври, перша половина XVII ст.; 
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друга – Почаївської Божої Матері; третя – Преображення Господнього; четверта 

– ікона Макарія Калязинського [200]. 

У 1898 р. до збірки В.В. Тарновського надійшла велика кількість 

українських старожитностей. Серед всіх нових надходжень собливе місце 

займали козацькі знамена, серед яких було знамено Переяславського полку 

1762 р., яке до того часу зберігалося у м. Мошни (сучасне с. Мошни Черкаського 

району Черкаської області) у князя Воронцова, який був власником цього міста. 

Також із надходжень були: пернач, який належав гетьману П. Полуботку, а 

також шаблі, рушниці, порохівниці, аксесуари від давнього костюма, дукачі та 

предмети домашнього побуту [312]. 

 

Рис. 3.1 Козацькі знамена 1758 – 1762 рр. 

 

Цього ж року, до фондів археологічного відділу Городоцького музею 

Волинської губернії барона Ф.Р. Штейнгеля від місцевих жителів надійшло 

близько 350 номерів. Більшість старожитностей належали до кам᾿яного віку: 

кам᾿яний молоток із кургану біля м. Заслава (сучасне м. Ізяслав Хмельницької 

області); різні крем᾿яні, кам᾿яні та глиняні предмети зі стоянок та майстерень 

біля м. Коростень, с. Швабів, с. Васьковичі, с. Збранок, с. Красносілки та 

с. Папірня Овруцького повіту, а також діоритова сокира та інші речі, знайдені на 

території колишньої Волинської губернії. До давньослов᾿янського періоду 
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належали наступні старожитності: срібні височні кільця, залізні цвяхи, рештки 

посуду. Серед предметів часів Київської Русі до музейної збірки надійшла 

колекція шиферних пряслиць, натільний шиферний хрестик, скляні браслети та 

намистини, половина мідного хрестика енколпіона. До експозиції, яка 

відображувала період Великого князівства Литовського, були додані стальні 

обладунки та кілька монет. До предметів, які належали більш пізнім періодам, 

належали: залізний кований хрест із дзвіниці однієї з церков XVIII ст. та ін. До 

нумізматичної колекції були додані монети різних періодів, які були знайдені у 

восьми скарбах [176]. 

На початку ХХ ст. саме Волинь була першою за кількістю старожитностей 

серед інших губерній, завдяки тому, що вона зазнала найменшого впливу в 

епоху Руїни. По всій Волинській губернії знаходилася велика кількість палаців, 

фортець, кам᾿яних церков та монастирів, серед яких зустрічалися споруди XV – 

XVII ст. Ситуація з дерев᾿яними храмами XVII ст. була іншою – їх залишилося 

зовсім мало. Основними причинами були: перебудова або ж повне руйнування 

церков згідно з указом св. Синоду про «образцовые планы и фасады». Така 

проблема менше стосувалася кам᾿яних церков, проте відповідно до указів 

вищого єпархіального керівництва у 60–70-х рр. ХІХ ст. про очищення церков 

від всього католицького та уніатського, велика кількість пам᾿яток церковних 

старожитностей, навіть православних, були знищені. Виконувачами наказів були 

сільські священики, які не розбиралися у цьому, тому вони викидали все, що хоч 

якоюсь мірою відрізнялося від сучасного їм церковного начиння. Часто 

практикувалося спалення церковних стародруків [341]. Невеликі за розміром 

церковні предмети потрапляли в музеї, а от із великими пам’ятками ситуація 

була набагато складнішою: велика кількість іконостасів зникала безслідно. 

Більшість церков, які існували в період кінця ХІХ – початку ХХ ст., були 

повністю дерев’яними, тому, коли вони починали руйнуватися, їх зазвичай 

зносили, при цьому, ніяких малюнків або фотофіксації не проводилося. Такі ж 

проблеми існували у випадку, коли відбувалася реставрація архітектурних 
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об’єктів і проект робіт не передбачав збереження автентичного вигляду, тому 

будівлі різних архітектурних стилів втрачалися назавжди [112]. 

За 1898 р. до Церковно-археологічного музею при Київській духовній 

академії надійшла велика кількість старожитностей, серед яких були: пам᾿ятки 

архітектури, живопису, скульптури, інші предмети – 44 од., медалей, монет та 

жетонів – 306 од., релігійних пам᾿яток різних народів та зразків військового і 

домашнього побуту давнини – 75 од., актів, грамот, листів та інших документів – 

7 од., рукописів – 9 од., церковних стародруків – 1 од., гравюр, креслень та 

фотографій – 7 од., до бібліотеки музею надійшло – 135 од. періодичних видань, 

книг та брошур, – всього 584 од. від 84 організацій та приватних осіб. Серед 

найцінніших надходжень варто відмітити: скарб, знайдений біля м. Луцьк, який 

складався з срібної підвіски до сережки та 26 монет XIV–XV cт. (Велике 

князівство Литовське та Чехія); із трапезної церкви Михайлівського монастиря 

дві мармурові колони, які належали до часів її побудови, та чотири капітелі 

прикрашені орнаментом. Станом на 1898 р. фонди музею складалися з 29562 

предметів [331]. 

У цьому ж році до Волинського єпархіального давньосховища надійшли 

рукописи, передані із Дерманського монастиря (Волинська область), серед них 

було Євангеліє, подароване К.К. Острозським. Завідувач давньосховища Орест 

Авксентійович Фотинський влітку 1898 р. здійснив поїздку по західних повітах 

Волинської губернії. Він оглянув умови роботи Луцького та Володимир-

Волинського братських давньосховищ, архітектуру сільських храмів, серед яких 

було багато автентичних церков XV–XVI ст. До нього приєднався І.М. Каманін, 

з яким вони оглянули бібліотеку в Загорівському монастирі, яка складалася із 50 

рукописів, написаних починаючи з XV ст. та близько 3000 екземплярів різних 

актів XVІ–XVІІІ ст., всі вони надійшли на зберігання до давньосховища [168]. 

За період з січня по квітень 1899 р. кілька музейних установ отримали нові 

старожитності до власних фондів. 
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Музею при університеті св. Володимира була подарована колекція 

предметів із кістки, знайдених на Княжій горі: вістря, шила, долота, сокири, 

примітивні гачки для риболовлі і т.д. 

До Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії із 

Михайлівського монастиря було передано кілька зразків мозаїки разом із 

штукатуркою, рештки кадила ХІ–ХІІ ст. та дві парчеві шапки митрополитів 

XVІІ–XVІІІ ст. 

До відділу старовини Городоцького музею Волинської губернії барона 

Ф.Р. Штейнгеля надійшло кілька римських монет ІІ–ІІІ ст., мідний круглий образ 

із погрудним зображенням св. Георгія та Миколая ХІ–ХІІ ст. та бронзовий хрест 

цього ж періоду, ікона Почаївської Божої Матері, написана у XVІІІ ст., з видом 

на Почаївський монастир. 

До Херсонського археологічного музею було пожертвувано кілька десятків 

монет різних періодів, хрестики-енколпіони та стародруки [177; 248; 326; 331]. 

У травні 1899 р. до фондів майбутнього Київського музею старовини та 

мистецтв від Археологічної комісії було передано чотири сокири-клинки, бляху 

у вигляді голови козла та шість злитків із бронзи, мідна сокира та кам᾿яний 

молот, знайдені на території Київської губернії [218]. До цього ж музею на 

початку 1900 р. Н.Я. Тарновська передала колекцію свого покійного брата 

М.Я. Тарновського, яка складалася із 25 вітрин та 4 «картонів» із 

старожитностями, 26 посудин – всього 709 од. та 339 монет [219]. 

За період з 1897 по 1898 рр. фонди Холмського церковно-археологічного 

музею, згідно «Краткого годичного отчета по братскому церковно-

археологическому музею и библиотеке при нем за 1897–1898 братский год», 

його фонди поповнилися такими предметами: 11 од. церковного живопису та 

скульптури, 10 од. церковної утварі та інших предметів, які використовувалися 

для ритуалу богослужіння, 17 од. рукописів, 27 од. книг старовинного церковно-

слов᾿янського друку, 2 од. монет, 1 печатка. Більшу частину вказаного звіту, 

складеного завідувачем музею Ф.В. Коралловим, займали відомості про ікони 

старовинного іконостасу Яблочинського чоловічого монастиря (зараз 
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православний чоловічий монастир св. Онуфрія біля с. Яблочин Більського повіту 

Люблінського воєводства Польщі) [330; 363]. 

У травні 1899 р. до Херсонського археологічного музею від вчителя 

м. Копані (сучасне с. Копані Оріхівського району Запорізької області) надійшла 

невелика колекція з 12 кам᾿яних знарядь праці, скляні та сердолікові намистини, 

свинцеве грузило, 19 бронзових наконечників стріл, бронзова пряжка та мідна 

золотоординська монета, які він знайшов у піщаному ґрунті біля свого 

населеного пункту [328; 362]. 

У серпневому номері «АЛЮРа» 1899 р. була розміщена стаття 

М.П. Черньова «Каменныя и глиняныя иконки княжеской эпохи», у якій автор 

проводив аналіз дев᾽яти ікон із власної колекції та збірок І.А. Хойновського та 

В.В. Тарновського. 

Перша, на якій було зображено «Неверіе Фомы», належала 

І.А. Хойновському та була знайдена на городищі «Княжа Гора» біля с. Пекарі 

Черкаського повіту (сучасне с. Пекарі Канівського району Черкаської області). 

Друга ікона св. Миколая, яка належала авторові статті, була знайдена восени 

1898 р. біля с. Кононча Черкаського повіту (сучасне с. Кононча Канівського 

району Черкаської області). Третя ікона, на якій зображено сцену розіп᾽яття та 

називалася «Распятіе с предстоящими», також належала до колекції 

М.П. Черньова. Була знайдена на городищі «Княжа Гора». Четверта являла 

собою лише уламок верхньої частини. М.П. Черньов зробив припущення, що це 

ікона «Ангела Хранителя», належала до збірки В.В. Тарновського, місцем 

знахідки була «Княжа Гора». П᾽ята збереглася лише частково і була фрагментом 

ікони, на якій з одного боку, ймовірно, був зображений св. Захарій, а з іншого – 

св. Стефан або св. Лаврентій. Належала до збірки старовини В.В. Тарновського. 

Знайдена на «Княжій Горі». Шоста – верхня половина від ікони св. Миколи 

Чудотворця, знайдена весною 1899 р. на городищі «Княжа Гора». Належала до 

колекції М.П. Черньова. Сьома ікона із зображенням, з одного боку, 

св. Миколая, а з другого – св. Сисинія. Ця ікона уже була опублікована 

М.Ф. Біляшівським у праці «Раскопки на Княжей Горе» 1891 р. [135] та 
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В.В. Тарновським «Каталог украинских древностей» 1898 р. Знаходилася у 

збірці В.В. Тарновського. Восьма – ікона св. Георгія Змієборця, знайдена взимку 

1899 р. на городищі «Княжа Гора» та належала М.П. Черньову. Дев᾽ята і остання 

частина великої глиняної ікони із зображенням «Розп᾽яття з престоящими». 

Ікона виготовлена у ХІІ – ХІІІ ст. та знайдена на городищі «Княжа Гора». 

Належала до колекції М.П. Черньова [334]. 

 

Рис. 3.2 Ікони з колекції М.П. Черньова 

 

Восени 1899 р. фонди музейних установ України поповнювалися новими 

надходженнями. До Церковно-археологічного музею при Київській духовній 

академії від скарбника Києво-Печерської лаври був переданий емальований 

хрест, який випадково знайшли в стіні Лаврських воріт. За цей період 

Городоцьким музеєм Волинської губернії барона Ф.Р. Штейнгеля для 

поповнення фондів було придбано велику кількість кам᾿яних знарядь праці, 

знайдених на територіях Кременецького та Дубенського повітів [178; 333]. 

У №2 «Археологічного літопису Південної Росії» за 1900 р. вміщені 

короткі відомості про надходження до Волинського єпархіального 
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давньосховища, на основі «Краткого описания памятников древности, 

поступивших в Волынское епархиальное древнехранилище от 1 августа 1894 

года по 1 ноября 1898 года», складеного О.А. Фотинським та священиком 

М.М. Бурчак-Абрамовичем. Надходжень за вказаний період було небагато; їх 

основну масу складали рукописи, стародруки та нові книги, доля речових 

пам᾿яток була малою, – із 138 сторінок опису вони займали 10. Серед цих 

старожитностей були хрести-енколпіони, зразки церковного начиння, дерев᾿яний 

різний хрест XV ст., висла свинцева пломба ХІІІ ст., кілька ікон XVІІІ ст., 

фотографії та трохи предметів кам᾿яної доби – всього 59 предметів. 

На початку 1900 р. Херсонському археологічному музею від жителів 

губернії, переважно вчителів, були подаровані старожитності, які вони знайшли 

у свої містах та селах: кам᾿яний молот, шість срібних монет, велика антична ваза 

та кілька малих теракотових посудин, мідний листоподібний спис та інші 

предмети [168; 329].  

У щорічному звіті Київського церковно-археологічного товариства за 

1899 р. серед інших питань, мова йшла про надходження старожитностей до 

музею, який діяв при організації. За вказаний період від 98 установ та приватних 

осіб надійшло 635 од. нових предметів: церковна старовина, зразки живопису, 

плитка із Києво-Печерської лаври, бронзові речі з Києво-Михайлівського 

монастиря, бронзовий енколпіон із зображенням Богородиці, мідний змійовик 

інкрустований сріблом, залізні вериги із Воскресенської слободи [227]. 

Волинське церковно-археологічне товариство у 1899 р. проводило 

екскурсію по Волинській губернії, з метою дослідження пам᾿яток церковних 

старожитностей, на чолі з М.М. Трипольським та О.А. Фотинським. За час свого 

дослідження вони оглянули старожитності у м. Новоград-Волинський, 

м. Корець, м. Гоща, с. Дорогобуж, с. Расники, м. Гориньград, с. Бабин, м. Острог, 

м. Межирічі, с. Приватів, м. Овруч, м. Коростень, с. Потаповичі, с. Бехи та 

Дерманський, Городищенський і Любарський монастирі. У Дерманському 

монастирі було оглянуто 26 рукописів XIV – XV ст., деякі мали підписи князів 

К.І. та К.К. Острозьких, Дерманський Октоіх 1610 р., Рохмалівське навчальне 
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євангеліє 1618 р. Серед оглянутих екскурсантами приходських храмів, було 

відзначено церкви в с. Дрогобужа, м. Межиріч та м. Острог, збудовані у XVI – 

XVIII ст. 

У підсумку екскурсії, фонди Волинського церковно-археологічного 

товариства отримали нові надходження: рукописи та стародруки Загоровського 

монастиря, у м. Овруч було придбано колекцію пам᾿яток неолітичної епохи та 

збірку кам᾿яних знарядь праці [261]. 

За цей же період до Імператорської археологічної комісії надійшли 

випадкові знахідки із України. 

Київська губернія. Переламана навпіл срібна монетна гривня, знайдена в 

м. Київ. 

Волинська губернія. 1) У м. Острог, під час будівництва робочими було 

виявлено два горщики, наповнені попелом, поряд з ними дві кам᾿яні сокири та 

скелет, які належали до кам᾿яного віку; 2) В с. Чорниці Острозського повіту 

обрубаний шматок золота неправильної форми. 

Подільська губернія. Близько 100 срібних римських монет часів Фаустина, 

Антонія, Коммода і Марка Аврелія, знайдені під час сільськогосподарських 

робіт біля с. Забужжя Брацлавської волості. 

Херсонська губернія. Археологічною комісією було придбано теракотову 

вазу з рельєфним зображенням, кілька фігур і кістки, жіночу погрудну статуетку 

та мармурову посудину. 

Полтавська губернія. Речі із кургану, розкопаного біля с. Єреміївки 

Золотоніського повіту: тарілка виготовлена із пісковика, залізний спис та сокира; 

знахідки біля с. Жовнино: дзвінок виготовлений із електрона та близько 140 

наконечників стріл [271]. 

20 березня 1900 р. відбулося засідання членів підготовчого комітету, 

організоване радою Харківського університету, де було обрано голову та 

секретаря АЗ: ними стали Д.І. Багалій і Є.К. Рєдін відповідно. 26 березня було 

затверджено програму діяльності комісії. Було створено підкомісії: доісторичної, 

історично-церковної, етнографічної та археографічної старовини. На засіданні 31 
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березня 1900 р. М.Ф. Сумцов підняв питання про недостатню кількість музейних 

установ, та відмітив, що в Західній Європі та Галичині, існують етнографічні 

музеї, в той час, як на території, яка на той час входила до Російської імперії, 

етнографічні музеї були рідкісним явищем. 

Сама підготовка до Археологічного з᾽їзду справила позитивний вплив. До 

музею витончених мистецтв та старовини при Харківському університеті вже до 

початку з᾽їзду почали надходити пам᾽ятки місцевої старовини від місцевих 

колекціонерів. До того часу фонди були бідні на подібні експонати [208]. 

У 1899 р. до музею, який діяв при Житомирській публічній бібліотеці, 

надійшло 25 предметів кам᾿яного віку, знайдені в м. Овруч Волинської губернії. 

Серед них були гарно збережений молот, три крем᾿яні долота та молоток, мотика 

та сокира VIII ст. н.е., скляні браслети, намистини. Усі ці предмети були 

пожертвувані селянами, які знайшли їх на полях [249]. 

26 квітня 1900 р. в актовій залі Харківського університету, відбулося 

засідання підготовчої комісії ХІІ Археологічного з᾽їзду разом із членами 

історично-філологічного товариства при університеті, за присутності голови 

Імператорського московського археологічного товариства графині 

П.С. Уварової. Графиня П.С. Уварова зачитала відношення міністерства 

народної просвіти з переліком правил Археологічного з᾽їзду. Професор 

Є.К. Рєдін у своїй доповіді «Памятники церковных древностей 

Харьковской губ.», звернув увагу на важливе значення церковної старовини як 

зразків культури даного часу. Д.І. Багалій та гр. П.С. Уварова прийняли рішення: 

а) звернутися до єпархіального керівництва з проханням про сприяння в 

розповсюдженні програм церковної старовини серед духовенства губернії, б) 

просити Є.К. Рєдіна здійснити розвідувальні екскурсії по Харківській губернії 

для вивчення церковної старовини. На цьому ж засіданні було вирішено 

провести етнографічну виставку під час АЗ. На пропозицію М.Ф. Сумцова та 

Д.І. Багалія до збору старовини були залучені сільські та міські вчителі. Це, в 

свою чергу, сприяло більш широкому охопленню досліджень регіону і 

поповненню експозицій виставки [210]. 
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У 1900 р. М.Ф. Біляшівський, виконуючи завдання Московського 

археологічного товариства, провів екскурсію по Київській губернії: Київський, 

Черкаський та Канівський повіти. Її основною метою був огляд пам᾽яток 

церковної старовини та складення подальшого плану дій щодо їх збереження від 

руйнації та необдуманої перебудови. Місця досліджень були обрані Миколою 

Федотовичем на основі «Сказаній о населенных местностях Киевской губ.» 

Л. Похилевича.  У всіх відвіданих містах та селах, де на той час існували 

дерев᾽яні церкви «старой постройки», – всі вони вже були тим чи іншим чином 

перебудовані. Огляд іконостасів теж не приніс бажаних результатів. Майже у 

всіх оглянутих церквах вони були пущені на дрова та замінені новими. Частими 

були випадки, коли цінні речі скуплялися за безцінь підприємливими особами. 

Лише в кількох церквах були малочисельні пам᾽ятки, які несли культурно-

історичну вагу [153]. 

У червні-липні 1900 р. під час екскурсії історичної секцієї Городоцького 

музею барона Ф.Р. Штейнгеля, до якої входили А.А. Матвєєв, Я.В. Яроцький, 

А.Я. Яроцька та В.В. Нейкірх, було здійснено фотографування церков, 

іконостасів, ікон, городищ, замчищ, а також опрацьовано архівні фонди з метою 

виявлення давніх актів та купівлі їх для поповнення фондів музею [343]. 

Влітку 1901 р. в Київський музей старовини та мистецтв передали 

колекцію померлого Є.А. Зноско-Боровського. Вона складалася з 356 номерів, 

які в свою чергу вміщували до 1500 окремих предметів. Є.А. Зноско-Боровський, 

у співпраці з Є.І. Шплінською, протягом багатьох років проводили розкопки, 

переважно в Канівському повіті. Більшість предметів колекції були з особистих 

розкопок Є.А. Зноско-Боровського та кілька випадкових знахідок. Майже всі 

предмети знайдені у Канівському, Черкаському та Київському повітах Київської 

губернії, Переяславському і Золотоніському повітах Полтавської губернії. За 

своїм складом у колекції переважали старожитності скіфо-сарматської епохи; 

предмети були як місцевого виробництва, так і привозні греко-римські: залізний 

шишак із захисною сіткою, залізна маска з бронзовими вухами та кольчуга, 
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залізна бойова сокира, стремена, спис та наконечники стріл датовані ХІІ–ХІІІ ст. 

[221].  

У 1899 р. до фондів музею при Імператорському Одеському товаристві 

старовини та мистецтв надійшли старожитності: як подарунки від приватних 

осіб, так і придбані на кошти товариства. Член товариства А.Л. Бертье-Делагард 

передав власну колекцію географічних карт та планів XVI–XVIII ст. (71 од.). 

Хранитель музею придбав 259 предметів – посуд, написи, статуетки, прикраси і 

т.д., які походили із колишніх давньогрецьки чорноморських колоній, в 

основному з Ольвії та Керчі.  

Також Одеському товариству старовини та мистецтв підпорядковувалися 

музеї у Феодосії та Керчі, надходження до яких були значно меншими [260]. 

У №11 «АЛЮРа» за 1900 р. була розміщена стаття із газети «Киевлянин», 

де повідомлялося про руйнування валів у м. Переяслав, які складали частину 

дитинця давньоруського міста [319]. 

З 1 по 6 липня 1900 р. член Волинського єпархіального давньосховища 

О.А. Фотинський проводив екскурсійне дослідження по Дубненському повіту 

Волинської губернії з метою опису місцевих пам᾽яток старовини.  

У самому м. Дубно об᾽єктами дослідження були залишки палацу 

кн. Любомирських XVII ст., монастир XVII ст., собор XVII ст., Спаська церква  

«на Камені» 1568 р., Іллінська церква 1600 р. та інші пам᾿ятки архітектури. У 

Соборному храмі бернардинського монастиря збереглося кілька ікон XVIII ст. – 

ікона Богородиці та св. Миколая Чудотворця, срібний напрестольний хрест 

1650 р., виготовлений на кошти ієрея Димитрія Конашинського, дзвін 1541 р., 

надгробні дошки роду Ільїнських XVI–XVII ст. При огляді Спаської церкви, 

колишнього жіночого монастиря, було виявлено кілька ікон, різне зображення 

Христа на дереві, срібна ікона оклад євангеліє 1770 р., дзвони 1572, 1648 та 

1719 рр. та хрест з написом про побудову храму 1568 р. Всі ці церкви були 

збудовані із каменю. У дерев᾿яному Ільїнському храмі збереглися ікони 

Богородиці та пророка Іллі XVIІ ст. У палаці князів Любомирських станом на 

1900 р. знаходився військовий лазарет, канцелярія та казарми. Частково 
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збереглися стіни фортеці та два бастіони, рови, що їх оточували, родовий герб на 

головних воротах. У м. Млинів – замок графів Ходкевичів, де О.А. Фотинський 

провів опис двох ікон 1777 та 1778 рр. та чаші 1718 р. У м. Верба – ікона Святої 

Трійці, написана 1745 р. та рукописний апостол 1593 р., який був копією 

видання Франциска Скоріни, виготовлений «Ермогеном поповичем 

Теслуговским». У м. Козин була оглянута церква, перебудована із 

домініканського костелу 1746 р., збудованого Анастасією Тарновською. У храмі 

було оглянуто дзвони та ікону Богородиці. При дослідженні старожитностей у 

м. Варковичі, О.А. Фотинський оглянув руїни бернардинського монастиря. У 

м. Боремель – рештки палацу Чацьких та колишній костел 1781–1786 рр. У 

м. Берестечко вченому вдалося оглянути рештки козацьких та польських окопів 

1652 р. та костелу, збудованого 1733 р. Бібліотека та ікони католицького храму 

були знищені або продані. У м. Олика був оглянутий маєток кн. Радзивилових, із 

великої кількості храмів збереглося лише два костели 1460 та 1640 рр. У 

першому увагу дослідника привернула ікона св.ап. Петра у чистилищі, а в 

другому – портрети-фрески XVII ст. Петра Радзивіла Білого. Також дослідником 

були оглянуті церкви та монастирі у с. Дерман, с. Страклів, с. Підбірці, с. Мільчі, 

с. Погорільці, с. Рачин, с. Ромашківщина та інших [341]. 

Одночасно з О.А. Фотинським дослідження пам᾽яток старовини, але у 

Подільській губернії, за дорученням Московського археологічного товариства, 

здійснював о. Є. Сіцинський. Він оглянув та у деяких випадках сфотографував, 

провів обміри пам᾽яток старовини. У м. Вінниця будівлі єзуїтського «кляштора», 

монастирища колишнього жіночого монастиря, який існував тут із 1635 р., а 

також двох трьохкупольних церков 1726 та 1746 рр. У м. Калинівка – будівлю 

дерев᾽яної церкви 1733 р., призначену під знесення. У м. Янів дослідником були 

зроблені фотознімки місцевої ратуші. У м. Хмільник були зняті фото замкової 

церкви. У с. Голодки було оглянуте монастирище колишнього монастиря, який 

існував до XVIII ст. У церкві збереглася ікона св. Миколая. Біля с. Пилява, місця 

битви української козацької армії, очолюваної гетьманом Богданом 

Хмельницьким, проти військ Речі Посполитої, о. Є. Сіцинський оглянув та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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виміряв рештки фортеці, а також церкви Успіння Пресвятої Богородиці 1799 р. 

побудови, яка була призначена під знесення. У м. Меджибіж була оглянута 

Успенська церква 1669 р., у с. Зіньків було знято розміри та фото із Свято-

Троїцької церкви 1526 р. та оглянуто костел і руїни фортеці. В с. Сутківці 

відвідана церква та залишки фортеці. У с. Яришів Могилевського повіту була 

оглянута та обміряна дерев᾽яна церква XVIII ст. та печерна церква в с. Лядова, у 

якій було описано ікону Усікновення Іоанна Хреститиля. У мм. Снітків та 

Яришів (нині села Вінницької обл.) увагу дослідника привертали синагоги, серед 

яких виділялася Яришівська із розписом, який датований 1780-ми рр. У 

Гайсинському пов. були зняті фото із дерев᾽яних трьохкупольних церков [340]. 

Починаючи з грудня і по січень 1900 р. М.Ф. Біляшівський, виконуючи 

доручення Московського археологічного товариства, проводив дослідження 

українських старожитностей в м. Глухів Чернігівської губернії. За цей період 

ним було описано та сфотографовано предмети церковної утварі у соборному та 

Миколаївському храмі, де зберігалися вироби зі срібла та тканини з вишитим 

орнаментом. У с. Сварковичі Глухівського повіту зроблені фото церкви XVIII ст. 

та її внутрішнього убранства. Всього було зроблено 40 фотографій [116]. 

У 1901 р. до Полтавського природно-історичного музею земським 

статистом М.К. Галімським було передано предмети чумацького та козацького 

побуту. Серед надходжень, які належали до чумацького побуту, були: великий 

чумацький віз; сорочка з оригінальними візерунками; бабка для клепки кіс; 

люлька з кресалом; дерев᾿яна чашка з салотовкою; нагайка яка 

використовувалася у весільному обряді; жіноча сорочка; колекція плахт; 

сережки (гадючки); дукачі; збірка очіпків; пара запасок, намітка, головна 

стрічка; червоні сап᾿янові черевики. 

Предметами козацького побуту були жупан з гапликами; козацьке сідло та 

шабля; шкіряний пояс із срібними прикрасами та патронташем; великий пояс, 

який кілька разів закручувався навколо талії [279]. 

У квітні 1901 р. В.М. Доманицьким була оглянута дерев᾿яна церква в 

с. Глибочка Уманського повіту, збудована у 1764 р. На той час церква не зазнала 
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перебудови і зберегла автентичний вигляд. Всередині храму збереглися ікони 

часів його будівництва та зразки 1832 р., дарохранильниця та два євангелія, 1774 

та 1785 рр. Все церковне майно було записане в описі церковних речей, який 

вівся з 1802 р. [258]. 

У 1900 р. до музею при Церковно-археологічному товаристві надійшли 

нові старожитності: 51 од. зразків церковного живопису, скульптури та начиння; 

63 од. медалей, жетонів та монет, 23 од. релігійних пам᾿яток різних народів та 

зразки військового та домашнього побуту, 4 од. актів, грамот та листів; 6 од. 

рукописів, 1 стародрукована церковно-слов᾿янська книга, 8 од. гравюр, креслень 

та фотографій, 91 од. періодичних видань, книг та брошур – всього 247 од. Серед 

старожитностей були: бронзовий енколпіон, свинцева висла печатка з іменем 

Андрій, фігура Архангела Михаїла, ікони Спасителя та Богородиці, шовкові 

підризники та поручі, оксамитові філон та єпатрихіль, гравірована мідна дошка 

початку XVIII ст. [227]. 

Серед державних музейних установ та приватних колекцій існували музеї, 

створення та функціонування яких забезпечувалося небайдужими людьми. 

Поряд з Городоцьким музеєм Волинської губернії барона Ф.Р. Штейнгеля у 

Полтавській губернії існував Лубенський музей К.М. Скаржинської, перші 

відомості про який на сторінках «Археологічного літопису Південної Росії» 

з᾿явилися лише у 1901 р. 

За своїм характером музей був спрямований на збір місцевих 

старожитностей та поділявся на три відділи: природно-історичний, історико-

археологічний та етнографічний. Його особливістю було те, що у вітринах 

розміщувалася велика кількість експонатів, серед яких були і ті, що не 

представляли художньої та історичної цінності, проте відображали побут 

місцевого населення. У експозиції музею були широко представлені 

старожитності різних часів, починаючи з кам᾿яного віку і закінчуючи ХІХ ст. 

[249]. Чільне місце серед пам᾿яток, представлених у музеї, займали 

старожитності, знайдені в Лубнах та на їх околицях: прикраси, елементи 
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костюмів (ґудзики, підковки), чарочки, черпаки та ціла колекція глиняного та 

скляного посуду. 

Також тут були представлені козацькі люльки, похідна чорнильниця, 

мідний казанок, наконечник списа, знайдені біля х. Войниха – місця битви 

Северина Наливайка з поляками. 

Основними експонатами музею К.М. Скаржинської у Лубнах були 

церковні старожитності, для яких ця установа була єдиним місцем зберігання у 

Полтавській єпархії. Серед експонатів були представлені іконостаси, алтарні 

двері, ікони, аналої, картини релігійного змісту, різні фігури, плащаниці, ковані 

залізні хрести та інші предмети [246]. 

7 жовтня 1901 р. відбулося засідання Історичного товариства Нестора 

Літописця, під час якого В.І. Щербина звітував про свої дослідження пам᾽яток 

старовини в Бердичівському, Васильківському та Уманському повітах, які він 

проводив разом із О.П. Добровольським. Всього було відвідано 35 населених 

пунктів. Пріоритетними об᾽єктами для досліджень були обрані церкви. Серед 

тих, які були оглянуті, переважна більшість була збудована у XVII – XVIII ст. У 

багатьох з них збереглися давні іконостаси, ікони здебільшого були невміло 

реставровані. Більшість знайдених стародруків складали видання Києво-

Печерської лаври, Львова та Почаєва, значно рідше траплялися книги, видані у 

Чернігові. 

Окрім церков були відвідані синагога та костел у м. Погребищі та Фастові 

[185]. 

У листопаді 1901 р. Смілянська збірка старожитностей завідувача 

Імператорської археологічної комісії гр. О.О. Бобринського подарувала 

Київському музею старовини та мистецтв колекцію із його чисельних розкопок.  

У цей же час І.А. Линниченко передав матеріали із своїх розкопок курганів 

між с. Великі Будки та Аксютинці: золоте намисто, яке складалося із шести 

лунниць, дванадцяти підвісок, які закінчувалися пірамідками із кульок та 

близько ста золотих намистин. Інше намисто було виготовлене із кам᾿яних 

намистин – сердолікових, оніксових, топазових та із композиції. Також Іван 
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Андрійович передав до фондів музею сім великих золотих сережок, бронзові 

ножні або наплічні та залізні, обкладені золотом, наручні браслети та інші 

предмети [311]. 

У грудні 1901 р. до Київського церковно-археологічного музею надійшов 

великий чавунний кидан, який, більш за все, виконував функцію дзвона. На це 

вказує той факт, що у дні було зроблено два отвори, через які можна було 

підвісити язик, якщо перевернути цю конструкцію догори дном [226]. 

1 лютого 1902 р. у недобудованому приміщенні Київського музею 

старовини та мистецтв відбулася виставка побутових предметів Подніпров᾿я 

XVI – XIX ст. На вітринах були представлені церковні старожитності, предмети 

домашнього побуту, зброя, посуд і т.д. Виставка складалася із приватних 

колекцій В.М. та Б.І. Ханенків, А.М. Терещенка, Ф.Ф. Кундеревича, 

К.В. Болсуновського, В.В. Хвойки та М.Ф. Біляшівського [221; 266]. 

Навесні 1902 р. Д.І. Яворницький подарував Катеринославському музею 

О.М. Поля свою колекцію старожитностей різних періодів, у тому числі й часів 

козацтва. Крім цього подарунку, до музею надійшли наступні предмети: кам᾿яна 

баба, меч, хрест XVI ст., три шматки мозаїки із руїна міста Помпеї, наконечник 

бронзової стріли, жалувані грамоти, кам᾿яні пряслиця, Іпатіївський та 

Лаврентіївський літописи і т.д. [255]. 

З метою упорядкування пам᾽яток церковної старовини, А.М. Львов 

підготував проект, який передбачав облаштування в кожній єпархії єпархіальних 

церковно-археологічних комітетів, за зразок взявши губернські архівні комісії. Їх 

основним завданням було спостереження, вивчення, реєстрація та наукові 

дослідження речових та письмових пам᾽яток своєї єпархії. При комітетах 

влаштовувалися церковно-археологічні музеї та єпархіальні історичні архіви. 

Для об᾽єднання і координації зусиль комітетів при синоді була створена 

центральна установа – особлива церковно-археологічна комісія. 

До складу організацій, які займалися питаннями охорони пам᾽яток 

старовини, входила «Комісія зі збереження пам᾽яток старовини», яка діяла при 

Московському археологічному товаристві. Найактивнішою діяльністю вона 
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відзначилася в період з 1900 по 1901 рр., коли відбулося 40 засідань, де було 

розглянуто 240 справ. Саме в цей період був затверджений статут організації, де 

вказувалося, що вона проводить свою діяльність не лише на території 

Московського навчального округу. М.Ф. Біляшівський, публікуючи цю новину, 

робить слушне зауваження, що по відношенню до пам᾽яток України, таким 

центром мав би стати Київ, а основою для створення комісії з охорони пам᾽яток 

старовини – Товариство старовини та мистецтв, серед членів якого були 

історики, археологи, архітектори та художники, що мало б позитивно вплинути 

на якість роботи [112]. 

У випуску №1 «Археологічного літопису Південної Росії» від 1903 р. було 

започатковану нову рубрику «Охрана памятников старины», яка мала 

висвітлювати діяльність організацій, які покликані слідкувати та проводити дії, 

необхідні для порятунку пам᾽яток старовини, які тим чи іншим чином потрапили 

під ризик зазнати часткової зміни або ж повного руйнування. На думку 

редактора часопису, ведення подібної рубрики мало позитивно вплинути на 

збереження пам᾽яток старовини: «О том, как помочь горю, говорилось много раз 

в печати, ставили этот вопрос и в заседаниях археологических съездов. Каких-

нибудь, общих мер, а тем более результатов, этим не достигли. Но по 

отношению к единичным фактам, ставшим известными таким путем, были 

применены некоторые меры, предотвращена окончательная гибель их. 

Мы думаем, что как и всюду, так и здесь, гласность может помочь 

делу…опубликование таких фактов, мы надеемся, поможет их сохранению» 

[262]. 

Структуру рубрики «Охорона пам᾽яток старовини» можна поділити на 3 

частини. 

Перша – підняття загальних питань, що стосувалися збереження пам᾽яток 

старовини, та аргументація щодо започаткування цієї рубрики в 

«Археологічному літописі». Ці питання підіймалися у №1 журналу. 

У другій частині розміщувалися повідомлення про засідання різних спілок, 

які обговорювали питання про запобігання руйнації та план дій, необхідних для 



140 

 

збереження пам᾽яток старовини. Також сюди відносилися публікації указів св. 

Синоду про охорону пам᾽яток церковної старовини та про засідання ІАК та деякі 

інші. Дані питання піднімалися у №2 журналу та частково у №4.  

Третю частину складали повідомлення про руйнування, грабування, 

пошкодження пам᾽яток старовини. Ці відомості надсилалися в журнал 

небайдужими людьми або ж були передрукованими із газет різних губерній. 

Дана тематика публікувалася у №4, 5, 6 «Археологічного літопису». Найчастіше 

від руйнування та пошкодження потерпали церкви, кургани, могили відомих 

людей [85]. 

У переважній більшості об᾽єктами, які потребували охорони були церкви 

та монастирі, які часто руйнувалися через неналежний догляд. До 

старожитностей релігійного характеру, які потерпали від неправильного догляду 

або ж руйнації через необізнаність, належали: іконостаси, ікони та інші предмети 

релігійного призначення. Ці пам᾽ятки для деяких місцевостей були єдиними 

вцілілими зразками старовинної архітектури та мистецтва. У період кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. відбувалася масова перебудова храмів. Найбільше подібним 

змінам піддавалися дерев᾽яні церкви, вік яких був недовгим, приблизно через 

100-150 років після будівництва вони потребували серйозного ремонту. При 

виконанні цієї роботи автентичний вигляд втрачався. Щорічно на території 

сучасної України кількість розібраних та перебудованих церков сягала десятків. 

Таким чином, культові споруди, збудовані у XVIII ст. були втрачені, а для більш 

давніх і поготів Масштабні дослідження вказаних об᾽єктів були розпочаті на 

початку ХХ ст. [267]. Посилаючись на той факт, що кількість дослідників була 

не дуже великою, М.Ф. Біляшівський пропонував: «…сделать обязательным, 

при устройстве новой церкви, составления рисунка или снятия фотографии со 

старой с присоединением ее плана и главных обмеров. Можно для этого 

выработать особую схему, привлечь к делу архитектора, заведующего 

постройкой церкви…» [262]. 



141 

 

У зв᾽язку із вказаними фактами Синодом був виданий указ, який 

стосувався охорони пам᾽яток церковної старовини. Згідно з цим указом, було 

встановлено наступні правила:  

1. Московській патріаршій бібліотеці сконцентрувати копії з описом 

старовини, яка зберігалася в монастирях та церквах. 

2. При складанні копії опису предметів старовини їх перевірка була 

доручена особливими комісіям, які складалися із настоятеля, ключника або 

різничого. Якщо місцем збереження старовини було губернське місто, то до 

комісії включали одного із викладачів семінарії, а у повітовому місті, в якому 

було духовне училище, одного із викладачів; якщо ж училища не було, то 

найближчого благочинного. 

3. Все, що було включено в цей опис, не підлягало відчуженню без дозволу 

Синоду, клопотанням мали направлятися до Московського синоду. 

4. Патріаршій бібліотеці було наказано сконцентрувати всі описи 

старовинних монастирів і соборів та церков до 1800 року включно. 

Єпархіальному керівництву був відданий наказ про складення настоятелями 

вищевказаних монастирів, про доставку ними копій до патріаршої бібліотеки. 

Цей указ мав більш конкретний характер на відміну від попередніх, але 

був один суттєвий недолік: оскільки він стосувався тільки церков та монастирів 

у губернських та повітових містах, на сільські храми не розповсюджувався, хоча 

вони зберігали в собі не менш цінні старовинні предмети церковного начиння і 

саме в селах вони були найменш захищені від знищення [318]. 

У січні 1903 р. до Київського музею старовини та мистецтв надійшла 

колекція слов᾿янських старожитностей, пожертвуваних А.М. Терещенком. Всі 

предмети були знайдені В.В. Хвойкою у могильнику біля с. Броварки 

Гадяцького повіту Полтавської губернії. Колекція складалася з 400 номерів, 

переважною більшістю предметів були срібні жіночі прикраси: вінчики у вигляді 

срібних смуг із прикріпленими до них раковинами Cyprea moneta, прикраси для 

голови у формі обручів з розплющеним кругом посередині, височні кільця із 

характерним S-подібним загином, великі спіральні сережки, золоті та скляні 
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намистини, підвіски із лучницями, спіральні кільця, розплющені посередині, 

спіральні браслети та глиняна писанка [222]. Нумізматичний відділ доповнила 

колекція, подарована С.В. Боділевським у кількості 1384 екземплярів та 

невідомої кількості бон. Серед металевих грошей були гривня київського типу, 

три срібника та монети Суздальського, Рязанського, Тверського, Верейського, 

Серпуховського та Боровського князівств, Городенського, Кашинського, 

Білозерського, Можайського та Дмитрівського уділів, монети Московського 

князівства, починаючи від Дмитра Донського і закінчуючи періодом правління 

Петра І [223]. 

У другому випуску «Археологічного літопису Південної Росії» за 1903 р. 

було підняте питання про цінну з історичного та мистецького боку ікону: «Икона 

сооруженная гетьманом Иваном Самойловичем», написана М.Ф. Біляшівським. 

У статті Микола Федотович звертав увагу на слабке дослідження іконопису: 

«Южно-русская иконография – еще почти совсем пустое место в скромной 

вообще литературе о старом русском искусстве» [109, с. 108]. Вчений 

охарактеризував етапи становлення справи створення ікон та впливи різних 

течій мистецтва. 

Вказана ікона цікава тим, що майже точно був відомий час її написання, а 

саме період з 1672 по 1687 рр., коли гетьманом Війська Запорозького був Іван 

Самойлович. На це вказував той факт, що на зворотному боці був дарчий напис, 

який був не повністю збережений: «…Ясне Велможного Его мл. Пана Гетмана 

Іоанна Самуиловича сіи образы нови… въ церковъ… н.н. и в. церкви пе… 

по…увленіи… за дозоромъ… и гетманского… рок… дня». Ймовірно, ці «образы 

нови» були подаровані в одну із київських церков [109, с. 109–111]. 
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Рис. 3.3 Ікона, подарована до однієї з церков Києва гетьманом Іваном Самойловичем 

На початку березня 1903 року в приміщенні Імператорської Археологічної 

Комісії була проведена виставка матеріалів розкопок за 1902 р. Серед експонатів 

була представлена: золота пластина, знайдена М.Ю. Бранденбургом при 

розкопках курганів у Липовецькому повіті Київської губернії. Ця знахідка була 

точною копією налучника, який було знайдено в Чортомлицькій могилі на 

території Катеринославської губернії. Велику кількість матеріалів дали розкопки 

члена комісії Шкорпила в м. Керч. Звідти на виставку він надіслав теракотові 

розписні вази, скляний гутний посуд, невеликий кинджал в золотій оправі, яка 

була прикрашена різноманітними орнаментами. Там же було знайдено велику 

надгробну плиту з грецьким надписом та з різною поверхністю. При розкопках 

кургану в с. Сарагоси Мелітопольського повіту було знайдено кілька срібних 

речей. У Таврійській губернії було знайдено золоту підвіску, інкрустовану 

коштовним камінням. Із Гурзуфа надіслано предмети із поховань IV–V ст. н.е. 
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Окрім вказаних предметів на виставці були представлені випадкові знахідки з 

різних губерній Російської імперії [170]. 

У №3 – 4 «Археологічного літопису Південної Росії» за 1903 р. розміщена 

велика стаття К.В. Болсуновського, у якій він досліджував давньоруські монетні 

гривні та їх походження. У статті подавався детальний аналіз кожного 

представленого екземпляра з їх порівнянням та систематизацією за типом [163].  

У цьому ж випуску була розміщена стаття, перевидана із газети «Санкт-

Петербургские ведомости», де розглядалося питання охорони мистецьких 

пам᾿яток XVIII – ХІХ ст. В.В. Суслов виступив з пропозицією до «Академии 

художеств» створити спеціальну комісію, в обов᾿язки якої мало входити: 

поширення інформації про вказані пам᾿ятки, збір відомостей та фотографій, а 

також увіковічення їх авторів. Завдяки такій діяльності до наших часів вдалося 

зберегти відомості про велику кількість старожитностей, зокрема архітектурних 

[215]. 

До редакції «Археологічного літопису Південної Росії» надійшло 

повідомлення про руйнування пам᾽яток старовини в м. Вишнівець. Ця 

інформація стосувалася монастиря, збудованого у 1726 р., який 

використовувався орденом Босих Кармелітів. У 1863 р. монастир згорів, а 

приходська церква була переведена у колишню католицьку каплицю, з того часу 

Монастирська будівля почала занепадати. При її огляді у 1902 р. було виявлено 

частково збережений іконостас із дуба, виконаний у стилі рококо, а під нижніми 

зводами три усипальні: 1) священиків, які несли службу у монастирі; 2) 

польських військових чинів; 3) поховання княжих родів [119]. У квітні 1905 р. 

М.Ф. Біляшівський особисто приїхав оглянути костел. Стан будівлі був дуже 

поганим – відсутній дах, зовнішня штукатурка – на стінах виросли дерева. У 

склепі скрізь валялися розкидані домовини та покійники, які випали з них. У 

костелі, окрім монахів, були поховані представники польської знаті. Частина 

монастирського корпусу використовувалася як житло для священика-доглядача 

інша ж – поступово занепадала. На той час, палац уже був відремонтований його 

попереднім власником князем Імеретинським, проте велика колекція предметів 
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старовини, які знаходилися в кімнатах, поступово були вивезені його 

попередніми власниками. Лише в одному із сараїв збереглася велика кількість 

кінних екіпажів, виготовлених починаючи з кінця XVIII ст. 

Проїжджаючи через м. Рівне, М.Ф. Біляшівський відвідав палац князів 

Любомирських, після реставрації якого 1905 р. у ньому була розміщена одна з 

урядових установ [114]. 

Протягом літа 1903 р. фонди Київського музею старовини та мистецтв 

поповнилися новими старожитностями кам᾿яного віку завдяки 

О.М. та Є.М. Терещенко, які придбали колекцію знахідок на Кирилівській вулиці 

у В.В. Хвойки. [224]. Серед всіх предметів збірки найціннішим предметом був 

орнаментований бивень мамонта. 

 

Рис. 3.4 Орнаментований бивень мамонта, знайдений В.В. Хвойкою на Кирилівській 

палеолітичній стоянці. 
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У статті М.Ф. Біляшівського «Оловянный потиръ XVIII века», досліджено 

особливості розвитку художньої промисловості України у XVIII ст. та стан 

вивчення цього питання на початку ХХ ст. Микола Федотович слушно 

зауважував, що подібні вироби залишалися малодослідженими. Серед інших 

виробів вказаного періоду, дослідник виділяв предмети релігійного призначення. 

За приклад був взятий олов᾿яний потир, виготовлений у XVIII ст., який 

знаходився у колекції Б.І. та В.М. Ханенків. 

 

Рис.3.5 Олов᾿яний потир із колекції Б.І. та В.М. Ханенків 

 Проаналізуємо діяльність організацій, які займалися питання збереження 

пам᾽яток старовини у спеціальних установах, на прикладі Подільського 

єпархіального історично-статистичного комітету та його давньосховища, як 

найбільшому із трьох давньосховищ. Розташовувалося воно у м. Кам᾽янець-

Подільський у місцевому Кафедральному соборі. За період з 1890 р. (час його 

заснування) і до 1902 р. було зібрано 5000 од. старожитностей. Приміщення, де 

вони зберігалися, були непридатними: недостатня площа, висока вологість. На 
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прохання його керівника о. Киріона, було виділено 6 кімнат у спорудах, які 

колись займали ченці Ордену Домініканців. Серед експонатів, які зберігалися, 

о. Є. Сіцинський виділяв наступні: серед ікон – копії фресок Балтського 

скельного монастиря XIV ст., велику шиту плащаницю XVI ст., церковні 

предмети, а також велика кількість рукописів – два Євангелія 1595 р. та 1729 р., 

стародруків – Псалтир 1623 р., Євангеліє 1636 та 1717 рр., хрести-енколпіони 

ХІІ-ХІІІ ст. та інші [310].  

У цьому ж номері «АЛЮРа» розміщений звіт про надходження експонатів 

до музею А.Н. Поля у Катеринославі за 1903 р. На кошти, які пожертвував 

П.В. Гегело, Д.І. Яворницький у Нікополі придбав автентичну хату часів 

козацтва та курінь. Курінь був придбаний з метою перевезення його до музею та 

відтворення умов обстановки козацької доби, а хату було вирішено відправити 

на могилу Івана Сірка, для облаштування у ньому місця для ночівлі відвідувачів. 

Із міста Олександрівська Я.П. Новицький надіслав ікону Благовіщення 

Пресвятої Богородиці. Ікона була перевезена зі старої Успенської церкви 

с. Андріївки Олександрівського пов., збудованої у 1781 р. До цього ж часу було 

віднесене написання ікони. 

М.П. Корнілов, на прохання Д.І. Яворницького поповнити музейну 

експозицію, придбав у Нікополі старовинний чумацький віз, який був 

укомплектований всіма необхідними атрибутами: «мазницею» для дьогтю та 

«притикою» для ярма. 

Як бачимо у давньосховищах та музеях зберігалася велика кількість 

старожитностей, постійно поповнювалися їх фонди як за рахунок експедицій, 

споряджених цими установами, так і завдяки пожертвуванням [256]. 

Завідувач Імператорської Археологічної Комісії граф А.А. Бобринський 

повідомляв редакцію про історичну цінність дерев᾽яного храму Святого Іоанна 

Богослова, збудованого 1763 р. у с. Білашки Уманського повіту Київської 

губернії (нині Тальнівський район Черкаської області). Серед внутрішнього 

убранства храму, звертав на себе увагу аналой, зроблений із стовбура дерева, 

повністю покритого орнаментом у вигляді різних фігур, а також старовинний 
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виносний хрест, теж з орнаментом, давній іконостас з об᾿ємними зображеннями 

на золотому фоні [162]. 

У листопаді 1903 р. на засіданні Херсонської губернської вченої архівної 

комісії, у якому брали участь херсонський губернатор В.А. Левашов, віце-

губернатор А.Ф. Безобразов, завідувач комісії Г.Л. Скадовський та інші члени. 

Поміж інших питань, обговорення стосувалося старожитностей Херсонщини. 

Комісія виконувала функцію визначення наукової цінності усіх випадкових 

знахідок, які були виявлені на території губернії. Восени цього ж року вона 

отримала два скарби із Одеського та Херсонського повітів. Монети із першого 

скарбу були турецькими періоду XV – XVI ст., а з другого VIII – ІХ ст., всі вони 

були подаровані музею при комісії. Окрім названих надходжень, його фонди 

поповнювалися іншими старожитностями. Із Санкт-Петербургського 

сенатського архіву були надіслані 5840 справ, які стосувалися Херсонської 

губернії. Імператорська археологічна комісія передала колекцію предметів із 

розкопок у Пантікапеї та Херсонесі. Г.Л. Скадовський подарував знахідки із його 

розкопок на о. Березань [326]. 

У кінці 1904 р., згідно з указом св. Синоду, усі церкви та монастирі імперії 

проводили описи храмів, збудованих до 1800 р., навіть тих, від яких залишилися 

тільки руїни та передавали ці відомості до патріаршої бібліотеки. Будівлі, 

збудовані пізніше, теж підлягали подібним вимогам, але лише частково, у 

випадку, коли храми та дзвіниці серед внутрішнього убранства мали предмети, 

виготовлені раніше ХІХ ст. Такі заходи були введені з метою ведення обліку 

пам᾿яток архітектури та внутрішнього убранства, які мали історичну цінність. 

Така практика запроваджувалась у зв᾿язку з фактами небережливого ставлення 

настоятелів храмів та монахів до вказаних пам᾿яток старовини [214]. 

У 1900–1903 рр. М.Ф. Біляшівський проводив екскурсії по Київському 

повіту для опису пам᾽яток церковної старовини України. У храмі с. Жуківці 

увагу дослідника привернув іконостас, який був зовсім не типовим для сільських 

храмів: він вирізнявся великим розміром та високою художньою майстерністю 

виконання. М.Ф. Біляшівському вдалося дізнатися, що цей іконостас належав до 
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старої Андріївської церкви у м. Київ. Потрапив він до Жуківців після розбирання 

цієї церкви, на місці якої була збудована теперішня Андріївська. Іконостас 

повністю не поміщався у церкві с. Жуківці, тому його частина була передана до 

церкви м. Трипілля (нині с. Трипілля). Весною 1904 р. М.Ф. Біляшівський 

дізнався, що церкву в Жуківцях розібрали, на її місці будувалася нова церква з 

новим іконостасом. Микола Федотович відправився до с. Жуківці з метою 

зберегти іконостас та придбати його для Київського музею, на що він отримав 

відмову від місцевого священника [174].  

У 1903 р. до Київського музею старовини та мистецтв надійшла велика 

кількість нових експонатів, які були поділені по наступних відділах: 

- Археологічний відділ. Колекція предметів кам᾿яного віку (палеоліт, 

неоліт) і бронзового віку із збірки Вікентія Хвойки, придбана на кошти, 

пожертвувані Є.М. та О.М. Терещенко, всього 300 предметів; колекція предметів 

скіфського періоду із розкопок курганів А.А. Бобринського 1901 р. у Київській 

губернії; . колекція предметів слов᾿янської старовини, подарунок Імператорської 

археологічної комісії загальною кількістю 121 од із розкопок В. Гезе у Київській 

губернії; колекція предметів кам᾿яного віку із Овруцького повіту; подарунок від 

В.А. Рубенштейна кількістю 75 од. Також було подаровано ще кілька менших 

колекцій кам᾿яного віку, знахідки більш пізнього, а саме періоду Київської Русі. 

З останніх виділялися: невеликий скарб срібних прикрас, знайдений у Києві на 

Трьохсвятительській вулиці – від М.А. Гирича; кілька предметів, знайдених на 

цій же вулиці – подарунок від Б.А. Орлова, колекція предметів часів Київської 

Русі із канівського повіту від Археологічної комісії. Всього до археологічного 

відділу за 1903 р. надійшло 1388 предметів. 

- Історичний відділ. До цього відділу надійшло набагато менше предметів – 

23 од. Серед найцінніших надходжень були парадна карета катерининської 

епохи від о. Флавіана, Митрополита Київського та Галицького; колекція 

церковних старожитностей: ризи, хрести, ікони – від В.М. Терещенко та 

В.М. Ханенка, С.П. Яремич подарував ікону «Деісус», від Імператорської 
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археологічної комісії фонди поповнили меч XV ст. із м. Острог, а також дві 

печатки XVIII ст. 

- Нумізматичний відділ. Цей відділ у 1903 р. поповнювався скарбами, які 

були подаровані Імператорською археологічною комісією та приватними 

особами – російськими монетами XV – XVIII ст. та іноземними, золотими та 

срібними. Римських та візантійських надійшло лише кілька. Загалом до відділу 

надійшло 4143 екземпляри. 

- Етнографічний відділ. Найбільшим надходженням була етнографічна 

колекція із Київської, Полтавської та Чернігівської губерній, зібрана на кошти 

О.М Терещенка, та низка інших пожертвувань, загалом у 1903 р. до відділу 

надійшло 398 предметів. 

- Художній відділ. За 1903 р. поповнився 14 новими експонатами. 

- До художньо-промислового відділу надійшло 12 предметів: дві 

мармурові вази Імператорської гранильної фабрики середини XVIII ст. – 

подарунок від Є.П. Демидової. 

- До бібліотеки музею за 1903 р. надійшло 312 назв у 372 томах [215]. 

Всього за 1903 рік до музею надійшло 6350 експонатів. 

 На початку 1904 р. у м. Дашів Київської губернії (сучасне с. Дашів 

Іллінецького району Вінницької області), В.М. Щербаківський проводив огляд 

пам᾽яток місцевої старовини. Об᾽єктом дослідження була Михайлівська церква, 

збудована у 1764 р., її архітектурний ансамбль та внутрішнє убранство. За 

відомостями, які надав вчений, над дверима знаходився частково зіпсований 

напис: «Августа Понятовскаго кколиціи ясновельможного… ятера воеводы 

мосцъ Львовского за пресвитера честного отца Василія Плотницкаго во славу 

Святыя Тройцы создася храм сей Собор св. Архистратига Михаила року Божія 

176… я маю за ктитора Олексія Усатого и всего братства». Іконостас у 

Михайлівській церкві був виготовлений із дерева, високий шестиярусний, у 

плані мав ламану лінію, прикрашений витонченою різьбою, яка більш за все 

була виконана художником, а не різьбярем [339].  
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Маловивченим аспектом, який стосувався старожитностей, була їх 

фальсифікація. За період існування «АЛЮРа», на його сторінках кілька разів у 

статтях піднімалися ці питання, проте вони мали вигляд констатації факту, але 

не давали ніякої конкретики, відносно яких пам᾽яток старовини проводилися 

подібні маніпуляції. 

Зберігачу музею Одеського товариства історії та старовини 

проф. Е.Р. фон -Штерну вдалося виявити факти підробки старовини, що широко 

практикувалася в Одесі та інших південних містах. Фальсифікатори 

використовували античний посуд, який коштував 5-10 карб., після чого 

розмальовували його різноманітними малюнками із давньогрецької міфології 

або повсякденного життя, продаючи свої вироби місцевим колекціонерам-

аматорам, які не могли відрізнити оригінальні вироби від підробки, вже за 150-

200 карб. Вказані підробки були досить поширеними в Одесі, і як з᾿ясував 

проф. Е.Р. фон-Штерн, центром із їх виготовлення було м. Афіни та відправляли 

їх до м. Берлін [276].  

Протягом усього 1904 р. В.М. Щербаківський проводив екскурсію, під час 

якої фотографував та робив зйомки планів церков по всій території сучасної 

України, яка входила до складу Російської імперії. За результатами цих 

досліджень, у «АЛЮРі» було вміщено статтю «К вопросу о типах старинных 

малорусских церквей». Вченим було відвідано наступні населені пункти: 

1. Херсонська губернія Олександрійського повіту – с. Доніна Кам᾽янка та 

с. Казарня (церква збудована 1778 р.). 

2. Київська губернія Уманського повіту – с. Торговиця (1748 р.), 

с. Свердліково (1765 р.), с. Кам᾽янече (1756 р.), с. Вишнопіль (1778 р.), 

с. Тальянки (1764 р.), с. Майданецьке (1763 р.), с. Білашки (1763 р.), с. Мошурів 

(1762 або 1768 р.), с. Поташі (1771 р.), с. Роги (1780 р.), с. Молодецьке (1799 р.), 

с. Старі Бабани, с. Ксьонзівка – рік невідомий, с. Дмитрушки (1845 р.), 

с. Війтівка – точна дата невідома, с. Вербувата (1761 р.), с. Россошки (1763 р.), 

с. Христинівка (1786 р.) с. Талалаївка – точний рік побудови невідомий. 
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Липовецький повіт: с. Монастирище (Матвіївська церква 1750 р., 

Миколаївська 1767 р.), с. Дубровка (1716 р.), с. Тернава (1757 р.), с. Терлиця 

(1747 р.), с. Китайгород (1763 р.), с. Дашів (Онуфріївська церква 1757 р. та 

Михайлівська 1767 р.), с. Дубровинці (1750 р.). 

Таращанський повіт: с. Лисовичі (1795 р.), с. Велика Березянка (1766 р.).  

Київський повіт: с. Козаровичі (1720 р.), с. Димер (1830 р.) 

3. Подільська губернія Гайсинського повіту: с. Комарівка – рік побудови 

невідомий, с. Стражгород (1768 р.), с. Розкошівка (1766 р.), с. Леухи та 

с. Городок – роки побудови невідомі. В.М. Щербаківський переписав церковні 

стародруки, сфотографував іконостаси, окремі ікони, а також двері та інші 

архітектурні деталі [338].  

23 грудня 1904 р., на честь офіційного відкриття та освячення Київського 

художньо-промислового музею, директором якого був М.Ф. Біляшівський, 

постійними меценатами були подаровані наступні експонати, які призначалися 

для поповнення фондів музею: 

1. Від В.М. та Б.І. Ханенків – колекція пам᾽яток старовини Придніпров᾽я 

кам᾽яного та бронзового віків, греко-скіфської доби, епохи великого 

переселення народів та періоду Київської Русі. Також було подаровано 

колекцію старожитностей грецьких колоній Чорноморського узбережжя 

та єгипетські артефакти. Вся збірка складалася із 3 тис. од. 

2. Від А.М. Терещенко, К.М. Терещенко та В.М. Ханенко – колекція 

слов᾽янських пам᾽яток старовини в кількості 900 од. 

3. Від С.С. Могилевича – збірка давньоруської старовини, зібрана на 

території м. Києва та Київської губ., загальною кількістю 800 од. 

4. Від проф. І.А. Линниченка – колекція скіфської старовини із його 

розкопок у Полтавській губ., кількістю 115 од. 

5. К.М. Суріної – збірка медалей та монет, які належали її покійному 

чоловікові М.В. Суріну, колишньому члену правління Київського 

Товариства старовини та мистецтв, загальною кількістю 1291 од. 

6. А.М. Терещенка – 9 малюнків авторства М. Врубеля [228]. 
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У «Археологічному літописі Південної Росії» №1–2 за 1905 р. була 

розміщена стаття В.М. Перетца, який знайшов інформацію про потирі Києво-

Межигірського монастиря. У синодальному архіві м. Санкт-Петербург 

зберігалася велика кількість матеріалів, які стосувалися церковних 

старожитностей. В.М. Перетцу вдалося знайти опис Межигірського монастиря, 

датований 1776 – 1777 рр. Цей опис знаходився у зошиті із написом на 

обкладинці, датованим XVIII ст.: «Описание книги ставропігіального 

Киевомежигорского монастыря с 1776 года». 

Далі подано короткий опис церковних старожитностей: 

1. Срібний потир, повністю покритий позолотою та з круговим 

надписом у його верхній частині: «и пріимъ чашу, хвалу воздав, даде им, глаголя: 

пійте от нея вси, сія бо есть кров моя новаго завета, яже за вы і за многія 

изливаемая во ставленіе хрехов». Вага – 3 фунти (1 кг 230 гр). На піддоні чаші 

зображено розп᾽яття Господнє, Спаситель, Богоматір та Іоанн Предтеча, також 

вигравірувані різні трави. Подарований цей потир був патріархом Іоакимом 

(1620 – 1690). 

2. Срібний потир, повністю покритий позолотою, з гравіюванням у 

вигляді трав та трьох апостолів та «три штучки финиөяных съ ізображеніем 

страстей Христовых», прикрашений коштовним камінням. На піддоні також 

було гравіювання у вигляді трав та трьох апостолів, «три штучки финиөяных» із 

зображенням на двох страстей Христових, а на одній – його воскресіння. Кожна 

«штучка» обкладена червоним камінням. Вага потиря – 2 фунти 24 зол. (922 гр). 

3. Невеликий срібний потир, позолочений повністю, окрім накладки. 

На чаші шість штук «финиөяных», із зображенням на одній воскресіння 

Христового, а на п᾽яти – його страстей, а біля нього шість ангелів. Пукля 

середнього розміру, піддон несуцільно вкритий позолотою. Вага – 1 фунт 35 зол. 

(560 гр). 

4. Потир срібний, зовні та всередині вкритий позолотою. На чаші 

зображені сцени воскресіння та вознесіння Христового, п᾽ятнадцять янголів. Був 
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подарований монастирю його намісником, ієромонахом Феодоритом. Вага – 3 

фунти 78 зол. (1560 гр). 

5. Срібний потир, майже повністю позолочений. Зображено 

воскресіння Христове, Богоматір та Іоанн Предтеча, три херувими. На пуклі та 

піддоні гравірування у вигляді трав. Був подарований запорізьким козаком 

Софронієм. Вага – 1 фунт 58 зол. (657 гр). 

6. Срібний потир, повністю вкритий позолотою та з намальованим 

хрестом. Зображені Спаситель, Богоматір та «орудія страстный», пукля та піддон 

прикрашені різним травами. Вага – 1 фунт 23 зол. (508 гр). 

7. Срібний потир, майже повністю вкритий позолотою, на якому 

зображено Спасителя, Богоматір та Іоанна Предтечу. Вага – 1 фунт 84 зол. 

(768 гр). 

8. Срібний потир, вкритий позолотою, з намальованим хрестом та 

написом навколо: «пійте от нея вси, сія ест кровь моя новаго завета». Цей 

потир був подарований курінним корніївським козаком Василем Гузимовським. 

Вага – 1 фунт, 46 зол. (606 гр). 

9. Срібний потир, вкритий позолотою, зображені три ангели. Був 

подарований козаком канівського куреня Григорієм. Вага потиря – 1 фунт 

24 зол. (512 гр). 

10.  Срібний потир, вкритий позолотою, з намальованим хрестом та 

написом навколо: «пійте от нея вси, сія ест кровь моя новаго завета». Чеканна 

біла срібна накладка. На піддоні зображено трьох ангелів. Подарований козаком 

лянківського куреню Никифором. Вага – 1 фунт 5 зол. (431 гр). 

11.  Срібний потир, вкритий позолотою, з намальованим хрестом, 

зображені три апостоли. Пукля та піддон чеканені. Вага – 1 фунт 35 зол. (560 гр). 

12.  Срібний потир, вкритий позолотою, з намальованим хрестом. 

Зображені воскресіння Христове, розп᾽яття, молебень у вертограді та три ангели. 

Вага – 1 фунт 70 зол. (708 гр). 
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13. Срібний потир, вкритий позолотою, з намальованим хрестом. На 

всьому потирі намальовані 12 апостолів. Потир був у поганому стані. Вага – 1 

фунт 55 зол. (644 гр). 

14. Срібний потир, вкритий позолотою, з намальованим хрестом. На 

потирі намальовані 9 ангелів. Вага – 1 фунт 12 зол. (461 гр). 

15.  Срібний потир, вкритий позолотою, з намальованим хрестом, срібна 

білого кольору накладка. Біля пуклі два срібні обручі. Потир був у поганому 

стані. Вага – 1 фунт 40 зол. (580 гр) 

16.  Срібний потир, вкритий позолотою, з намальованим хрестом. Пукля 

відлита наскрізна із зображенням шести ангелів, піддон чеканний , накладка та 

піддон без позолоти. Потир був у поганому стані. Вага – 1 фунт 40 зол. (580 гр). 

17. Срібний потир, вкритий позолотою, з трьома чеканними ангелами, 

пукля наскрізна з чотирма, а піддон з трьома відлитими ангелами. Вага – 1 фунт 

17 зол. (482 гр). 

18. Давній срібний потир з намальованим хрестом, частково 

позолочений, пукля гранчаста, з просічкою. Піддон має форму зірки. Вага – 1 

фунт 18 зол. (486 гр) 

19. Невеликий срібний потир, вкритий позолотою, на піддоні та пуклі 

відчеканені трави. Вага – 72 зол. (307 гр). 

20. Невеликий потир в поганому стані, частково вкритий позолотою, 

пукля та піддон чеканні без позолоти. Вага – 84 зол. (358 гр) [270]. 

Основні факти руйнування періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. припадали 

на архітектурні пам’ятки. Найпоширенішим типом будівель, яким завдавалася 

шкода, були церкви. Інші архітектурні пам’ятки були мало представлені на 

території сучасної України.  

Питання щодо збереження від руйнації пам’яток старовини часто 

піднімалося як приватними особами, так і вченими товариствами та урядовими 

організаціями. Але, зазвичай, все закінчувалося розмовами, а до проведення 

активних дій не доходило, в той час як руйнація йшла швидкими темпами. Для 

підтвердження цього процитуємо циркуляр міністра внутрішніх справ Царської 
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Росії Сипягіна Д.С. від 6 вересня 1901 р., надісланий губернаторам, 

градоначальникам та оберполіцмейстрам: «По действующему законодательству 

воспрещается разрушать остатки древних церквей, крепостей, памятников и 

других зданий древности, а надзор за охранением их возлагается на местные 

полицейские власти и начальников губерний, которые обязываются доносить о 

всех древностей министерству внутренних дел, в котором сосредотачиваются 

сведения о памятниках древности и дела об охранении оныхъ (т. ХІІІ св. зак. 

изд. 1900 г. Уст. строит, ст. 76-я, т. ІІ Общ. Учр. губ. ст. 328-я, т. І Св. зак. 

изд. 1892 г. Учрежд. минист. ст. 372-я)». Як бачимо, про велику кількість 

старовини та пам’яток міністерству внутрішніх справ було невідомо. Через це 

дані пам’ятки зазнавали руйнації та грабунку. Тому в циркулярі була прописана 

вимога збирати дані про всі пам’ятки з детальним описом та інформацією, хто і 

коли їх збудував, у чиїй власності вони знаходяться, на які кошти утримуються. 

Для більш широкого охоплення використовувалися свідчення як поліцейських 

управлінь, так й інших організацій та приватних осіб. Цей документ міністра 

внутрішніх справ та шефа жандармів Д.С. Сипягіна слід вважати першим 

документом у справі охорони пам’яток, насамперед пам’яток архітектури [156]. 

Одним із яскравих прикладів руйнування пам’яток старовини може 

слугувати наступна справа. Весною 1885 р. до Імператорської археологічної 

комісії було надіслано провадження «О разрешении сноса развалин замка князей 

Острожских в г. Острог». 1879 р. разом з іншим майном він перейшов у 

власність повіту Острозького маєтку. Замок складався з трьох замкових веж на 

Красній, Татарській та Судовій горах, із замком князів Острозьких на останній з 

гір. 1882 р. вежі ремонтували, але Волинське губернське управління визнало 

ремонтні роботи недостатніми. Делегований Київською удільною конторою для 

огляду будівель, архітектор Толстой зробив висновок, що вежі потребують 

ремонту, а от замок, у зв’язку з аварійним станом визнаний таким, що потребує 

негайного знесення. Археологічна комісія запросила фото та малюнки, які б дали 

чітке уявлення про реальний стан будівлі. Комісія отримала чотири фото та 

«Сборник памятников русской народности и православия на Волыни» з 5 
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малюнками. Волинський губернатор Фон-Валь надіслав прохання до комісії про 

тимчасову призупинку знесення фортеці князів Острозьких, для того, щоб 

встигнути особисто оглянути його. 

Під час огляду Волинським губернатором палацу князя Острога, який 

відбувся у вересні 1885 р., до археологічної комісії надійшли плани Судової 

(Замкової) гори та три фасади фортеці. 

Внаслідок огляду було вирішено, що руйнації не є критичними та 

небезпечними для життя, а утримання споруди не вимагало великої суми коштів, 

тому губернатор виступив з проханням про збереження цієї пам’ятки. 

Археологічна комісія підтримала дану ініціативу. Таким чином, 

завдячуючи випадку та небайдужості впливових людей, знесення фортеці було 

відмінене [112]. 

 У 1904 р. до музею Подільського церковного історично-археологічного 

товариства надійшла серія старожитностей, серед яких грамоти, значки та 

печатки XVI – XVIII ст., а також різночасові предмети. Всього за вказаний рік 

було отримано 572 од. нових експонатів [277]. 

  

Висновки до розділу 3  

 

Отже, матеріали «Археологічного літопису Південної Росії» дають 

можливість прослідкувати розвиток археологічної науки на теренах України в 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Значна кількість науковців, які були авторами 

статей, ділилися своїм досвідом у проведенні археологічних досліджень, 

використовували нові методи розкопок, опису та фіксації матеріалів. Саме 

завдяки такому виданню для науковців полегшився пошук матеріалів, які 

стосувалися археології. У вказаний період активно проводилися археологічні 

дослідження по всій території України, завдяки чому була відкрита велика 

кількість нових археологічних культур та пам᾿яток. 

Матеріали, які стосувалися українських старожитностей, знайшли своє 

відображення у «Археологічному літописі Південної Росії». Пам᾿ятки старовини 
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у великих кількостях надходили до музеїв, єпархіальних давньосховищ та 

приватних колекцій. З метою поповнення своїх фондів музеї та давньосховища 

влаштовували експедиції – як археологічні, так і етнографічні, по різних 

місцевостях. Одним із джерел надходження старожитностей до таких установ 

були приватні колекціонери, які дарували частини, а то й цілі свої збірки на 

потреби музейних установ, а також меценати, які купували пам᾿ятки старовини з 

цією ж метою. 
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз сучасного стану історіографії проблеми дозволяє зробити 

висновок, що у більшості праць, у яких розглядаються проблеми вивчення 

археологічної науки на теренах України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., 

відсутні повноцінні історіографічні огляди, а наявні мають вузько тематичний та 

побіжний характер і не враховують всього комплексу джерел з даної 

проблематики. Тематика часопису в цілому не була предметом системного та 

цілісного дослідження, а опубліковані праці лише частково розкривали окремі 

аспекти діяльності «Археологічного літопису Південної Росії». Дослідниками 

детально вивчено життя та діяльність головного редактора та засновника 

видання М.Ф. Біляшівського як музейника, мистецтвознавця, археолога, 

етнографа, нумізмата, громадсько-політичного діяча, пам’яткоохоронця, 

шевченкознавця та мистецтвознавця. 

2. Проведений аналіз джерельної бази дозволив установити, що 

доступні архівні документи, список праць М.Ф. Біляшівського та матеріали 

«Археологічного літопису Південної Росії» складають потужний пласт 

документального забезпечення досліджуваної проблеми. Використання 

широкого кола архівних документів, а також опрацьовуваного видання, як 

одного з основних джерел, дозволило розкрити вплив діяльності археологічних 

товариств, музейних установ та археологічних з’їздів на розвиток археологічної 

науки та прослідкувати подальшу долю знайдених під час розкопок 

старожитностей. Вдалося дізнатися про вплив інших осіб на формування 

змістового наповнення часопису. 

3. Комплексне застосування визначених методологічних принципів та 

методів дослідження дало можливість досягти мети дисертаційної роботи – 

відслідкувати розвиток археологічної науки в Україні, спираючись на матеріали 

«Археологічного літопису Південної Росії» та його вплив на популяризацію 

археологічних знань та його взаємозв’язок із часописом «Київська старовина». 
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4. На основі опрацьованих архівних документів, праць вченого, 

матеріалів його сучасників можна виділити основні етапи життя та діяльності 

М.Ф.Біляшівського – організатора часопису «Археологічний літопис Південної 

Росії», а саме: 1877–1885 рр. – навчання М.Ф. Біляшівського у 2-й київській 

гімназії; 1883–1886 рр. – участь у гуртку київських нумізматів; 1887–1891 рр. – 

навчання у Київському університеті св. Володимира. У цей період Микола 

Федотович познайомився з В.Б. Антоновичем; 1888–1907 рр. – робота у часописі 

«Київська старовина»; 1892–1894 рр. – М.Ф. Біляшівський жив та навчався у 

Москві; 1894–1897 рр. – робота на посаді завідувача Архіву колишнього 

фінансового управління Царства Польського при Варшавській казенній палаті; 

1899–1902 рр. – створив окремий розділ на сторінках «Київської старовини» – 

«Археологічний літопис Південної Росії»; 1903–1905 рр. – «АЛЮР» став 

самостійним виданням; 1902–1923 рр. – працював директором Київського 

міського художньо-промислового і наукового музею; 1915–1917 рр. – брав 

участь у І Світовій війні; 1917–1919 рр. – очолював Центральний комітет 

охорони пам’яток старовини і мистецтв; 1919–1926 рр. – дійсний член 

Української Академії наук. 

5. Проаналізувавши матеріали архівних фондів з листуванням 

М.Ф. Біляшівського та інші джерела, вдалося з’ясувати взаємозв’язок 

«Археологічного літопису Південної Росії» та журналу «Київська старовина», 

який полягав у наступному: «Археологічний літопис Південної Росії» у період з 

1899 по 1902 рр. існував як структурна одиниця журналу «Київська старовина»; 

при виокремленні «Археологічного літопису» як окремого видання за основу 

була взята програма «Київської старовини» з урахуванням специфіки нового 

часопису; обидва журнали мали спільних авторів; «Археологічний літопис 

Південної Росії» та «Київська старовина» справили найбільший вплив на 

розвиток історичної науки та її спеціальних дисциплін – пам’яткознавства та 

музеєзнавства у кінці ХІХ – на початку  ХХ ст. 

6. Характерними рисами та особливостями тогочасного етапу розвитку 

археологічної науки було те, що: археологічна наука України розвивалася у 
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контексті розвитку європейської археології; у період 1899–1905 рр. у археології 

вперше почала застосовуватися фотографія з науковими цілями; серед наукових 

кіл панував «слов’янський підхід» до археологічних знахідок, його суть полягала 

у тому, що майже всі нові культури автоматично відносилися до слов’янських і 

лише у процесі подальших досліджень вдавалося їх виокремити як самостійні; 

вагомий вплив відігравали археологічні з’їзди, наукові товариства та музеї; 

кінець ХІХ – початок ХХ ст. справедливо можна називати «добою археологічних 

відкриттів»; відбувалася тісна взаємодія між українськими археологами, які 

перебували у складі Російської та Австро-Угорської імперій; археологічна наука 

України перебувала під впливом цензури імперій, які окупували її території; 

потреби української археології були на периферії у порівнянні з російською. 

7.  Структура часопису, відрізнялася у період 1899–1902 рр. та 1903–

1905 рр., коли «Археологічний літопис Південної Росії» друкувався у складі 

«Київської старовини» та існував як самостійне видання відповідно. Ці зміни 

мали незначний характер, що не вплинуло на загальну структуру часопису за 

роки його існування: у першому номері за кожен рік вміщувався короткий огляд 

про здобутки та проблеми існування «Археологічного літопису» та 

характеристика попереднього року в археологічному відношенні; окремі 

аналітичні статті; огляди із підготовки до археологічних з’їздів; рубрики: 

«Засідання товариств»; «Вчені товариства»; «Дослідження та розкопки»; 

«Випадкові знахідки»; «Музеї та колекції старовини»; «Різні новини». У 1903 р. 

до структури часопису додалися нові підрозділи: «Охорона пам’яток 

старовини», «Бібліографія», анотації до змісту кожного випуску німецькою та 

французькою мовами. Провідною тематикою випусків «Археологічного літопису 

Південної Росії» були повідомлення про археологічні дослідження, факти 

реставрації та руйнування пам’яток старовини, надходження старожитностей до 

музейних установ та приватних колекцій та все, що стосувалося археології та 

пам’яткознавства України. 

8. У результаті опрацювання біографій дослідників (істориків, 

археологів, краєзнавців), що співпрацювали з «Археологічним літописом 
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Південної Росії», вдалося дізнатися, що часопис вплинув на формування 

наукового світогляду низки вчених, серед яких були: В.В. Хвойка та Ф.К. Вовк, 

які вели дискусію на його сторінках з приводу статті «Искусство мадленской 

эпохи в Украине» за авторством Федора Кіндратовича, та низки інших вчених, 

які писали свої наукові розвідки та були підписниками «Археологічного 

літопису». Як важливий центр наукової комунікації дослідників вітчизняної 

археології, «Археологічний літопис Південної Росії» відіграв величезну роль у 

розвитку археологічної науки на теренах України. На його шпальтах були 

відображені усі найважливіші археологічні відкриття кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

на території України: археологічні культури, нерухомі пам’ятки, унікальні 

археологічні знахідки. Оскільки досягнення археології кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. не втратили свою актуальність у сучасних умовах, можна стверджувати, 

що отримані результати дослідження розкривають нові сторінки історії вивчення 

цієї науки. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Рукописні матеріали 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

 

Ф. 294. Архів Канцелярії Київського окремого цензора 

оп. 1.  

1. Спр. 37. Главное управление по делам печати. 26 ноября 1902 г., № 10699, 

1 арк. 

 

Ф. 295. Архів Київського тимчасового комітету у справах друку, м. Київ 

оп. 1.  

2. Спр. 16. Дело об издании Лебединцевым Ф. Г. и другими лицами 

исторического журнала «Киевская старина». 28 октября 1881 г. – 16 

сентября 1906 г., 20 арк. 

 

Ф. 721. Архив Юго-Западного комитета Всероссийского союза городов  

оп. 1.  

3. Спр. 22. Комитет Юго-Западного фронта Всероссийского союза городов. 

Положения о фронтовых совещательных продовольственных бюро, 

уполномоченных при армиях и отделах осведомления. 1916–1917 гг., 6 арк. 

4. Спр. 61. 9-я армия. Комитет Юго-Западного фронта Всероссийского союза 

городов. Медико-санитарный отдел. Переписка с уполномоченным 

Всероссийского союза городов в г. Романе Согорь (Румыния) Беляшевским 

и  Ясманом (О личном составе и об открытии заразного госпиталя в 

Новоселице). 18.VІ.1916 г. 28.ІІ.1917 г., 332 арк.  
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оп. 3.  

5. Спр. 6. Переписка с Главным Комитетом городов об организации помощи 

беженцам. 31 июля 1915 – 30 ноября 1915, 12 арк. 

6. Спр. 18. Комитет Юго-Западного фронта Всероссийского союза городов. 

Секретариат. Проект положення о деятельности на театре войны 

Всероссийского Земского Союза, Союза городов и других общественных 

организаций. 15 декабря 1916 г., 3 арк.  

7. Спр. 157. Комитет Юго-Западного фронта Всероссийского союза городов. 

Переписка с уполномоченным Союза городов при 9-й армии о тяжелом 

продовольственном положении и недостаточном медико-санитарном 

обслуживании населения Румынии в районе расположения 9-й армии. 

Сентябрь – 7 декабря 1916 г.  

8. Спр. 249. Переписка с уполномоченным Союза городов при особой Армии 

о расформировании лечебных учреждений Союза городов в районе Особой 

армии. 5 января 1918 – 5 апреля 1918 г., 2 арк.  

9. Спр. 371. Комитет Юго-Западного фронта Всероссийского союза городов. 

Отдел личного состава. Списки учреждений и служащих Союза городов в 

районах 8 и 9-й армии. 29 июля 1916 г.  

10. Спр. 1001. Личное дело Беляшевской Евдокии Борисовны, 

2 арк.+фото. 

 

Ф. 725. Архив Киевского общества охраны памятников старины и 

искусства 

оп. 1.  

11. Спр. 3. Киевское общество охраны памятников старины и искусства. 

Журналы общих собраний, заседаний Совета и распорядительного 

комитета общества, постановления Совета, отчеты о деятельности 

общества за 1910, 1911 и 1912 гг., денежные отчеты. 7 апреля 1910 г.  3 

марта 1916 г., 294 арк. 
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12. Спр. 26. Киевское общество охраны памятников старины и 

искусства. Переписка с Киевским художественно-промышленным музеем, 

Волынской духовной консисторией, попечителем Киевского учебного 

округа о передаче книг и др. вещей в общество. 11 февраля 1911 г. – 18 

февраля 1919 г., 133 арк. 

13. Спр. 38. Письмо товарища председателя Русского исторического 

музея о созыве Предварительного съезда деятелей музеев в Москве. 

Программа съезда. 20 ноября 1912 г. – 18 февраля 1913 г., 3 арк. 

14. Спр. 78. Киевское общество охраны памятников старины и 

искусства. Дело об археологических раскопках близ с. Монастырек 

Каневского уезда Киевской губ. (у летописного г. Заруба). 8 июля – 12 

июля 1916 г., 75 арк. 

15. Спр. 79. Переписка с археологическим обществом, Киевской 

архивной комиссией, обществом Нестора Летописца и другими об охране 

памятников старины. 5 января 1917 – 3 мая 1918, 45 арк. 

 

Ф. 2581. Архів Генерального секретарства освіти Української Центральної 

Ради. Народного міністерства освіти Української Народної Республіки 

оп. 1.  

16.  Спр. 23. Клопотання старих історичних товариств в зв’язку з 

постановою Міністерства Військових справ по знищенню царського герба 

на установах, про охорону «двоголового орла», якщо він являє художній 

твір. 30 березня 1918 – 19 квітня 1918, 4 арк. 

 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського 

Ф. ІІІ. Архів В. Л. Модзалевського 

оп. 1 

17. Спр. 969. Біляшівський Микола Федотович Модзалевському 

Вадимові Львовичу. Лист. 25 квітня 1917 р. з Києва до Чернігова, 1 арк. 
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Додаток: Статут Центрального комітету охорони пам’яток старовини і 

мистецтв на України, 4 арк.  

 

Ф. ХХХІ. Архів М. Ф. Біляшівського 

оп. 1 

18. П-2622–2626, 2655–2700. Фотографії М. Ф. Біляшівського, 49 фото. 

19. Спр. 1–5, 376–410, 417–2619. Листування М. Ф.Біляшівського. 

20. Спр. 8. Біляшівський Микола Федотович. Автобіографія. 11 липня 

1923 р. Додаток: Машинописна копія з приписками Миколи Миколайовича 

Біляшівського, 84 арк. 

21. Спр. 8, 9, 14, 25, 28, 29, 42, 288–290, 390, 2588 б – 2589. Біографічні 

матеріали М. Ф. Біляшівського. 

22. Спр. 10. Свидетельство выдано Главным управлением по делам 

печати надворному советнику Николаю Федотовичу Беляшевскому о том, 

что он состоит издателем журнала «Археологическая летопись Южной 

России» разрешенного к выпуску. 26 ноября 1902 г., 2 арк. 

23. Спр. 15-22. Документы о деятельности уполномоченного Комитета 

Юго-Западного фронта Всероссийского Союза городов Николая 

Федотовича Беляшевского. 15 марта 1916 – 18 марта 1917 г. Киев – 

Действующая армия, 19 арк. 

24. Спр. 15–22, 69–413, 2572. Матеріали громадської та службової 

діяльності М. Ф. Біляшівського. 

25. Спр. 24, 26, 56–57, 116–120, 249–252, 257, 281–283, 301–354, 2635–

2641, 2580. Матеріали пам’яткоохоронної та музейної діяльності 

М. Ф. Біляшівського. 

26. Спр. 27, 55–57, 124, 256, 264–280, 300, 2706, 2653. Матеріали 

археологічної та етнологічної діяльності М. Ф. Біляшівського. 

27. Спр. 28, 43–68. Наукові та творчі матеріали М. Ф. Біляшівського. 
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28. Спр. 41. Біляшівський Микола Миколайович. «Короткі нотатки до 

історії створення Канівського державного заповідника». 3 жовтня 1970 р. 

Київ, 3 арк.   

29. Спр. 55, 56, 2571–2592. Матеріали інших осіб у фонді 

М. Ф. Біляшівського. 

30. Спр. 56, 57, 253–251, 2641. Підготовчі матеріали до наукових праць 

М. Ф. Біляшівського. 

31. Спр. 58. Адресная книга лиц, которым высылается бесплатно 

«Археологическая летопись Южной России». Составлена 

Н. Ф. Беляшевским. 1899–1901 гг., 12 арк.  

32. Спр. 59. Адресная книга лиц, получавших «Археологическую 

летопись Южной России». Составлена Н. Ф. Беляшевским. 1903 г., 61 арк.  

33. Спр. 60. Адресная книга лиц, получавших «Археологическую 

летопись Южной России». Составлена Н. Ф. Беляшевским. 1904 г., 85 арк. 

34. Спр. 61. Беляшевский Николай Федотович Епископу Волынской и 

Житомирской епархии. Письмо с просьбой оказать содействие в собирании 

памятников старины для предстоящего ХІ-го археологического съезда. 1 

мая 1896 г. Из Варшавы, 2 арк. Додаток: Примерный перечень памятников 

старины подлежащих собиранию, 2 арк. 

35. Спр. 70. Попечитель Варшавского учебного округа начальнику 

архива б. Финансового управления в Царстве Польском Беляшевскому 

Николаю Федотовичу. Письмо с просьбой выслать программу для 

собирания сведений о древностях. 31 августа 1898 г. Варшава, 2 арк. 

36. Спр. 79. Волынский губернатор Беляшевскому Николаю 

Федотовичу. Письмо об оказании содействия Н. Ф. Беляшевскому и В. Б. 

Антоновичу при проведении предполагаемых раскопок на территории 

Волынской губернии. 17 июня 1897 г. из Житомира в Варшаву, 2 арк.  

37. Спр. 180–183. Директор Киевского политехнического института 

Беляшевскому Николаю Федотовичу. Письма о предоставлении 

Н. Ф. Беляшевскому должности библиотекаря, ответ его и уведомление о 
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произведении его в чин надворного советника. 26 мая 1898 г. – 3 июля 

1902 г. Киев, 6 арк. 

38. Спр. 189–192. Редакция журнала «Киевская старина» Беляшевскому 

Николаю Федотовичу. Уведомления о заседаниях по обсуждению 

подготавливаемых к выходу номеров журнала. 8 октября 1891 г. – 29 

апреля 1892 г. Киев, 8 арк. 

39. Спр. 195. Редакция газеты «Киевские новости» в редакцию журнала 

«Археологическая летопись Южной России». Письмо. Редакция газеты 

предлагает взаимный обмен изданиями. 7 января 1905 г. Киев, 2 арк. 

40. Спр. 206–212. Историческое общество Нестора-летописца при 

Императорском университете Св. Владимира Беляшевскому Николаю 

Федотовичу. Уведомления об избрании в действительные члены общества, 

об очередных заседаниях и их повестке дня. 12 ноября 1891 г. – 4 декабря 

1913 г. Киев, 10 арк. 

41. Спр. 219. Председатель Киевского отделения Предварительного 

комитета по устройству ХІ Археологического съезда Беляшевскому 

Николаю Федотовичу. Приглашение на заседание хозяйственной комиссии 

Предварительного комитета. 22 мая 1899 г. Киев, 1 арк. 

42. Спр. 220. Киевское отделение Предварительного комитета по 

устройству ХІ Археологического съезда Беляшевскому Николаю 

Федотовичу. Письмо о высылке программы для собирания сведений о 

древностях. 22 октября 1898 г., 2 арк. 

43. Спр. 221. Киевское отделение Предварительного комитета по 

устройству ХІ Археологического съезда Беляшевскому Николаю 

Федотовичу. Письмо о высылке 7-го протокола заседаний. 17 декабря 1898 

г., 1 арк. 

44. Спр. 272–274. Московское нумизматическое общество 

Беляшевскому Николаю Федотовичу. Уведомление об избрании 



169 

 

Н. Ф. Беляшевского членом-корреспондентом общества, об очередных 

заседаниях его. 26 октября 1892 г. –  март 1893 г. Москва, 6 арк. 

45. Спр. 276–280. Императорское общество любителей естествознания, 

антропологии и этнографии состоящее при Московском университете 

Беляшевскому Николаю Федотовичу. Уведомления об избрании Н. Ф. 

Беляшевского действительным членом общества, о заседании отдела 

этнографии, командировочное свидетельство для этнографических 

изследований и др. 10 октября 1892 г. – 19 ноября 1902 г. Москва, 9 арк. 

46. Спр. 288–290. Попечитель Одесского ученого округа. Беляшевскому 

Николаю Федотовичу. Письма о выдаче диплома окончившему курс наук 

Новороссийского университета Николаю Беляшевскому. 20 января – 19 

марта 1892 г. Из Одессы в (…), 6 арк. 

47. Спр. 375. Беляшевский Николай Федотович. Письма к разным лицам 

(Штейнгелю, Мошкову, Перетцу, Корниловичу, Гнилосырову, Дмитрюку, 

Гошкевичу, Новицкому, Сецинскому, Стороженко, Фотинскому, 

Брокгаузу, Кораллову, Бранденбургу, Яроцкому). Собственноручные 

копии. 13 октября 1898 г. 5 (17) января 1899 г., 50 арк. 

48. Спр. 483–485. Анучин Дмитрий Николаевич Беляшевскому Николаю 

Федотовичу. Письма. 17 февраля 1892 г. – 19 сентября 1894 г. Из Москвы в 

Киев и Варшаву, 6 арк. 

49. Спр. 1930–1931. Уварова Прасковья Сергеевна Беляшевскому 

Николаю Федотовичу. Письма. 30 апреля 1892 г. – 2 февраля 1902 г. Из 

Москвы в Киев, 3 арк. 

50. Спр. 1940–1942. Уварова Прасковья Сергеевна Беляшевскому 

Николаю Федотовичу. Письма. 16 января – 19 ноября 1906 г. Из Москвы в 

Киев, 6 арк. 

51. Спр. 2588. Выписка из журнала входящих бумаг по Уманскому 

духовному училищу о назначении Беляшевского Ф. И. помощником 

инспектора. 27 октября 1864 г., 2 арк. 
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52. Спр. 2589. Правление Киево-Софийского духовного училища 

Беляшевскому Федоту Ивановичу. Уведомление об утверждении 

священника Беляшевского Ф. И. членом правления. 1 марта 1882 г. Из 

Киева, 2 арк. 

53. Спр. 2681–2685. Ілюстративні матеріали М. Ф. Біляшівського. ІР 

НБУВ. Ф. ХХХІ (Архів М. Ф. Біляшівського).  

 

 

Науковий архів Інституту археології HAH України 

Ф. 1. Архів Ф. К. Вовка 

оп. 1 

54. В/375–422; В/820–856. Листування Ф. К. Вовка та М. Ф.  

Біляшівського. 

Ф. 2. Архів В. В. Хвойки 

оп. 1 

55. Спр. 22–30. Листування В. В. Хвойки та М. Ф. Біляшівського. 

Ф. 9 Архів Д. М. Щербаківського 

оп. 1 

56. Спр. 168/Б, 216–230 а. Листи від М. Ф. Біляшівського до Д. М.  

Щербаківського. 

 

 

Опубліковані джерела 

57.  Бородін В. С. З нових (додаткових) матеріалів про долю 

літературної та образотворчої спадщини Шевченка на початку ХХ ст. (З 

архіву М. Ф. Біляшівського). Збірник праць ювілейної тринадцятої 

наукової шевченківської конференції / відп. ред. Є. П. Кирилюк. Київ : 

Наукова думка, 1965. С. 307–338.  
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58.  З епістолярної спадщини визначних народознавців. Листування 

Федора Вовка і Миколи Біляшівського / упоряд., передм, комент.: 

В. Наулка, Ю. Філіпової. Народна творчість та етнографія. 1997. № 4. 

С. 62–74. 

59. Листи Володимира Антоновича до Миколи Біляшівського за 1891–

1902 роки. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. Київ 

: Заповіт, 1997. Т.2. С. 238–239. 

60. Листи Є. Корніловича – хранителя Городоцького музею барона 

Ф. Штейнгеля – до М. Біляшівського про пам’яткознавчу роботу 

музейного закладу. Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині, 

Холмщини і Підляшшя (ХІХ–початок ХХ ст.) : монографія / Волин. держ. 

ун-т ім. Л. Українки. Луцьк, 2002. С.459–462. 

61.  Листування М. Грушевського та М. Біляшівського. Листування 

Михайла Грушевського / Укр. іст. т-во, НАН України. Ін-т літ. ім. Т. Г. 

Шевченка ; упоряд.: Р. Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака, І. Гирич. Київ ; 

Нью-Йорк, 2001. С. 16–91, 229–350. (Серія: Епістолярні джерела 

грушевськознавства ; т. 2). 

 

Спогади, мемуари, щоденники 

62.  Багалій Д. Записка про наукові праці М. Т. Біляшівського. Записки 

історично-філологічного відділу ВУАН. 1926. Кн. 9. С. 1–10. 

63.  Винницький А. Микола Теодорович Біляшівський. Його життя і 

музейна робота. Записки історично-філологічного відділу ВУАН. 1926. Кн. 

9. С. 11–23. 

64.  Грушевський М. С. Академік Микола Федотович Біляшівський, 

1867–1926 : некролог. Україна. 1926. № 2–3. С. 237–239. 

65.  Єфремов С. М. Ф. Біляшівський на громадській роботі. Записки 

історично-філологічного відділу ВУАН. 1926. Кн. 9. С. 54–59. 



172 

 

66.  Курінний П. П. Академік Микола Теодотович Біляшівський як 

археолог. Записки історико-філологічного відділу ВУАН. 1926. Кн. 9. С. 

24–32. 

67.  Ляскоронський В. Г. М. Т. Біляшівський як нумізмат. Записки 

історично-філологічного відділу ВУАН. 1926. Кн. 9. С. 33–37. 

68.  Щербаківський Д. М. М. Т. Біляшівський і українське мистецтво. 

Записки історично-філологічного відділу ВУАН. 1926. Кн. 9. С. 38–58. 
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