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В  статті  поданий  аналіз  значення  робіт 
Б.О. Тимощука  для  дослідження  пам’яток  І  поло-
вини І тисячоліття н. е. на Буковині.

К л ю ч о в і    с л о в а:  культура  карпатських 
курганів, Б.О.Тимощук, Буковина, поселення.

Наукові здобутки та творча спадщина Бори-
са Онисимовича Тимощука заслужено високо 
оцінені не тільки серед вітчизняних науковців, 
але і всіх дослідників слов’янських старожитнос-
тей. Тільки на території Чернівецької області, де 
археолог протягом понад 40 років проводив вив-
чення археологічних старожитностей, ним було 
виявлено і обстежено понад 1,5 тис. пам’яток 
археології. На значній їх частині були прове-
дені розкопки, з більшості зібраний та описаний 
підйомний матеріал, зроблена графічна та фото-
фіксація. Основна робота вченого була зконцен-
трована на вивченні проблем розвитку території 
краю в ранньослов’янський та давньоруський 
періоди. Саме ним були виявлені місця існуван-
ня літописних пунктів Василева, Кучелмина, 
Онута, визначено локалізацію Черна — історич-
ного попередника Чернівців. На поч. 1970-х рр. 
Б. Тимощук вперше виявив та правильно інтер-
претував пам’яку перехідного від римського часу 
до раннослов’янського періоду в Кодині, що непо-
далік Остриці Герцаївського р-ну Чернiвецької 
областi. Крім того, архелогом спільно з І.П. Руса-
новою було визначено місце, де знаходився слав-
нозвісний Збруцький ідол на Тернопільщині. 
Б. Тимощук висвітлив також закономірності та 
особливості розвитку слов’янської общини в VІ—
ІХ ст, розкрив механізми утворення на основі 
слов’янських центрів перших міст.

Попри визнані заслуги вченого на ниві 
слов’яно-руської археології, він не обмежував-

ся дослідженням тільки даного періоду. В іс-
торіографії є кілька робіт, які присвячені вив-
ченню Б. Тимощуком старожитностей окремих 
культур [Войнаровський, 1998, 22—23]. Метою 
даної роботи є висвітлення діяльності науковця 
щодо вивчення пам’яток культури карпатських 
курганів. Частково дану проблематику розгля-
нув в своїй статті В.М. Войнаровський, який в 
загальних рисах показав здобутки Б.О. Тимо-
щука та І.П. Русанової в дослідженні пам’яток 
римського часу [Войнаровський, 1998].

У 1951 р. Б.О. Тимощуком були проведені 
розкопки 5 курганів, що за 4 км на південний 
схід від смт Глибоки. Дана пам’ятка відкрита 
ще наприкінці ХІХ ст. віденським археологом 
й. Сомбатті, який в 1983 р. розкопав 2 курга-
ни [Szombathy, 1893]. Б. Тимощук розкопав 
кургани № ІІ—VІ [Тимощук, 1953]. Дослідни-
ком було констатовано той факт, що внаслідок 
сільськогосподарських робіт пам’ятка сильно 
руйнується. У всіх розкопаних об’єктах об’єктах 
ним виявлені трупоспалення із поховальним 
інвентарем. Найбільше керамічних виробів 
виявлено в кургані № ІІ — 9 посудин, серед 
них — опуклобокі горщики, гостропрофільо-
вані біконічні миски, амфори. Характерно, що 
майже всі вироби виготовлені на гончарному 
колі. Решту курганів виявилися біднішими 
за поховальним інвентарем [Тимощук, 1951, 
с. 3—7]. Кераміка з поховань була поділена 
дослідником на 3 групи: а) кружальну кера-
міку, виготовлену з добре відмуленої глини; 
б) кружальну кераміку, виготовлену з глини, 
в якій значні домішки піску; в) ліпну. Дослід-
ник зробив припущення, що спалення покій-
ника відбувалося на стороні, оскільки земля на 
місці вогнищ мало пропалена [Тимощук, 1951, 
с. 10]. Також важливим був висновок про те, що 
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поховання були не одиночними а колективни-
ми, «коли кожен курган був місцем поховань 
членів окремої патріархальної сім’ї» [Тимощук, 
1951, с. 10]. Досить сміливим було припущення 
на основі проведених розкопок щодо етнічної 
приналежності населення, що залишило дану 
пам’ятку. Порівнюючи особливості поховання 
та супроводжуючий інвентра, було зроблено 
припущення про віднесення культури кар-
патських курганів до ранньослов’янської [Ти-
мощук, 1951, с. 11]. Дещо пізніше Б. Тимощук 
погодився із думкою про співвідношення ста-
рожитностей культури карпатських курганів з 
племенами літописних хорватів, не заперечу-
ючи дако-фракійського впливу на них [Тимо-
щук, Винокур, 1961, c. 86]. У 1970 р., в конспек-
ті лекцій «Археологічні пам’ятки Чернівецької 
області» Б.Тимощук вже однозначно не ствер-
джує про слов’янський характер носіїв куль-
тури карпастьких курганів, а лише зазначає, 
що вони «відіграли значну роль у формуванні 
східного слов’янства» [Тимощук, 1970, c. 28].

Якщо Глибоцький могильник був відомим в 
науковій літературі, то решта пам’яток куль-
тури карпатських курганів виявлені лише 
завдяки багаторічним пошуковим роботам як 
Б.О. Тимощука, так і інших фахівців.

Досить плідна співпраця щодо вивчення оз-
начених пам’яток склалася у Б. Тимощука із 
Л. Вакуленко у 1960-х рр. Результатом спіль-
них їхніх пошуків стали виявлення близько 
15 нових поселень.

Чотири поселення були виявлені в Сторо-
жинецькому р-ні (Михальча, Ропча, Великий 
Кучурів І, ІІ). Крім зібраного підйомного ма-
теріалу, на поселенні в Михальчі проведено 
зачистку печі наземного будинку, а також роз-
копана господарська яма [Тимощук, Вакулен-
ко, 1971, c. 209].

В господарській ямі глибиною до 1 м і діамет-
ром дна до 1,2 м в заповненні знайдені велика 
кількість фрагментів кераміки, переважно ліп-
ної (горшки з відігнутими вінчиками, неорна-
метованими товстими стінками). Гончарна ке-
раміка представлена сіролощеними мисками і 
чашами на високій ніжці. Також в ямі виявле-
ний остеологічний матеріал, керамічні шлаки, 
скляна бусина фіолетового кольору.

Біля розчищеної печі (розмірами 70 × 90 см) 
виявлено численний керамічний матеріал, 
пряслице, зроблене із стінки горщика, кістки 
тварин, ікло дикого кабана.

Близько 10 поселень в цей час зафіксовані 
дослідниками в Глибоцькому р-ні. Серед них — 
Дубівка (суч. Опришени) (уроч. Станіште); Тер-
навка (уроч. Хань) (суч. Герцаївський р-н), Че-
репківці (біля церкви), Кут Баінськ, Михайлівка 
(уроч. Лан, Кадуб), Новий Вовчинець (уроч. Се-
лище), Коровія (уроч. Руський Кут) Глибоцького 
р-ну [Тимощук, Вакуленко, 1971, c. 208—210].

Крім розвідувальних робіт під керівниц-
твом Б. Тимощука та Л. Вакуленко проведені 

розвідкові розкопки в південній частині Чер-
нівців — Рогатці [Тимощук, Вакуленко, 1972, 
c. 378—380]. Поселення зафіксоване по обох 
берегах р. Кисся, де на виораному полі виділя-
лися плями від наземних жител. У закладених 
розвідкових розкопах було розкопано частину 
житла та три господарські ями. В межах за-
лишків житлової споруди було розчищене вог-
нище розмірами 0,75 × 0,80 м. В господарській 
ямі № 1 крім уламків кераміки та плит піско-
вику знайдено 63 глиняних грузила без ознак 
спрацьованості (16 пірамідальної, решту — ко-
нусоподібної або майже конусоподібної форми) 
[Тимощук, Вакуленко, 1972, c. 380]. В інших 
двох ямах знайдені керамічний та остеологіч-
ний матеріал.

Як зазначили археологи в підсумках своїх 
досліджень, виявлення та дослідження нових 
пам’яток культури карпатських курганів доз-
волило не тільки дізнатися більше про жит-
лобудівництво та господарську діяльність її 
носіїв, але і розширити район розповсюдження 
її старожитностей.

Після переходу Б.О. Тимощука на роботу до 
Чернівецького державного університету робота 
по дослідженню старожитностей ще більше ак-
тивізується, оскільки до розвідок стали залуча-
тися студенти історичного факультету. Особли-
ва значна робота була проведена в Чернівцях. 
Так, в 1973 р. експедицією університету було 
розкопане житло культури карпатських кур-
ганів на Верхній Калічанці [Тимощук, 1976, 
c. 109], а протягом 1971—1976 рр. цією ж експе-
дицією досліджено 20 жител згаданої культури 
і культури празького типу на Горечі, що в об-
ласному центрі [Тимощук 1976, c. 149—150, 20, 
c. 109]. Крім того, були виявлені поселення да-
ного періоду в кінці вул. Руської (Гореча І), на 
садибах по вул. Нечая та Рощі (лівий берег р. 
Клокучки) [Тимощук, 1976, c. 109].

В кін. 1960-х рр. в Чернівецькій області за 
ініціативи Товариства охорони пам’яток історії 
і культури було розпочато роботу по складан-
ню карти археологічних пам’яток області, ос-
кільки постала реальна загроза їх руйнування 
внаслідок проведення щорічних сільськогоспо-
дарських та інших робіт. Станом на зазначений 
період була зібрана інформація стосовно майже 
1 тис. пам’яток, основна частина з яких була ви-
явлена Б. Тимощуком. Своєрідним підсумком 
його роботи став вихід у 1984 р. у світ «Довідника 
з археології України: Хмельницька, Чернівець-
ка та Закарпатська області» [Винокур, 1984], де 
археологом була надана інформація про відо-
мі на той час археологічні пам’ятки Буковини. 
Значна увага була приділена в «Довіднику» і 
старожитностям культури карпатських кур-
ганів. Зокрема, тільки на території м. Чернівців 
було зафіксовано 6 поселень, у Вижницькому 
р-ні — 7, Глибоцькому (сучасні Глибоцький і 
Герцаївський) — 40, Кіцманському — 8, Сторо-
жинецькому — 9 [Тимощук, 1984, c. 109—169].
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В своїй роботі, що підсумовувала дослідження 
пам’яток римського часу на Буковині, Б. Тимощук 
констатує про наявність на території краю більше 
100 поселень цієї культури [Тимощук, 1984].

Значною є заслуга Б.О. Тимощука по ви-
явленню археологічних пам’яток, які запов-
нюють в хронологічному відношенні розрив, 
що існував між пам’ятками римського часу та 
ранньослов’янськими культурами. В межиріч-
чі Пруту та Сірету ним було виявлено кілька 
пам’яток, в керамічних комплексах яких поєдну-
валися риси, які були характерними для празько-
корчакської слов’янської культури і водночас ще 
зберігалися характерні для культури карпатсь-
ких курганів форми посуду. Найвідомішим з та-
ких поселень є Кодин, що знаходиться на південь 
від м. Чернівці. Розуміючи важливість виявлених 
матеріалів, для дослідження даної пам’ятки була 
запрошена І.П. Русанова — відомий фахівець з 
ранньослов’янської проблематики. Результатом 
досліджень стала спільна монографія, в якій ви-
світлений процес еволюції даних старожитнос-
тей в середині І тис. н. е. [Русанова, Тимощук, 
1984]. Окрім згаданого поселення, Б.О. Тимощу-
ком було вивчено керамічний матеріал кількох 
слов’янських поселень ранньої фази, в якому знач-
ний відсоток форм становить посуд, характерний 
для попереднього періоду (Кут Баінськ, Глибока, 
Рогізна, Гореча та ін). Було доведено, що еволюція 
від культур римського часу до ранньослов’янських 
відбулася не раптово, а стала поступовим еволю-
ційним процесом [Тимощук, 1976, c. 9—49].

Таким чином, внесок Б.О. Тимощука у дослід-
женні старожитностей культури карпатських 
курганів дуже значний. Завдяки його багаторіч-
ним розвідковим роботам на території Черні-
вецької області було виявлено понад 60 озна-
чених пам’яток, кілька десятків поселень було 
виявлено спільно з археологами інших установ. 
Крім зібраного на пам’ятках численного підйом-
ного матеріалу, на кількох з них проведені роз-
копочні роботи, завдяки яким більш повно були 
з’ясовані особливості матеріальної та духовної 
культури носіїв означеної культури.
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