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 НАУКОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ 
БІЛОРУСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ 
АРХЕОЛОГІВ У XIX–XX ст.

У статті розглянуто внесок уродженців Білорусі у вивчення археологічних 
пам’яток України (Ф.І. Камінський, А.В. Прахов, Л.М. Славін), показано 
зв’язок білоруських дослідників старожитностей з київською історичною 
школою (В.З. Завітневич, М.В. Довнар-Запольський), з археологією Одеси 
(В.Н. Юргевич, М.Ф. Болтенко, П.В. Харлампович), з Харківським універ-
ситетом (Л.-М.Ю. Лазаревич-Шепелевич, Б.А. Шрамко). Окрему увагу 
приділено дослідженням українських археологів на території Білорусі 
(В.Б. Антонович, М.Ф. Біляшівський, В.Ю. Данилевич, І.І. Артеменко).

У ХIХ — на початку ХХ ст., коли велика частина території 
Східної Європи входила до складу Російської імперії, уро-
дженці Білорусі, щоб здобути освіту, часто їхали в інші країни, 
зокрема й на територію нинішньої України. 

Ще на самому початку XIX ст. у Кременецькому ліцеї на-
вчався на юридичних курсах знаменитий археолог, етнограф 
і фольклорист Зоріан Доленга-Ходаковський (справжнє 
ім’я — Адам Якович Черноцький) (1784–1825), який був ро-
дом з околиць містечка Гайна в Логойському районі Мінської 
області. Після закінчення Кременецького ліцею він деякий 
час працював у його бібліотеці. Зоріан Доленга-Ходаковський 
збирав матеріали з історичної географії на території сьогод-
нішніх Білорусі, України, Росії та Польщі. Його першу роботу 
«O słowiańszczyznie przed chreściaństwem» (Про слов’янство 
перед християнством) було надруковано у Львові в 1818 р. [1; 
2, с. 28–36]. 

Багато подорожуючи і цікавлячись питаннями давньо сло-
в’ян ської культури, історії та етногенезу слов’ян, Зоріан До-
лен га-Ходаковський ретельно записував народні обряди, зви-
чаї, повір’я, занотовував почуті пісні, казки, загадки. Зокрема, 
лише на території Західної та Правобережної України він зі-
брав понад 2000 народних пісень, що було на той час найбіль-
шим зібранням у слов’янській фольклористиці. Як археолог 
Зоріан Доленга-Ходаковський описав кілька городищ і курга-
нів на Волині, Поділлі, в Галичині.
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джерело [3]. Ф.І. Камінський був також храни-
телем першого у Лівобережній Україні загаль-
нодоступного краєзнавчого музею Катерини 
Скаржинської, розташованого у с. Круглик по-
близу Лубен.

З археологією Галичини пов’язане ім’я Ада-
ма Гонорія Карловича Кіркора (1818–1886), 
відомого білоруського археолога і етнографа. 
Він народився у Мстиславльському повіті 
(двір Сливин) Могильовської губернії (нині — 
територія Смоленської області РФ). Жив у 
Вільні, Петербурзі, Кракові. У 1876–1877 рр., 
під час перебування у Кракові, дослідник про-
водив розкопки курганів і городищ поблизу 
м. Звенигорода на Тернопільщині, а також до-
сліджував район знахідки Збруцького ідола [2, 
с. 56–61; 4].

З Києвом пов’язана діяльність уродженця 
м. Мстиславль Могильовської губернії, істори-
ка мистецтв і археолога Адріана Вікторовича 
Прахова (1846–1916). Випускник історико-
філологічного факультету Петербурзького 
університету, в 1880-х роках переїхав до Киє-
ва, де керував археологічними розкопками, під 
час яких було відкрито давньоруські фрески 
Софійського собору, Михайлівського Золото-
верхого собору і Кирилівської церкви XII ст. 
На честь ученого в українській столиці на бу-
динку по вул. Володимирській, 11, в якому він 
мешкав, встановлено меморіальну дошку [5].

У Києві працював також археолог, історик 
і педагог Володимир Зенонович Завітневич 
(1853–1928), який народився в с. Литвяни 
(нині — Узденський район Мінської області). 
Закінчив церковно-історичне відділення Пе-
тербурзької духовної академії. З 1884 р. жив 
у Києві, став професором Київської духовної 
академії, читав курси історії в Київському ін-
ституті шляхетних дівчат. Археологічні роз-
копки курганів проводив переважно у землях 
дреговичів на території Білорусі та України [6].

Історико-філологічний факультет Київ-
ського університету в 1894 р. закінчив уро-
дженець м. Річиця Гомельської області, відо-
мий білоруський дослідник історії та культури 
Митрофан Вікторович Довнар-Запольський 
(1867–1934). Ще в 1891 р. в Києві вийшла 
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Ходаковський

Федір Іванович 
Камінський

Адам Гонорій 
Кіркор

Адріан Вікторович 
Прахов

Переяславську духовну семінарію, а потім 
Київський університет закінчив уродженець 
містечка Кожан-Городок (нині — однойменне 
село Лунинецького району Брестської області) 
Федір Іванович Камінський (1845–1891). Він 
увійшов до історії науки як український архе-
олог, краєзнавець і педагог. З 1870 р. Ф.І. Ка-
мінський проводив розкопки курганів біля 
свого рідного міста, а також поблизу Переяс-
лава в Україні, згодом досліджував пам’ятки 
археології на Лубенщині, в Нижньому Посул-
лі та інших місцях Полтавської губернії. За ба-
гатьма напрямами розвитку археології вчений 
був першим: виявив пам’ятки часів пізнього 
палеоліту на Полтавщині, почав досліджува-
ти старожитності Нижнього Посулля, звернув 
увагу на остеологічний матеріал як історичне 
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його перша книга «Нарис історії Кривицької 
та Дреговицької земель до кінця ХIІ століт-
тя». Деякий час він працював у Московсько-
му архіві Міністерства юстиції і співпрацював 
з Московським археологічним товариством. 
З 1901 р. викладав у Київському університеті. 
Головною темою його досліджень була історія 
Великого князівства Литовського, Кривиць-
кої та Дреговицької земель, слов’янських міст 
ХV–XVI ст. У 1918–1919 рр. М.В. Довнар-
Запольський був одним з організаторів і пер-
шим директором Київського археологічного 
інституту, одним із засновників Київського 
товариства охорони пам’яток старовини та 
мистецтва, співробітником Київської архео-
графічної комісії. У 1920–1922 рр. працював 
у Харківському університеті, потім — в Азер-
байджанському і Білоруському університетах, 
пізніше переїхав до Москви [7].

З Києвом пов’язана творча біографія Лазаря 
Мойсейовича Славіна (1906–1971), уроджен-
ця м. Вітебськ. У 1928 р. він закінчив археоло-
гічне відділення факультету суспільних наук 
Ленінградського університету. Працював в 
Академії історії матеріальної культури в Ленін-
граді, а з 1938 р. — в Києві в Інституті археоло-
гії АН УРСР (заступник директора, директор, 
старший науковий співробітник), одночасно 
викладав археологію в університеті. У 1939 р. 
його було обрано членом-кореспондентом АН 
УРСР. У 1944–1970 рр. Л.М. Славін очолю-
вав створену ним кафедру археології та музеє-
знавства історичного факультету Київського 
державного університету. Упродовж багатьох 
років вивчав античні пам’ятки Північного 
Причорномор’я, передусім Ольвії, якій при-
святив понад 30 публікацій, доклавши багато 
зусиль для її збереження та вивчення [8].

Серед харківських археологів були білоруси 
Л.-М.Ю. Лазаревич-Шепелевич і Б.А. Шрамко. 

Лев-Михайло Юліанович Лазаревич-Ше-
пе левич (1863–1909) народився у Вітебську, 
навчався в Харківському та Одеському уні-
верситетах, з 1892 р. магістр, потім доцент, а з 
1904 р. професор Харківського університету. 
Щоліта проводив археологічні розкопки на 
північному сході Вітебської губернії. Багато 

Володимир Зенонович 
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Митрофан Вікторович 
Довнар-Запольський

Лазар Мойсейович 
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Лев-Михайло 
Юліанович
Лазаревич-Шепелевич

знахідок передав у музеї Харкова. У 1903 р. 
як депутат від Харківського університету брав 
участь у роботі Міжнародного з’їзду істориків 
у Римі [9, с. 152, 178, 180, 245]. 

Борис Андрійович Шрамко (1921–2012) 
на родився в м. Гомель. У 1948 р. закінчив іс-
торичний факультет Харківського університе-
ту, потім навчався в його аспірантурі, захистив 
кандидатську, згодом докторську дисертації, 
викладав давню історію і археологію, від 1965 р. 
завідував кафедрою історії Стародавнього сві-
ту та археології, а в 1977–2005 рр. був профе-
сором кафедри історіографії, джерелознавства 
та археології Харківського університету. Про-
тягом кількох десятиліть очолював скі фо-сло-
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в’ян ську археологічну експедицію, яка дослі-
джувала найбільше у Східній Європі Більське 
городище (Полтавська обл.), а також керував 
археологічними розкопками в Харкові [10].

Доля деяких уродженців Білорусі була по-
в’я зана з археологією Одеси та її околиць, а 
саме з Одеським товариством історії та старо-
житностей, Одеським університетом та музеєм. 

У виданнях Одеського товариства історії та 
старожитностей друкувався Андрій Андрійо-
вич Подберезький (1819–1891), уродженець 
Браславщини (північно-західна Білорусь), 
який з 1869 р. жив у Причорномор’ї. 

З 1858 р. в Одесі мешкав Владислав Нор-
бертович Юргевич (1818–1898), який наро-
дився в м. Вільно в сім’ї вченого секретаря Ві-
ленського університету. Він із золотою медал-
лю закінчив історико-філологічний факультет 
Педагогічного інституту в Петербурзі, стажу-
вався у європейських археологів. В.Н. Юрге-
вич займався дослідженням Херсонеса, вивчав 
стародавні написи Ольвії, Тіри і Пантикапея. 
З 1883 р. був віце-президентом Одеського то-
вариства історії та старожитностей, одним з 
організаторів VI Археологічного з’їзду, який 
проходив в Одесі. 

З одеськими археологами тісно співпрацю-
вали уродженці Білорусі Карл Казимирович 
Косцюшко-Валюжинич (1847–1907) — засно-
вник та перший директор Херсонеського му-
зею в Севастополі і Арсеній Іванович Марке-
вич (1855–1942) — відомий кримський крає-
знавець [11].

Історико-філологічний факультет Одесь-
кого університету в 1912 р. закінчив Михайло 
Федорович Болтенко (1888–1959), який на-
родився в містечку Осовець поблизу м. Гродно. 
Вже з 1913 р. він брав участь у розкопках дав-
ньогрецького міста Тіра. Одночасно викладав 
у гімназіях міста класичні мови, історію та гео-
графію. З 1921 р. під його керівництвом розпо-
чалися розкопки на околицях Одеси, поблизу 
с. Усатове, які з перервами тривали до 1948 р. 
Тут було відкрито нову археологічну культуру 
кінця III — початку ІІ тис. до н.е., яка здобула 
назву Усатівська. У 1930–1932 рр. М.Ф. Бол-
тенко обіймав посаду директора Археологічно-
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го музею і багато років викладав в Одеському 
університеті. Під його керівництвом відбува-
лися розкопки на острові Березань [12].

З Одесою пов’язана доля колишнього ди-
ректора Білоруського державного музею і 
професора Білоруського університету Павла 
Васильовича Харламповича (1884–?), який 
наприкінці 1920-х років був змушений виїхати 
з Білорусі. Він походив з с. Рогачі (нині — Бе-
резівський район Брестської області). В Укра-
їні П.В. Харлампович проводив археологічні 
дослідження біля м. Первомайськ і займався 
вивченням нумізматичних колекцій Микола-
ївської області [13].

Жив в Одесі й білорус Валентин Іванович 
Красковський (1913–1981). Він народився 
в с. Старосвержинка (нині — Столбцовський 
район Мінської області). Закінчив Ленінград-
ське художнє училище, працював у Ленінграді, 
під час блокади захищав місто, потім потрапив 
на фронт, а після війни мешкав у Одесі, по-
вернувшись на батьківщину, до Мінська лише 
в 1979 р. В Одесі він працював у театрі і в ху-
дожньому фонді, а весь вільний час віддавав 
археології. На околицях міста відкрив понад 
60 стоянок кам’яної доби, брав безпосередню 
участь у розкопках. Він автор 18 наукових пу-
блікацій і 15 наукових звітів про археологічні 
розвідки [14].

Як видно з викладеного вище, білоруси зро-
били значний внесок в археологію України. 
У свою чергу, уродженці України також до-
клали багато зусиль для вивчення старожит-
ностей Білорусі. Так, Петро Іванович Кеппен 
(1793–1864) народився у Харкові і закінчив 
Харківський університет. З 1814 р. служив у 
Поштовому департаменті в Петербурзі, був 
членом Імператорської Академії наук і належав 
до Румянцевського гуртка. Він склав список 
найвідоміших на той час курганних могиль-
ників Росії. У 1819 і 1821 рр. П.І. Кеппен був 
у Полоцьку, де описав Спасо-Єфросиніївську 
церкву, Бельчицький монастир і Борисові ка-
мені [15].

З Полтавщини походив Олександр Макси-
мович Семянтовський-Курило (1821–1893). 
Він закінчив Ніжинський ліцей, служив в ар-

Олександр Максимович 
Семянтовський-Курило

Гелена 
Цегак-Голубович

Володимир Боніфатійо-
вич Антонович

Микола Федотович 
Біляшівський

Василь Юхимович 
Данилевич

Іван Іванович 
Артеменко
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мії, потім був лісничим, а з 1860 р. жив у Ві-
тебську і працював секретарем Вітебського 
губернського статистичного комітету. Був 
редактором місцевих видань, збирав археоло-
гічні та етнографічні відомості, склав археоло-
гічну карту Вітебської губернії. Особисто роз-
копками не займався, але стежив за роботами 
археологів і друкував інформацію про їхні до-
слідження [2, с. 73–74].

Багато для білоруської археології зробила 
Гелена Цегак-Голубович (1902–1979). Вона 
народилася в Івано-Франківську, закінчила 
факультет філософії і права Львівського уні-
верситету, там само захистила дисертацію. 
У 1931–1939 рр. працювала у Вільнюському 
університеті на кафедрі археології і щороку 
проводила археологічні дослідження на тери-
торії Західної Білорусі. Після Другої світової 
війни деякий час працювала в Інституті історії 
АН БРСР, брала участь у розкопках Мінська. 
З 1946 р. жила в Торуні і Вроцлаві [16].

На території Білорусі археологічні дослі-
дження проводили багато знаменитих укра-
їнських археологів. Так, один із засновників 
київської школи української національної іс-
торії Володимир Боніфатійович Антонович 
(1830–1908), уродженець містечка Чорно-
биль Радомишльського повіту Київської гу-
бернії, досліджував курганні могильники на 
території нинішніх Чечерського, Ветківсько-
го і Буда-Кошелівського районів Гомельської 
області [17].

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. па-
м’ят ки кам’яної доби по берегах р. Буг поблизу 
Бреста, а також уздовж річки Іпуть на Гомель-
щині досліджував український археолог Ми-
кола Федотович Біляшівський (1867–1926). 
Народився він у м. Умань Київської губернії, 
закінчив юридичний факультет Київського 
університету, в 1902–1923 рр. був директором 
Історичного музею в Києві [18].

Давньою історією Полоцької землі займався 
український історик і археолог Василь Юхи-
мович Данилевич (1872–1936). Після закін-

чення Київського університету він був профе-
сором Харківського, а з 1907 р. — Київського 
університету. Дослідник брав участь в експе-
диціях на території Білорусі. У 1893 р. дослі-
джував неолітичну стоянку і майстерню біля 
с. Укистені (сучасний Рогачевський район 
Гомельської області) [19]. Тема його дисерта-
ції — «Нарис історії Полоцької землі до кінця 
ХIV століття» (1896); крім того, добре відома 
його книга «Шляхи сполучення Полоцької 
землі до кінця ХIV століття» (1898).

На території Білоруського Подніпров’я ба-
гато працював відомий український археолог, 
член-кореспондент АН УРСР Іван Іванович 
Артеменко (1924–1989). Він народився в 
с. Гав рилівка Нововоронцовського району 
Херсонської області, закінчив Дніпропетров-
ський університет, працював у місцевому істо-
ричному музеї, потім в Інституті археології АН 
УРСР, директором якого був у 1973–1987 рр. 
На території Білорусі І.І. Артеменко дослідив 
8 поселень, 51 курганний і 8 безкурганних мо-
гильників епохи неоліту та бронзи і за резуль-
татами цих досліджень сформулював низку 
ґрунтовних висновків [20].

Отже, тісні наукові відносини білорусь-
ких і українських археологів склалися ще в 
XIX ст. і плідно розвивалися в різних напря-
мах упродовж ХХ ст. Розвивалися і форми цих 
взаємозв’язків (обговорення їх заслуговує на 
окрему статтю): польові дослідження пам’яток 
і камеральне опрацювання матеріалів, спільні 
наукові конференції і персональні обговорен-
ня та дискусії, обмін науковою літературою та 
експертні висновки, проведення захисту дисер-
таційних досліджень та ін. Учені зробили дуже 
великий внесок в археологічні дослідження на 
територіях Білорусі та України, і взаємовигідні 
контакти, які склалися між ними, значно зба-
гатили науку, відкрили нові шляхи співпраці і 
взаємодії для обох країн. На сьогодні підписані 
і виконуються угоди про співробітництво між 
Інститутом історії НАН Білорусі та Інститу-
том археології НАН України.
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BELARUSIAN AND UKRAINIAN ARCHAEOLOGISTS 
IN SCIENTIFIC RELATIONSHIP IN THE XIX-XX CENTURIES

The article refers to the contribution of the natives of Belarus to the study of Ukrainian archeological monuments 
(F.I. Kaminsky, A.V. Prakhov, L.M. Slavin), considers the connections of the Belarusian investigators of antiquities with 
Kyiv historical school (V.Z. Zavitnevich, M.V. Dovnar-Zapolsky), with Odessa archaeology (V.N. Yurgevich, M.F. Bol-
tenko, P.V. Kharlampovich), with Kharkiv University (L.M.Yu. Lazarevich-Shepelevich, B.A. Shramko). Studies of 
Ukrainian archaeologists in Belarus (V.B. Antonovich, N.F. Belyashevsky, V.E. Danilevich, I.I. Artemenko) are shown.


