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Лариса КУЛАКОВСЬКА

ЗАМАЛЬОВКА ПРО СИТНИКА

Саша Ситник* з’явився в Археологічному музеї у 1973 р. Іван Гаврилович Шовкопляс,
який у той час читав курс “Основи археології” на історичному факультеті КНУ, запросив юнака
на роботу до відділу, зважаючи на його зацікавленість палеолітом та вмінням малювати. До
закінчення університету Саша працював на посаді художника. Зустрілися ми вперше на
Оболоні. В той час Г. Шовкопляс розкопувала там ранньослов’янське поселення, Іван
Гаврилович разом зі студентами та співробітниками Археологічного музею їй активно
допомагав. Група підібралась досить цікава, весела і повністю захоплена роботою. Окрім
Ситника, там були Олена Титова, Михайло Казанський, Олександр Грушко... Троє з них обрали
археологію своїм фахом і досягли в цьому гідних успіхів. Потім були розкопки в Добранічівці,
де, власне, постійних працівників було лише троє : Іван Гаврилович Шовкопляс, Саша Ситник і
я. Вечорами Іван Гаврилович “начитував” нам вже трохи інший курс археології – йшлося про
палеоліт, специфіку його дослідження. Це були і “ази” класифікації, і розповіді про клімат,
господарську діяльність первісної людини, довкілля. Але, мабуть, найцікавішими та
найвражаючішими були багаточасові оповідки про дослідників – І. Підоплічка, П. Єфименка,
П. Борисковського тощо. Я геть не пам’ятаю, до чого тягнулась тоді душа у Ситника – він
добре малював, знався на українській літературі, переймався долею своєї подруги Людмили
Булгакової, яка тоді із завидною впертістю намагалася вступити до КДУ ім. Шевченка.
Щасливі та безтурботні студентські роки, друзі-однодумці, спілкування в академічних колах,
кохана дівчина поряд, квітучий, повний всіляких спокус Київ – життя вдалося! Пройшло
5 років і Ситник постав перед вибором – Київ та Академія наук УРСР чи краєзнавчий музей в
Тернополі з його безкінечним обліком-звіркою експонатів, написанням карток, екскурсіями?
Це був складний вибір. Залишитись в Києві на зарплату 90 крб. без житла, без підробітку
(фахівцю з вищою освітою на той час було непросто знайти належний та легальний заробіток),
але в Києві, в Інституті археології, в професійному середовищі. Вже тоді Ситник визначився зі
своїми уподобаннями в археології – обрав палеоліт як пріоритетний напрямок своїх
досліджень. А на той момент у Києві вирувало життя – І. Шокопляс, В. Гладилін, Ю. Колосов,
С. Смирнов, безкінечні візити колег-палеолітчиків із різних куточків СРСР, буяли наукові
пристрасті, йшло безкінечне творче, професійне спілкування з традиційними п’ятницями у
музеї, обговоренням актуальних проблем. Але… він вибирає друге. Тоді ж він одружується з
Людмилою Булгаковою і вже родиною вони переїжджають до Тернополя. І ось там, подалі від
столичної суєти, камінчик за камінчиком він вибудовує своє життя та наукову кар’єру. Один за
одним народжуються діти, врешті решт дружина вступає до університету в Києві, Саша – до
заочної аспірантури Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові до О. Черниша. Тернопіль
своєрідний і камерний трохи-потрохи відкрився родині Ситників-Булгакових, з’являються
друзі, однодумці, налагоджується наукове життя, робота в музеї. Ці часи були непростими для
Ситника. В музеї розпочалася реекспозиція, в якій він був задіяний максимально. Родина
потребувала уваги та матеріальної підтримки. А він використовував будь-яку вільну хвилину,
вихідні чи відпустку для занять палеолітом. Опрацьовані колекції в музеї і паралельно
пошукові роботи. На додаток, місяць роботи на розкопках стоянки Королево в Закарпатті. Тут
було і навчання, і набуття досвіду, і спілкування з палеолітичним середовищем. Варто сказати,

* Я пишу про Сашу Ситника. Не про Сашка чи Олександра Степановича, а просто про Сашу, про Ситника.
Так я і мої колеги називали і називаємо його зараз, не дивлячись на його регалії, вік чи зміни у національній
свідомості.
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що в часи написання кандидатської дисертації Саша постійно спілкувався і консультувався з
В. Гладиліним та його колегами. Він приїздив до Києва з валізою, вщент наповненою новими
знахідками. Ділився своїми спостереженнями, думками, дискутував, одночасно “вбираючи” все
те, про що говорили колеги, прислуховуючись до їхніх зауважень і порад та відстоюючи свої
погляди і напрацювання. В цей час він розкопує дві середньопалеолітичні стоянки – Пронятин
та Великий Глибочок, матеріали яких стали наріжним каменем його кандидатської дисертації,
яка захищена у 1985 р.

Після захисту за порадою свого вчителя О. Черниша Ситник переїжджає працювати до
Запоріжжя у щойно відкритий там університет. Знайшлася робота і для дружини – етнографа.
Діти пішли до школи. Здавалося б, життя складається! Є поле для досліджень, матеріальне
становище значно покращилося. Але…. індустріальне Запоріжжя не надихало Ситника, йому
було некомфортно тут без творчого тернопільського середовища, посиденьок за кавою, мандрів
Товтрами… І знову постає питання: що далі, як далі, що обрати. За два роки рішення прийшло
саме – з’явилась можливість переїхати до Львова. В ті складні 90-і роки минулого століття
Василь Іванович Бідзіля зорганізував при ІА НАНУ кооператив “Археолог”, в західну філію
якого і пішов працювати Ситник. Робота в кооперативі давала змогу досліджувати палеолітичні
стоянки, але і разом з тим багато часу йшло на роботу на інших пам’ятках.

Рис. 1. Олександр Ситник і Лариса Кулаковська на розкопках палеолітичної стоянки Добронічівка в
експедиції під керівництвом Івана Шовкопляса. 1973 р. Реконструкція чумоподібного житла (каркас),
обкладеного великими кістками мамонта.
Fig. 1. Olexandr Sytnyk and Larysa Koulakovs'ka at the excavations of Paleolithic site Dobronichivka during
expedition led by Ivan Shovkoplyas. 1973. Reconstruction of chum-like dwelling (carcass), surrounded by large
mammoth's bones.
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З кооперативу він переходить на роботу до Інституту суспільних наук НАН України,
згодом Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

В інституті він взяв на себе невдячну роботу – упорядкування археологічних фондів. Він
працював як науковий та музейний співробітник, був і за столяра, і за прибиральницю.
Сьогодні накопичений роками археологічний матеріал львівських колег систематизовано і вони
є повністю придатними та доступними для роботи. Знаю це не з розповідей і відгуків, сама була
свідком цієї кропіткої роботи і не один тиждень провела в інституті за опрацюванням
палеолітичних колекцій.

Наступний крок його інститутської роботи – створення археологічного музею. Я добре
пам’ятаю ті часи, наші дискусії. Мені здавалося, що музей має бути подібним до нашого, суто
академічним. Саша пішов іншим шляхом, створивши іншу концепцію – архео-етнографічну. У
90-і роки це, певною мірою, було безумством. Повна відсутність коштів, але він витягнув…
Реконструкції палеолітичного та трипільського жител, давніх інтер’єрів та артефактів… Тяжко,
часом самотужки підбирав матеріал і сам монтував… Вдалося!

В цей час Ситник починає тісно співпрацювати з львівським палеогеографом Андрієм
Богуцьким. Цей науковий тандем був і є успішним і привніс багато нового в палеоліт Західної

Рис. 2. Розкопки палеолітичної стоянки Добронічівка експедиції під керівництвом Івана Шовкопляса.
1973 р.  Реконструкція чумоподібного житла (каркас), обкладеного великими кістками мамонта.
Приклад того, що в таких житлах могло поміститися 8 дорослих людей.
Справа на задньому плані в чорних окулярах – Ганна Шовкопляс, в центрі, в білому капелюшку –
Лариса Кулаковська, справа від неї – Олександр Ситник.
Fig. 2. Excavations of Paleolithic site Dobronichivka led by Ivan Shovkoplyas. 1973. Reconstruction of chum-
like dwelling (carcass), surrounded by large mammoth's bones. Example of the fact that 8 adults can fit in such
construction.
From the left on the background wearing dark glasses – Ganna Shovkoplyas, in the center, wearing white hat –
Larysa Kulakovs'ka, to the right of her – Olexandr Sytnyk.
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України. З початку 90-х років місцем палеолітичної дислокації Саші Ситника стає Галицьке
Подністров’я.

Єзупіль, Галич, Колодіїв… Міждисциплінарне дослідження цих пам’яток принесло свої
результати. Сьогодні це опорна база для вивчення палеоліту в Галицькому Подністров’ї,
культурно-хронологічна кореляція з матеріалами інших палеолітичних стоянок Карпатського
регіону заповнює свою нішу в європейському палеоліті.

З часом Ситник зводить воєдино все напрацьованим ним і в 2001 р. подає докторську
дисертацію. Шлях до її захисту був непростим і затягнувся на три роки. Колеги, в тому числі і
автор цих строчок, досить прискіпливо та вимогливо поставились до запропонованої роботи.
Час був для Саші складним, він погоджувався із зауваженнями, сперечався, ображався… Та
врешті решт все зійшлося і він став доктором наук.

Сьогодні він очолює відділ археології в Інституті українознавства НАН України,
“професорствує” у Львівському національному університеті імені Івана Франка та
Жешівському університеті в Польщі, є членом спеціалізованої вченої ради в ІА НАН України.

Якщо коротко підсумувати здобутки Ситника, то, звичайно ж, безперечною його
заслугою є те, що він звів воєдино, проаналізував та опублікував численні палеолітичні
матеріали Придністровського Поділля. За роки своїх робіт він відкрив більше
100 палеолітичних пам’яток, частину з яких дослідив на сучасному науковому рівні.
Найдавніше минуле Поділля стало відомим в Україні та за її межами лише завдяки його
подвижницькій діяльності.

Саша Ситник – людина творча, романтична, мрійлива. Його, часом фантастичні, ідеї
інколи переносяться і на наукові роботи. Але кожного разу, вибудувавши свою теорію він
шукає їй наукове обґрунтування, численні підтвердження, додаткові аргументи…

Ще хочеться згадати його затишний і гостинний дім, щирість і доброзичливість
господарів. Там, на Словацького, 4, завжди вирувало та вирує життя, гуртами ходили студенти,
безкінечно наїжджали друзі та колеги з України та з інших країн, були довгі чаювання, палкі
диспути, тиха говірка…

Багато про що можна написати. Саша вдячний слухач і гарний співрозмовник,
компанійський і чуйний товариш, з ним комфортно в експедиції та в подорожах.

Звичайно ж, не все завжди складалося: були злети і падіння, жахливий відчай і
примирення з самим собою, радощі і невдачі. До цього можна лише додати, що Ситник створив
себе сам, сам дійшов до всього, не чекаючи нізвідки допомоги, не маючи того міцного тилу,
який досить часто виводить нас з манівців на широку дорогу. Його тил – це його родина,
дружина-сподвижниця, діти, онуки…

Чи варто писати про ювілей? Мабуть, ні. Просто записалось те, що думалось, а в
календарі додався ще один рік… А попереду літо і знову – мандри, пошуки, розкопки…

З води та з роси тобі, Ситнику!


