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Рекомендовано бібліографічні матеріали про життєвий шлях і наукову 

діяльність дослідника слов'янської і княжої доби Волині, відомого українського 

вченого-археолога В. В. Ауліха.  

УДК  902(01) 



Серед дослідників слов’янської і княжої доби Волині почесне місце 

займає львівський археолог, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту суспільних наук (з 1993 р. – Інститут українознавства 

ім. I. Крип’якевича НАН України) Вітольд Вітольдович Ауліх (26.01.1928–

21.11.1994). 

Народився В. Ауліх 1928 р. у Львові. З 1945 по 1950 рр. навчався на 

філологічному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка за 

спеціальністю класична філологія. Ще будучи студентом, цікавився 

археологією. Після закінчення університету декілька років працював у школі на 

Львівщині. З 1953 р. і до кінця життя був пов'язаний з Інститутом суспільних 

наук (з 1993 р. – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича). Тут він навчався 

в аспірантурі відділу археології, у 1954–1955 рр. провів перші самостійні 

археологічні дослідження, працюючи на посаді наукового співробітника. У 

1960 р. захистив кандидатську дисертацію. 

Нелегко складався життєвий шлях і наукова творчість В. Ауліха. Ще 

навчаючись в університеті, він втратив батька, згодом виїхали на постійне 

проживання у Польщу матір з сестрою, незаконно звільнили з інституту його 

дружину. Та все ж, не дивлячись на всі життєві негаразди, він зберіг найкращі 

риси – принциповість та почуття обов’язку у всіх справах, щирість, доброту та 

сердечність у ставленні до людей. 

Упродовж 1956–1964 рр. В. Ауліх здійснив розкопки однієї з 

найвідоміших тепер пам’яток cлов’янського світу – Зимнівського городища 

поблизу Володимира на Волині. Це унікальне городище періоду раннього 

середньовіччя виділяється серед синхронних пам’яток своїми укріпленнями і 

надзвичайно багатим інвентарем. Підсумки досліджень Зимнівського городища 

були викладені у монографії 1972 р. [2]. Матеріали з цього городища «ще й 

тепер залишаються визначальними при датуванні ранньослов’янських 

старожитностей, а скромна книжка є однією з найчастіше цитованих публікацій 

у слов’янській археології» [13, с. 41]. 

В окремій статті В. Ауліх проаналізував унікальні знахідки з городища, 

зокрема, ливарні формочки та пряслиця, виготовлені на токарному верстаті, що 

дозволило йому переглянути традиційні уявлення деяких дослідників про 

примітивний характер усіх ділянок матеріальної культури східних слов’ян у V–

VII ст. н. е. і показати високий рівень спеціалізованого ремесла, особливо 

ювелірного та каменерізного. Розглядаючи питання ранньої історії Володимира 

на Волині, дослідник підкреслив наявність етнокультурного зв’язку міста із 

городищем у Зимному [12, с. 401]. 

З 1969 р. В. Ауліх досліджував стародавній Галич. «Колекція знахідок із 

цих досліджень налічує понад 3000 унікальних виробів із заліза, кольорових та 

благородніх металів, скла, кістки й каменю» [11, с. 801].  

Автор близько 100 наукових праць, в тому числі співавтор колективних 

монографій, присвячених вивченню слов’янської та княжої доби Карпато-

Волинського регіону. Його перу належать численні рецензії на праці 

українських, білоруських та польських дослідників, відгуки на кандидатські та 

докторські дисертації. В. Ауліх був учасником багатьох всесоюзних, 

республіканських та міжнародних конференцій археологів. 



Своїми польовими дослідженнями, науковими гіпотезами і теоретичними 

узагальненнями Вітольд Ауліх зробив вагомий внесок у вивчення слов’янської і 

княжої доби Волині і назавжди вкарбував своє ім’я до когорти найвідоміших 

українських вчених-археологів. 
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