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МУЗЕЄЗНАВСТВО

Ковальчук А. Н., Деркач Т. Г.

ИСКОПАЕМЫЕ РЫБЫ В СОСТАВЕ ОСТЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЗАПОРОЖСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

5

В условиях глобальной трансформации экосистем важным является пони-
мание истории и тенденций будущего развития фауны, что представляется 
невозможным без детального изучения ископаемых остатков живых организ-
мов  В связи с этим описание и характеристика палеонтологических сборов из 
фондовых коллекций музеев, накопленных в течение длительного времени, при-
обретает важное значение и представляет значительный научный интерес 

В течение нескольких полевых сезонов последних лет экспедициями отдела 
палеозоологии Национального научно-природоведческого музея НАН Украины 
найдены ориктоценозы миоценового и плиоценового возраста (местонахожде-
ния Попово, Верхняя Криница, Лысая Гора, Васильевка и др ), относящиеся к 
левобережью нижнего течения Днепра и административно – к Васильевскому 
району Запорожской области [1, 2, 3]  В этом регионе распространены отложения 
сарматского и меотического бассейнов, представленные известняками, глинами и 
гравелитистыми песками  Сверху они перекрыты морскими и континентальными 
отложениями плиоцена, а также алевритами и глинами плейстоценового возраста  
Серия обнаруженных местонахождений имеет аллювиальный генезис, что, в свою 
очередь, обуславливает определенный характер сохранности и относительную 
разрозненность ископаемых фаунистических остатков [4] 

Целью настоящей работы является обобщение и краткое описание ископае-
мого ихтиофаунистического материала, собранного на территории Запорожской 
области и входящего в состав остеологической коллекции Запорожского област-
ного краеведческого музея (ЗОКМ) 

Фондовая коллекция ЗОКМ насчитывает около 200 остатков ископаемых 
рыб, датированных неогеновым и плейстоценовым возрастом (за исключением 
зубов сельдевых акул из палеогеновых отложений в окрестностях с  Данило-
Ивановка Мелитопольского района)  Большая часть остеологического мате-
риала представлена разрозненными элементами скелета (изолированными 
челюстными и глоточными зубами, целыми и фрагментарными глоточными 
дугами, костями жаберного аппарата и dentale, а также лучами плавников и 
отдельными позвонками)  Систематическая принадлежность значительной 
части костей ископаемых рыб установлена старшим научным сотрудником 
Института географии АН УССР И  В  Киселевым в 1989 г  Новейшие ихтио-
фаунистические сборы, с территории Васильевского района Запорожской 
области, обработаны А  Н  Ковальчуком 
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Значительный интерес представляют немногочисленные находки чешуи 
костистых рыб, которые часто ускользают от внимания исследователей и практи-
чески не фигурируют в палеонтологических работах  Известные по литературным 
данным описания основываются, прежде всего, на отпечатках, поэтому нахожде-
ние собственно чешуи в меотическом аллювии юга Украины тем более интересно  
В процессе работы на местонахождениях позднего миоцена Запорожской области 
нами обнаружена чешуя 6 видов костистых рыб [5]:

1  ?Rutilus sp  – 1 экз  (Попово-3)  Представлен небольшой фрагмент (Lmax = 
7,7 мм, Smax = 6,2 мм) циклоидной чешуи с четко выраженными кольцами нарас-
тания  Хорошо различима базальная вырезка  Чешуя средней величины, слабо 
изогнута, имеет гладкую поверхность 

2  Scardinius sp  – 1 экз  (Попово-3)  Чешуя крупная, слабо выпуклая, представ-
лена небольшим фрагментом (Lmax = 7,0 мм, Smax = 6,9 мм)  Кольца нарастания 
не выражены  Дистальная часть чешуи отмечена глубокой штриховкой 

3  ?Aspius sp  – 1 экз  (Верхняя Криница-2)  Чешуя средней величины (Lmax = 
7,6 мм, Smax = 7,4 мм), с разрушенными краями  На ее поверхности четко 
выделяются сравнительно широкие апикальные лучи, расположенные в ради-
альном направлении 

4  Gobio sp  – 1 экз  (Попово-3)  Представлен небольшой фрагмент (Lmax = 
5,1 мм, Smax = 6,2 мм) с двумя глубокими радиальными лучами, сходными с 
таковыми у Gobio  Установить видовую принадлежность невозможно ввиду зна-
чительной фрагментарности материала и отсутствия диагностичных элементов 

5  Sander lucioperca – 1 экз  (Попово-3)  Lmax = 6,0 мм, Smax = 6,4 мм  Чешуя 
ктеноидная, с выраженными фестонами и рельефным базальным ядром  Морфо-
логически идентична таковой современного судака 

6  Perca fluviatilis – 1 экз  (Верхняя Криница-2), 3 экз  (Попово-3)  Чешуя кте-
ноидная, на наружном крае имеется гребень, состоящий из нескольких рядов 
мелких зубцов  Lmax = 4,4 – 5,5 – 5,8 – 7,7 мм, Smax = 4,4 – 5,4 – 7,4 – 8,6 мм  
Базальное ядро сильно сдвинуто в проксимальном направлении  Переднее поле 
разделено фестонами 

В коллекции ЗОКМ имеются фрагменты жаберной крышки осетра 
(Acipenseridae gen  et sp  indet ), обнаруженные на побережье Каховского 
водохранилища (П-449), а также значительное количество костей карповых 
рыб: вырезуба Rutilus frisii (Nordmann, 1840) и линя Tinca tinca (Linnaeus, 1758) 
из Каменского (П-215), жереха Aspius aspius (Linnaeus, 1758) из окрестностей 
Запорожья (КВ 11993/НМ 272), сазана Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) из о  Хор-
тица (П-52) 

Кроме того, в составе коллекции имеются кости крупных и сравнитель-
но мелких сомов позднемиоценового и плиоценового возраста: позвонки 
Silurus sp  (о  Хортица, КВ 4181/Вс  ф  оп  50; Лысая гора, П-254, П-252, П-447, 
П-448), фрагменты скелета европейского сома Silurus glanis (Linnaeus, 1758) 
(побережье Каховского водохранилища, НМ-142, 143, 292, 56) и колючие лучи 
Parasilurus sp  (Каменское, П-201, П-213, П-216; побережье Каховского водо-
хранилища, П-447-449)  Интересной является находка плиоценовых остатков 
амурского сома Silurus asotus (Linnaeus, 1758) на территории Васильевского 
района Запорожской области (П-460) 

Принимая во внимание многочисленность остатков сомов, можно сделать 
предположение о существовании на территории Васильевского района в мио-

Ковальчук А. Н., Деркач Т. Г.
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цене – начале плиоцена довольно крупной, но сравнительно мелководной реки  
Течение этой реки было умеренным, она имела многочисленные заросшие 
затоны и хрящевато-песчаное дно  Наличие остатков теплолюбивых Scardinius и 
Parasilurus свидетельствует о том, что климат позднего миоцена на юге Украины 
был теплым, мягким, без резких перепадов температуры 

Сотрудниками отдела природы ЗОКМ собраны кости щукообразных из отло-
жений плиоцена, в частности позвонки Esox sp  в окрестностях с  Каменское 
(П-213) и щуки европейской Esox lucius (Linnaeus, 1758) на побережье Каховского 
водохранилища (НМ-291, П-252)  Следует отметить, что ранее местонахождение 
Каменское было обследовано В  И  Таращуком в 1960-х гг  Из костеносного гори-
зонта были получены остатки Leuciscus (leuciscus?), Rutilus frisii, R  sp , Scardinius 
erythrophthalmus, Abramis sp , Carassius carassius, Cyprinidae gen  и др  [4, 6] 

Ископаемые кости окунеобразных являются довольно обычными в ориктоцено-
зах неогенового возраста и весьма многочисленны в отложениях позднего миоцена 
и плиоцена Запорожской области  В коллекции хранятся praeoperculum зайсан-
ского судака Sander (Lucioperca) zaissanicus (Lebedev, 1959) и нижнечелюстные 
кости Sander sp  с о  Хортица (КВ 4181/Вс  ф  оп  50)  Dentale обыкновенного суда-
ка Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) обнаружена в осыпи на побережье Кахов-
ского водохранилища (НМ-54)  Кости окуней (в частности, нижнечелюстные, 
позвонки и т  д ) происходят из плиоценовых и плейстоценовых отложений в 
окрестностях с  Каменское (Perca cf  fluviatilis L , 1758, П-213, 248) и г  Васильевка 
(Perca sp , П-254)  Из авандельтовых отложений среднего неоплейстоцена Лысой 
Горы описан новый вид окуня – Perca neopleistocenica (Kovalchuk, 2013) [7, 8]  
Он отличается от других видов рода шириной и конфигурацией предкрышки, а 
также количеством зубцов на заднем крае os praeoperculare 

В процессе разработки Белозерского железорудного месторождения на тер-
ритории Васильевского района Запорожской области в отложениях харьковского 
яруса (Pg3ch) обнаружен отпечаток хвостового отдела (П-262) костистой рыбы, 
предположительно принадлежащей к отряду окунеобразных (Perciformes)  Кроме 
того, в составе коллекции ЗОКМ находятся отдельные кости костистых рыб, систе-
матическую принадлежность которых сложно определить ввиду их значительной 
фрагментарности (П-96, 219, 220, 212, 258, 272-276, 280-281, 438, 538) 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что многочисленные 
местонахождения ископаемых рыб позднего неогена юга Украины имеют сходный 
видовой состав  Ихтиологические комплексы этого возраста имеют одну общую 
особенность: в каждом из них карповые рыбы являются фоновой группой и доми-
нируют по количеству остатков и видов [2, 9, 10]  В материалах из гетерохронных 
местонахождений позднего миоцена юга Украины установлено наличие 32 видов 
24 родов (Leuciscus, Squalius, Idus, Rutilus, Scardinius, Chondrostoma, Alburnus, 
Blicca, Abramis, Gobio, Pelecus, Rhodeus, Aspius, Barbus, Cyprinus, Carassius, 
Palaeocarassius, Tinca, Silurus, Parasilurus, Esox, Sander, Perca) костистых рыб, при-
надлежащих к 5 семействам (Cyprinidae, Cobitidae, Siluridae, Esocidae, Percidae) 
4 отрядов (Cypriniformes, Siluriformes, Esociformes, Perciformes)  Фаунистичес-
кий состав сообществ пресноводных костистых рыб этого времени обнару-
живает высокую степень сходства с таковыми из других регионов Восточного 
Паратетиса 

Дальнейшее комплексное изучение ископаемых остатков костистых рыб из 
разновозрастных местонахождений юга Украины, в том числе находящихся в 
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составе фондовых коллекций многочисленных краеведческих музеев, позволит 
решить вопрос о преемственности фаун позднего неогена и антропогена, вскрыть 
механизмы и пути их распространения в Восточной Европе, а также значительно 
дополнить существующие представления об экологической обстановке в миоцене, 
плиоцене, плейстоцене и голоцене 
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Рис. 1 – побережье Каховского водохранилища; 2 – фрагменты позвонков рыб с Васильевского 
местонахождения; 3 – позвонок сома дальневосточного; 4 – позвонок сома европейского; 5 – кость 

судака; 6 – зуб вырезуба; 7 – зуб красноперки; 8 – крышка карпа; 9 – нижняя челюсть судака 
зайсанского; 10 – дужка сазана; 11 – передкрышка судака; 12 – Васильевское местонахождение рыб 

Ископаемые рыбы в составе остеологической коллекции ЗОКМ
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Ковальчук О. М., Деркач Т. Г.

Викопні риби у складі остеологічної колекції

Запорізького обласного краєзнавчого музею

Стаття присвячена опису палеоіхтіофауністичного матеріалу з фондів Запорізького обласного 
краєзнавчого музею та узагальненню відомостей про знаходження викопних решток костистих 
риб із різновікових місцезнаходжень Запорізької області 

Kovalchuk O. M., Derkach T. G.

Fossil fishes in osteological collection of Zaporozhye Local History Museum

The paper deals with description of the palaleoichthyofaunistic material that housed in funds of 
Zaporozhye Local History Museum and also summarization data about the finding of the fossil bony fish 
remnants from heterochronous localities in Zaporozhye region 

Ерохина Л. А.

ЧУЧЕЛО ДЕЛЬФИНА-АЗОВКИ 
В ЭКСПОЗИЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Отдел природы Запорожского областного краеведческого музея обладает бога-
той коллекцией чучел животных: птиц, рыб, млекопитающих  Это благодатный 
материал для научных изысканий  Их экспонирование делает экспозицию более 
зрелищной и привлекательной для посетителей  Одним из редких экспонатов 
музейной коллекции является чучело дельфина-азовки  Ее систематическое поло-
жение, как самостоятельного подвида обыкновенной морской свиньи (Phocoena 
phocoena relicta Abel) оставалось неясным до начала XXI века  «Морская свинья, 
обитающая в Азовском, Черном, Мраморном и Эгейском морях, географически 

Ерохина Л. А.

Рис. 1. 1 – чучело дельфина-азовки из коллекции ЗОКМ;
2 – 3 – монеты Украины из серии «Флора и фауна» с избражением азовки

1

2 3
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и генетически изолирована от атлантических популяций этого вида, отличается 
малыми размерами тела, меньшей кондилярной шириной черепа» [1, с  161]  
Это животное имеет темно-серую окраску тела, небольшой спинной плавник и 
притупленное рыло  Взрослые самки крупнее самцов, длина их тела составля-
ет 143 – 145 см, самцов 132 – 135 см, половой зрелости достигают в возрасте 
3 – 4 лет  Физической зрелости достигают в 6 – 12 лет  Продолжительность ее 
жизни по разным источникам составляет 12 – 20 лет [2, с  59; 3, с  7] 

Азовка (Phocoena phocoena relicta Abel) это единственный представитель 
китообразных, обитающий в Азовском море  По сравнению с другими дель-
финами, обитателями Черного моря – афалиной и белобочкой, она представ-
ляет большой интерес, как наименее изученный и самый малочисленный вид  
Азовские морские свиньи крупнее черноморских на 10 – 12 см [2, с  59]  Живут 
они обособленными стадами, занимающими определенные территории по всей 
акватории Черного моря, в выборе мест предпочтение отдают мелководью, 
береговой линии, привязаны к местам обитания, но встречаются и на больших 
глубинах [4, сс  404 – 405] 

В северо-восточной части Черного моря отмечены три стада – северо-
западное, крымско-кавказское и азовское [5, с  32]  Азовская популяция в первой 
половине XX века считалась самой многочисленной [6, с  204]  Ежегодно она совер-
шает сезонные миграции  Весной, через Керченский пролив, заходит в Азовское 
море для нагула, размножения и вскармливания потомства  А в ноябре вместе 
с детенышами уходит в Черное море  Сроки миграции морской свиньи тесно 
связаны с различными факторами, но определяющим является миграция косяков 
рыбы – хамсы, сельди, атерины, пеленгаса, которой она питается [7, с  210] 

Только в период миграций морские свиньи образуют самые крупные ско-
пления от 2 – 3 до 10 и более особей  Остальное время ведут одиночный образ 
жизни, самая тесная и длительная связь сохраняется у матери с детенышем на 
протяжении всего периода вскармливания, которое длится 4 – 6 месяцев  С появ-
лением зубов молодые животные переходят на самостоятельное питание  Пери-
од размножения, самый опасный в жизни дельфинов  Он приходится на теплое 
время года и сильно растянут [8, с  199]  Это время высокой смертности кормящих 
самок и детенышей  Самки чаще всего гибнут в донных жаберных сетях, которые 
используют в рыбном промысле, куда они попадают в поисках корма  А их оси-
ротевшие детеныши гибнут от голода [9, с  63]  Поэтому, на сегодняшний день 
главную угрозу животным представляет рыбный промысел с использованием 
жаберных сетей [10, с  67] 

Китообразные в хозяйственной деятельности людей всегда занимали большое 
место, не стали исключением и азовки  В настоящее время законами Украины и 
международными Конвенциями (Рамсарская 1971 г , Боннская 1979 г , Вашингтон-
ская 1973 г  и др ), Директивами и Соглашениями запрещены промысел дельфинов 
и любое их использование в хозяйственной деятельности в Азово-Черноморском 
бассейне [3, сс  45 –55]  Однако, в силу сложившихся традиций у населения, 
их случайная гибель или умышленное уничтожение не считаются преступле-
нием  А несовершенство законодательства не позволяет обеспечить животным 
всесто роннюю безопасность  Для заполнения пробелов в законах и для решения 
конкретных проблем требуются и нестандартные мероприятия  В частности про-
свещение населения через средства массовой информации, издание популярных 
афиш и буклетов, филателистических и нумизматических знаков 

Чучело дельфина-азовки в экспозиции краеведческого музея
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Одним из таких шагов можно рассматривать выпуск Национальным банком 
Украины серии памятных и юбилейных монет «Фауна и флора»  В марте 2004 г  
была введена в оборот монета «Азовка» номиналом 10 и 2 гривны [11]  Автор 
монеты «Азовка» штатный художник и скульптор Национального банка Украины 
Владимир Демьяненко 

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 
31,1 гр, диаметр – 38,61 мм, гурт рифленый, тираж 8 000 шт 

Монета номиналом 2 гривны изготовлена из нейзильбера, масса – 12,8 гр, 
диаметр – 31 мм, тираж 30 000 шт 

На аверсе монеты, в обрамлении венка, образованного изображениями 
отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб 
Украины и надписи в четыре строки: «УКРАЇНА», «10 ГРИВЕНЬ», «2004», а также 
обозначение металла и его пробы, масса в чистоте и логотип Монетного двора 
НБУ (рис  1, 2 – 3) 

На реверсе изображены две азовки в окружении пузырьков воздуха, внизу – 
кустик водоросли, и размещены круговые надписи: «АЗОВКА» (справа) и 
«PHOECENA PHOECENA RELICTA ABEL» (слева) 

На монете в латинскую надпись определения азовки вкралась ошибка, пра-
вильное название пишется так: «PHOCOENA PHOCOENA RELICTA ABEL» 

Чучело морской свиньи (ЖМ-125), представленное в экспозиции отдела 
природы, было изготовлено по заказу музея Огульчанским А  Я  и приобре-
тено у него 22 мая 1959 года за 250 р  Азовка – самка массой 31 кг, подрос-
ток, была добыта рыбаками в мае 1958 года в Бердянском заливе  Длина ее 
составляла 120 см 

Чучела дельфинов в экспозициях краеведческих музеев Украины встре-
чаются очень редко, это связано со сложностью процесса их изготовления  
Дельфин относится к животным с сильно «зажиренными» шкурами и очень 
тонкой кожей, поэтому изготовление таких чучел зависит от мастерства так-
сидермиста и от квалифицированной обработки добытого материала  Пре-
жде чем материал станет пригодным для изготовления чучела, он проходит 
длительную, сложную и тщательную механическую, а затем химическую 
обработку  И только когда в результате обработки и выделки изменяются 
свойства мездры, шкуру можно использовать как для изготовления чучела, 
так и для длительного хранения  «После многих десятилетий коллекцион-
ного хранения такие шкуры полностью сохраняют свои высокие товарные 
свойства и служат первоклассным материалом для изготовления чучел  Ряд 
экспонатов Зоологического музея в Ленинграде изготовлен в последние годы 
из старых шкур, добытых еще в середине прошлого века» [12, с  63]  Чучело 
дельфина из коллекции ЗОКМ также является наглядным примером такси-
дермического мастерства (рис  1, 1) 

Еще одно чучело азовки, изготовленное тем же А  Я  Огульчанским, до недав-
него времени экспонировалось в Бердянском краеведческом музее  Животное для 
этого чучела было добыто в апреле 1947 г  в Азовском море, длина его составляла 
120 см  По имеющимся размерам можно предположить, что особь была подрост-
ком [9, с  61] 

В 1997 году на о  Бирючем во время летней практики студентов биофака 
Запорожского национального университета было обнаружено тело мертвой 
морской свиньи  Поскольку оно находилось в разложившемся состоянии, массу 

Ерохина Л. А.
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и пол определить было невозможно  Был взят скелет животного, который теперь 
экспонируется в музее природы ЗНУ 

Наличие в краеведческих и природоведческих музеях материалов, повеству-
ющих о редких и исчезающих видах животных планеты, служит убедительным 
аргументом при проведении экологической и воспитательной работы среди 
подрастающего поколения, да и всего населения 

Автор выражает благодарность Черноморец В  С  за помощь в написании 
статьи 
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Єрохіна Л. А.

Опудало дельфіна-азовки в експозиції краєзнавчого музею

У статті розглядається історія походження рідкісного музейного експоната – опудала 
дельфіна-азовки, даються загальні відомості про спосіб життя цієї тварини  Підкреслюється 
нечисленність популяції, необхідність її збереження як виду, поряд з іншими китоподібними 

Erokhina L. A

A stuffed dolphin-azovka porpoise in the exhibition museum

The article examines the history of the origin of the rare museum exhibit – stuffed dolphin-azovka 
porpoise, provides general information about the lifestyle of the animal  Highlights the paucity of 
population, the need for its preservation as a species, along with other cetaceans 

Шевцов А. С.

ШАБЛІ ТИПУ ШАМШИР З ЕКСПОЗИЦІЇ ЗОКМ

Шамшир – один з найбільш відомих і поширених східних типів шабель, які 
набули великої популярності у XVI – XIX ст  і використовувалися як на Сході, 
так і на Заході (на теренах від Індії, Ірану й Османської імперії до Росії і країн 
Центрально-Східної Європи) [1, с  94] 

З’явившись у степах Євразії в середовищі кочовиків на рубежі VII – VIII ст  
шабля поступово витіснила з ужитку прямий меч і в XIII – XIV ст  стала головною 
зброєю у мусульманських народів 

Викривлений клинок шаблі мав низку переваг у порівнянні з прямим клинком 
меча  Завдяки своїм конструктивним особливостям шабля наносила ефективні 
рублячі удари  Шаблею можна було легко фехтувати, завдаючи смертоносні удари 
і контрудари в будь-яких напрямках  Ще однією особливістю було й те, що шабля 
легко розрізала поширений на Сході м’який обладунок, на відміну від меча 

На XVI – XVIII ст  припадає період найвищого розквіту шаблі на Сході  Масове 
розповсюдження шаблі призвело до того, що в кожному регіоні вона почала набу-
вати свої характерні риси  Поступово склалися декілька окремих типів шабель: 
перський шамшир, турецький килидж, індійський тальвар, арабський саіф  З них 
найбільше поширення отримав шамшир  В деяких мусульманських країнах він 
використовувався як бойова зброя аж до Другої світової війни, як парадна – й 
до сьогодні [2, с  16] 

Батьківщиною шамшира вважається Персія (Іран)  Слово «шамшир» з’явилося 
у перській мові у IX ст  й перекладається як «хвіст лева» або «кіготь лева»: «шам» – 
хвіст, кіготь; «шир» – лев  Як тоді, так і пізніше в Ірані це слово виступало уза-
гальнюючою назвою клинка, у широкому розумінні – меча, шаблі, й не було 
пов’язане з якоюсь особливою формою клинка [1, с  94] 

Вважається, що шамшир, як окремий тип шаблі, сформувався у XVI ст  і най-
більше поширився в Ірані за династії Сефевідів, а саме за часів правління шаха 
Аббаса I (1587 – 1629) [3, с  128]  Поява і розповсюдження шамшира не призвело 
до виходу з ужитку старих різновидів шабель, а сам він у процесі експериментів 
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зброярів постійно набував нових різноманітних форм  Після поширення цього 
типу шаблі за межами Персії, варіативність форм стала ще більшою [1, с  97] 

В той час, коли у іранському зброєзнавстві під терміном «шамшир» зазвичай 
розуміли будь-яку холодну довгоклинкову зброю, європейські фахівці під цією 
назвою розуміли цілісний тип шаблі, який мав іранське походження, а також 
характеризувався притаманними лише йому морфологічними характеристика-
ми [1, с  95]  Основною ознакою для визначення шамшира є характерна форма 
клинка у поєднанні з типовим для нього ефесом [4, сс  14 – 15] 

Для шамшира характерний доволі вузький однолезовий клинок середньої і 
високої кривизни, плавного вигину, клинуватий у перерізі, без рікасо, пера та 
єлмані, що плавно звужувався до однолезового бойового кінця [3, с  128]  Доли, 
хоча і зустрічаються у деяких екземплярів, в цілому не притаманні для клинків 
даного типу  Обух, зазвичай, трохи закруглений  Як по ширині, так і по товщині 
клинок поступово звужується до вістря, яке знаходиться на лінії обуха або серед-
ній лінії клинка [2, с  18] 

Ефес відкритого типу з хрестоподібною гардою з перехрестям та кільйонами із 
закінченнями кількох типів [1, с  95]  Хрестовина довга з приплюснутими кінцями, 
чи коротка або довга з кулькоподібними закінченнями [5, с  47]  Шипи хресто-
вини заходять у спеціальні заглиблення в усті піхов [2, с  18]  Руків’я зазвичай 
складалося з двох кістяних, рогових, дерев’яних чи металевих щічок закріплених 
на двох-трьох заклепках  Верхів’я металеве оливкоподібної форми, нахилене до 
хвостовика під прямим або майже прямим кутом [1, с  95] 

Піхви найчастіше виготовлялися з дерева та покривалися шкірою [5, с  47] або 
дорогою тканиною [2, с  18]  Оправа піхов складалася з устя, довгого наконечника 
та двох мигдалеподібних обоймиць з кільцями для ремінців [1, с  95] 

Для шамшира характерне доволі просте оздоблення без надмірностей у деко-
руванні (лише деякі екземпляри були прикрашені золотом та дорогоцінним камін-
ням) [2, с  21]  Металева оправа часто прикрашалась гравіруванням і чеканкою, 
рідше зустрічалась інкрустація  Металеві деталі ефесу інколи декорували різьбою, 
інкрустацією або емаллю, але набагато частіше зустрічаються прості ефеси без 
прикрас  Клинки зазвичай особливо не прикрашались, окрім нанесення імені 
виробника або власника, а також дати [6, с  714]  Зрідка зустрічаються написи 
(зазвичай цитата з Корана) і орнаменти [2, сс  21 – 22]  Клинок, гарда та оправа 
піхов часто виготовлялися з булату чи дамаської сталі [5, с  47] 

Носили шамшир зазвичай з лівого боку по діагоналі, підвішуючи за обидві 
обой миці або на двох ремінцях, або на шовкових шнурах лезом вниз  В Персії було 
прийнято підвішувати шаблю збоку абсолютно вільно, в той час як в Туреччині 
існувала звичка перехоплювати її поверх піхов спеціальним шнуром [2, с  18] 

Вага шабли в середньому коливається від 0,8 до 1 кг (з піхвами 1,1 – 1,3 кг)  
Загальна довжина в середньому складає від 85 до 100 см (без піхов) [2, с  19] 

З кінця XVI ст  клинки перського типу використовувалися чи не в усьому 
тодішньому цивілізованому світі, на їхній основі монтувалась зброя з традиційни-
ми національними ефесами й відповідною оправою [1, с  95]  В Індії він стає відо-
мим, перш за все у північних мусульманських областях  З кінця XVI ст  індійські 
зброярі самі почали виготовляти клинки перського типу з місцевих сортів литого 
булату [2, с  21] 

У XVII ст  іранські шаблі під місцевою назвою «аджем-килидж» («перський 
меч») широко побутували в Туреччині  Згодом турецькі зброярі стали самостійно 

Шаблі типу шамшир з експозиції ЗОКМ
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виготовляти шамшири з додаванням у конструкцію шабель нових турецьких рис: 
клинок, наслідуючи перському, робили таким само масивним, з гладкою поверх-
нею, обтічним у перетині, але вигин його виходив менш плавним, ніж у перського, 
утворюючого частину кола  Для того щоб вийняти такий клинок з піхов, доводи-
лось робити розріз на усті піхов, чого ніколи не робили для класичного шамшира 
[7, с  111]  Османські зброярі лише зрідка відтворювали класичний іранський 
ефес, віддаючи перевагу місцевим формам [1, с  97]  Так хрестовина, як правило, 
була зроблена з бронзи і мала довгі кільйони, руків’я робилось з рогу або дерева, 
а верхів’я комоподібної форми мало отвір для темляка [7, с  111] 

З початку XIX ст  шамшир починає набирати популярності у Західній Європі  
Цьому посприяв Єгипетський похід Наполеона (1798 – 1799), після якого турецькі 
шамшири почали розповсюджуватися в західноєвропейських арміях 

З XVII ст  шаблі типу шамшир поступово починають використовуватися на 
Кавказі, Балканах, в Росії, а також у Центральній та Східній Європі [2, с  25]  На 
територію України вони потрапляли найчастіше у якості трофеїв, які були відбиті 
козаками у турок і татар [2, с  26] 

Як зазначає дослідник шаблі Д  Тоїчкін, велика популярність шамшира у світі 
була зумовлена унікальними бойовими якостями, які мала ця зброя  Конструкція 
цієї шаблі з клинком підвищеної кривизни майже унеможливлює колольний удар, 
проте якнайкраще підходить для рубання й різання  З цими характеристиками 
пов’язано основну функцію шамшира як зброї, призначеної для швидкісної масо-
вої, навальної кінної атаки, де найважливіші – енергійні січні «замашні» удари, 
які виконують, спершись на стремена  При цьому найбільше навантаження при-
падає на початок ділянки, розміщеної у 3/4 довжини клинка від п’яти  Після удару 
«автоматично» відбувається «відтяжка» клинка, характерна для розкроювального 
удару, що фактично об’єднував рубальний проламлюючий (як у меча) з різальним  
Цікавою конструктивною особливістю клинка була також можливість виконувати 
ефективний удар обухом 

Конструкція руків’я забезпечувала зручність рубання з силою  Нахилене під 
прямим кутом верхів’я давало добру опору для долоні при сильних січних ударах, 
а руків’я малого діаметра забезпечувало міцний хват 

Проте, класичний шамшир не був фехтувальною зброєю, як прямі чи помірно 
викривлені клинки: орудуючи ним, важко зупинити удар чи змінити його напрям 
[3, сс  130 – 131]  Порівнюючи бойові можливості класичного шамшира з іншими 
іранськими шаблями (з аналогічними ефесами, але ширшими клинками меншої 
кривизни), польський зброєзнавець В  Заблоцький доходить висновку про наба-
гато кращу придатність останніх як до пішого фехтування, так і кінного двобою: 
окремі довершені зразки давали можливість виконувати повноцінні удари самим 
тільки рухом зап’ястка [8, с  106]  І все ж в умовах швидкоплинного групового бою 
кращої за шамшир кавалерійської зброї годі було шукати 

У експозиції ЗОКМ представлено три шаблі типу шамшир ХVII – XVIII ст , 
кожна з яких має свої особливості  Дві шаблі (ОР – 145 та ОР – 156) були пере-
дані Запорізькому обласному краєзнавчому музею Московським історичним 
музеєм у 1954 р , ще один екземпляр (ОР – 43) був переданий у ЗОКМ Одеським 
державним історико-краєзнавчим музеєм у 1968 р 

При вимірюванні шаблі вказуються такі характеристики: загальна довжина 
шаблі – відстань від кінця вістря до кінця верхів’я (А); довжина клинка – відстань 
від вістря до п’яти (B); ширина клинка біля п’яти (C) та біля початку єлмані, якщо 
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Шаблі типу шамшир з експозиції ЗОКМ
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Рис. 2
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вона є (D); довжина єлмані (E); кривизна клинка (F) – довжина перпендикуляра, 
проведеного від точки найвищої частини леза до прямої лінії, що з’єднує кінець 
клинка з перехрестям (за методикою С  О  Плетньової [9, с  17] при вимірі кри-
визни перпендикуляр опускається від обуха (f)); також вказується контрольний 
вимір від вістря до перпендикуляра, щоб мати чітке уявлення про те, у якій час-
тині клинка визначено кривизну (G); довжина хрестовини (L), загальна довжина 
руків’я (N), висота перехрестя (R), товщина обуха при п’яті (Т) [10, с  85] 

Усі виміри наведено в сантиметрах (см) 
1  Шамшир XVII – XVIII ст , Іран  Інвентарний № ЗКМ – Ор – 156 (рис  1, 1) 
Сталь, мідь, дерево, шкіра  Кування, гравірування, різьблення  Парамет-

ри шаблі: A=87,2; B=75; C=3,3; F=12,5; f=9,5; G=32,3; L=11,9; N=10,3; 
R=6,4; T=0,4 

Клинок сталевий, високої кривизни, без рікасо, долів та єлмані  Вигин клинка 
різко збільшується з другої третини довжини від руків’я  За 18 см до вістря обух 
починає звужуватись  Бойовий кінець гострокінцевий, дволезовий 

На зовнішньому боці клинка вигравірувано дві групи великих точок (по три 
в кожній)  Перша група з трьох точок розташована на відстані 11,6 см від обуха, 
друга група з трьох точок розташована на відстані 18,1 см від вістря  Точки в обох 
групах розташовані вряд і знаходяться практично біля самого обуха 

Ефес відкритого типу (рис  2, 1)  Гарда проста, хрестоподібна, сталева  Кіль-
йони видовжені, середньої довжини, тонкі, мають закінчення у вигляді трохи 
витягнутих восьмигранних шишечок  Перехрестя ромбічної форми і становить 
єдину конструкцію з хрестовиною  Шипи середньої довжини  Щічки руків’я з 
різьбленого дерева (на щічках помітні залишки фарби чорного кольору), закріп-
лені на хвостовику чотирма заклепками – однією сталевою і трьома мідними (дві 
мідні заклепки орнаментовані)  Дерев’яне руків’я прикрашене чотирма хвиляс-
тими лініями (по дві на кожній із щічок)  Руків’я плавно переходить у верхів’я і 
становить єдину конструкцію  Верхів’я оливкоподібне, нахилене до хвостовика 
під прямим кутом, наслідує форму класичного шамшира 

Клинок даної шаблі є типовим для шамшира  Він добре пристосований для 
рубальних розкроювальних кавалерійських ударів з відповідною кривизною і 
розподілом ваги і погано підходить для завдання колючих ударів  Що стосується 
ефеса, то він має трохи незвичне для класичного шамшира верхів’я але в цілому 
повністю відповідає даному морфологічному типу 

Стан збереження шаблі задовільний  Шабля має незначні пошкодження: 
на шабельному лезі декілька невеликих щербин, дерев’яні щічки руків’я трохи 
потерті, а краска на них майже повністю відсутня 

2  Шамшир XVII – XVIII ст , Іран – Туреччина  Інвентарний № ЗКМ – Ор – 
43 (рис  1, 2) 

Сталь, бронза, латунь, дерево, шкіра  Кування, таушування  Параметри шаблі: 
A=87,8; B=74; C=3,2; F=7,9; f=4,8; G=31,8; L=10,4; N=8,5; R=5,2; T=0,7 

Клинок сталевий, малої кривизни, без рікасо та єлмані, з одним широким 
долом  Спинка клинка широка, розложиста  За 22 см до вістря обух починає зву-
жуватись  Бойовий кінець гострокінцевий, дволезовий 

Ефес відкритого типу (рис  2, 2)  Гарда проста, хрестоподібна, сталева  Кільйо-
ни видовжені, середньої довжини, тонкі, мають закінчення у вигляді сплющених 
кульок  Перехрестя ромбічної форми і становить єдину конструкцію з хрестови-
ною  Шипи малої довжини  Уся гарда покрита таушованим золотистою латунню 

Шаблі типу шамшир з експозиції ЗОКМ
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рослинним орнаментом  Щічки руків’я дерев’яні, обтягнуті шкірою, закріплені 
на хвостовику за допомогою бронзової накладки та двох заклепок  Руків’я плавно 
переходить у верхів’я і становить єдину конструкцію  Верхів’я оливкоподібне, 
нахилене до хвостовика під майже прямим кутом 

Невисока довжина і кривизна клинка може свідчити про те, що це піхотний або 
офіцерський різновид шамшира  Ефес має класичну форму, але трохи незвичне 
монтування 

Стан збереження шаблі задовільний  Шабля має незначні пошкодження: 
руків’я трохи потерте і нещільно прилягає до гарди і клинка 

3  Шамшир XVIII ст , Туреччина  Інвентарний № ЗКМ – Ор – 145 (рис  1, 3) 
Сталь, латунь, дерево, шкіра  Кування, різьблення  Параметри шаблі: A=83,1; 

B=69,8; C=3; F=10,4; f=7,6; G=35; L=16,8; N=8,9; R=7,4; T=0,4 
Клинок сталевий, значної кривизни, без долів, рікасо і єлмані, сторони повіль-

но звужуються до кінця  Бойовий кінець гострокінцевий, однолезовий 
Ефес відкритого типу (рис  2, 3)  Гарда проста, хрестоподібна, латунна  Кіль-

йони видовжені, високої довжини, тонкі, мають закінчення у вигляді шестигран-
них шишечок  Перехрестя витягнутої ромбічної форми з двома парами шипів і 
становить єдину конструкцію з хрестовиною  Шипи значної довжини  Руків’я 
без нахилу  Щічки руків’я виготовлені з дерева, закріплені на хвостовику трьома 
заклепками  Верхів’я комоподібне, з отвором для темляка 

Піхви дерев’яні, у середній частині обтягнені шкірою  Металева оправа 
вкриває більшу частину піхов і складається з устя, двох обіймиць із рухомими 
кільцями та довгого наконечника  Довжина піхов 78 см 

Дана шабля являє собою класичний варіант турецького шамшира  Саме 
такі шаблі виготовляли в Туреччині маючи за зразок перські  Особливістю 
таких турецьких шамширів було те, що у ньому гармонійно сполучалися 
трохи видозмінений клинок перського типу і турецький ефес (ефес турець-
кого килиджа) 

Стан збереження шаблі задовільний  Шабля має незначні пошкодження: руків’я 
трохи потерте, на гарді є сліди від ремонту, на піхвах є невеликі вм’ятини 

Шаблі типу шамшир займають гідне місце у експозиції музею і є складовою 
частиною шабельної колекції ЗОКМ 
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Сабли типа шамшир из экспозиции ЗОКМ

В данной публикации рассмотрены и введены в научный оборот три сабли типа шамшир, 
которые находятся в экспозиции ЗОКМ  Каждая из сабель детально описана и измерена  В ста-
тье уделено внимание проблеме происхождения и распространения шамшира, рассмотрены его 
боевые качества и особенности формы 

Shevtsov A. S.

Shamshir sabers from Zaporizhzhia region museum of local lore

The paper deals with the review of three shamshir sabers from Zaporizhzhia region museum of local 
lore  Each of the sabers is described and measured thorougly  The main attention is given to the origin 
and circulation of shamshir sabre  Martial qualities and shape peculiarities are also under consideration 
in the paper 

Водопьян В. В.

КОМПЛЕКС ВЕЩЕЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С. С. ЩИРОВА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЗОКМ

Прошло 69 лет с того времени, когда закончилась Великая Отечественная 
война, забравшая жизни миллионов людей  Мы много знаем о войне из рассказов 
людей, переживших это страшное время  До сих пор открываются новые факты 
о тех годах, о людях, которые испытали на себе все тяготы войны  В экспозиции 
Запорожского областного краеведческого музея «Край накануне и в годы Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн», размещены документы, оружие, 
книги, обмундирование, фотографии и личные вещи людей, которые воевали на 
территории Запорожской области  Об одном из таких героев – С  С  Щирове 
пойдет речь в данной статье 

О Сергее Сергеевиче Щирове, его жизни, боевых подвигах, взлетах и падениях 
написано много статей и книг  О нем писали его земляки: Гнедашев В  Н  – «Аки-
мовка  История  Люди  Судьбы» [1], Авдеенко С  И  – «Последний бой сталинско-
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го сокола» [2], боевой друг Исаенко Н  Ф , который в книге «Вижу противника!» 
описал события 1943 г  [3]  Голиков А , будучи военным корреспондентом, не раз 
встречался с С  С  Щировым  Именно ему Сергей передал свой боевой дневник, но 
только после войны Голикову А  удалось опубликовать свой «Неопубликованный 
очерк» [4]  Феофанов Ю  в своей статье «Судьба под № 117» [5] рассказал о самом 
трагическом моменте жизни героя  Одним из первых изучил и описал жизненный 
путь С  С  Щирова в заключении, запорожский писатель Науменко И  Я  в книге 
«Важкий час правди» [6] 

Жизнь нашего героя – это детство на берегу моря, сбывшаяся мечта стать 
летчиком, боевые подвиги, высшие награды государства, красавица жена, а потом 
стремительное падение, предательство, разочарование, репрессии 

Родился С  С  Щиров 6 февраля 1916 г  в селе Акимовка Запорожской области  
После смерти отца семья временно проживала в г  Севастополе  Мать выходит 
второй раз замуж, и Сергея усыновляет железнодорожник Николай Бушай  Его 
фамилию Сергей носил до 1939 г , потом возвращает фамилию своего отца и берет 
отчество Сергеевич [1, c  105]  С юных лет он был воспитанником военно-морского 
оркестра, где играл на альте  Был романтиком, писал стихи, как и все юноши 
того времени, мечтал о небе  Эта мечта привела С  Щирова в Севастопольскую 
планерную школу, после окончания которой, он едет в Мелитополь, где в конце 
1935 г  открывается аэроклуб  И уже тогда 19 летний Сергей заявил: «Я тоже буду 
летать» [2, с  11]  В аэроклубе Щиров был одним из лучших  В 1937 г  он вместе с 
выпускниками Мелитопольского аэроклуба едет в знаменитую Качинскую Крас-
нознаменную военную авиационную школу пилотов имени Мясникова  Учения 
продолжались недолго, уже в августе 1938 г  выпускникам было присвоено зва-
ние – младший лейтенант, и они получили направления в войсковые части  По 
распределению Щиров попадает в 87 истребительно-авиационный полк 

С первых дней войны младший лейтенант Щиров находился на Юго-Западном 
фронте, где стал свидетелем разгрома немецкими бомбардировщиками наших 
аэродромов  Не сразу Сергею пришлось сесть за штурвал самолета, только в конце 
июня он совершил свой первый вылет на «И-16»  Здесь он одержал первые победы, 
сбив в воздушных боях самолеты противника, тем самым отомстив за своих това-
рищей, и как было принято в то время, на флюзеляже его самолета появляются 
первые красные звезды за сбитые в бою вражеские самолеты  29 декабря 1941 г  
младший лейтенант Сергей Щиров за отличное выполнение боевых заданий 
награждается орденом Красной Звезды 

С лета 1942 г  уже старшим лейтенантом С  С  Щиров сражается на Северо-
Кавказском фронте, где начинается его карьерный рост – от заместителя 
командира эскадрильи 518-го истребительного авиаполка 236-й истребительной 
авиадивизии 5-й Воздушной армии до инструктора по технике пилотирования  За 
мужество в борьбе с противником Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 декабря 1942 года С  С  Щиров получает высшую государственную награду – 
звание Героя Советского Союза и медаль «Золотая Звезда»  В это нелегкое время 
С  С  Щиров успевает вести дневник, и издает книгу «Бить врага по-щировски», 
где описан его опыт ведения воздушных боев  О храбрости летчика слагают 
легенды, восхищаются его смелостью и высоким летным мастерством  Вот как 
нашего земляка описывает корреспондент «Красной Звезды» А  Голиков: «Роста 
выше среднего, плотный, ладный  Приятное лицо, лоб высокий, крутой, большие 
карие глаза смотрели из-под черных бровей изучающе цепко  Пожимая мне руку, 

Водопьян В. В.
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он улыбнулся, при этом как-то по-особенному сощурив глаза, отчего серьезное, 
даже суровое лицо его сделалось вдруг мягким, по-детски доверчивым» [3, c  4] 

О его появлении на новом месте службы вспоминает заместитель командира 
267-го истребительного авиаполка, земляк Щирова из Гуляйполя Николай Иса-
енко: «Во время занятий, проводившихся на северной окраине аэродрома, к нам 
подошёл невысокий черноглазый майор в новеньком кителе с воротничком, туго 
охватывающим загорелую, коротковатую шею  На кителе майора горели алой 
эмалью 4 боевые ордена, сверкала золотом Звезда Героя Советского Союза  Это 
был Сергей Сергеевич Щиров, инспектор по технике пилотирования 236-й истре-
бительной авиационной дивизии, в состав которой в прошлом году входил и 267-й 
авиаполк» [4, с  15]  В сентябре 1943 г  два боевых товарища и земляка вели бои в 
районе станции Федоровка, что под Мелитополем  Наносили штурмовые удары 
по оборонной линии гитлеровцев – «Вотан»  В 1943 г  освободили Запорожскую 
область, а значит и родные села Щирова и Исаенко  В дальнейшем друзья сража-
лись на территории Польши, Румынии, Югославии 

В конце 1944 г  Сергея Щирова вызвали с фронта в Москву и предложили 
должность инспектора в Главном штабе ВВС  В этот период он познакомился со 
столичной красавицей Софьей Вольской  Роман их был бурным и быстротечным  
Сергей предложил красавице руку и сердце  Свадьбу сыграли 7 ноября  Казалось 
бы, все складывается более чем удачно: и высокая должность была, и почет, и 
уважение, и жена красавица, но сказка быстро закончилась, на 3-й день после 
свадьбы Сергей улетел в командировку  Вернулся немного раньше, но не застал 
жены дома  И с этого самого момента в жизни успешного летчика-истребителя 
все пошло не так  По роковой случайности его красавицу жену заприметил Лав-
рентий Павлович Берия, у которого были особые пристрастия ко всем красивым 
женщинам  Для Сергея это был удар  Чтобы хоть как-то забыться, он просится 
снова на фронт  Но война закончилась и Щиров возвращается в семью, пытаясь 
все забыть и простить, переводится из Москвы в Армению  Отношения с женой 
постепенно налаживались, но опять прозвучал роковой звонок от Лаврентия 
Берии, после которого, все началось сначала  За ним стали следить, после того как 
он сообщил о преследованиях Берии в партийную организацию, его сняли с зани-
маемой должности  По своей наивности Сергей думал, что Иосиф Сталин ничего 
не знает о поступках Берии  Он решает вывести его на чистую воду  В голове 
Щирова созрел план разоблачения  Приехав в Армению на старое место службы, 
как будто для встречи со своими друзьями, подполковник С  С  Щиров решается 
на отчаянный поступок  7 апреля 1949 г  С  С  Щиров решает имитировать попытку 
перехода государственной границы в районе селения Беркашат Октемберянского 
района Армянской ССР  В военной форме и наградах он открыто идет к границе 
с Турцией  Сергей предусмотрел, что его обязательно задержат пограничники, 
потом будет суд, на котором он расскажет всю правду о деяниях Берии  Но тогда 
он даже предположить не мог, чем для него все это закончится  Сначала его доста-
вили в Ереван, где тут же допросили, а потом отправили в Москву, в МГБ СССР  
Одна маленькая деталь, из 22 предметов, изъятых у «задержанного», 15 составляли 
награды: «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 2 ордена Ленина, орден Крас-
ного Знамени, орден Кутузова 3-й степени, орден Александра Невского, орден 
Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, югославский орден 
Партизанской Звезды и медали» [5, c  3]  На первом же допросе в столице Сергей 
заявил об истинной причине своего «побега», но это не было зафиксировано в 
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протоколе  С допроса его утащили волоком, а после 2-х таких допросов про Берию 
он уже не вспоминал  Через месяц пребывания на Лубянке Щиров подписал всё, 
что ему предлагали  Оставалась надежда на суд военного трибунала, где он мог 
бы выступить и рассказать правду про Берию  Но «шпионскую деятельность в 
пользу иностранного государства» рассмотрело Особое совещание при мини-
стре госбезопасности, где не было, ни прокурора, ни адвоката  Щирову зачитали 
то, что написал следователь  Приговор был суровый: «25 лет лагерей строгого 
режима»  В обвинительном заключении Щирова говорилось: «Будучи враждебно 
настроенным к ВКП (б) и Советской власти, пытался изменить Родине – совер-
шить побег за границу»  И далее в деле № 2508 следовало постановление: «Щирова, 
как изменника Родины, направить в особый лагерь» [6, c  105]  Фактически так 
был объявлен смертный приговор для Сергея, только с отсрочкой 

И только спустя год выяснилось, что следователи МГБ так спешили посадить 
Сергея, что забыли подать представление о лишении его звания Героя Советско-
го Союза  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1950 г  
С  С  Щирова лишили всего: звания Героя Советского Союза, орденов Ленина, 
Красного Знамени, Кутузова, Александра Невского, Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги» [1, c  109] 

За годы, проведенные в тюрьме, Сергей подорвал свое здоровье  Из-за нару-
шения режима и дерзкого отношения к надзирателям он часто попадал в карцер  
За антисоветскую агитацию, «клевету» на руководство партии и Советского пра-
вительства Сергею к основному сроку добавляют еще 25 лет  За неповиновение 
Щирова отправляют из Воркуты в исправительно-трудовой лагерь поближе к 
полярному кругу, где доведенный до отчаяния Щиров поджег свою камеру  После 
этого инцидента у него появились признаки психического заболевания 

Только после смерти Сталина в марте 1953 г  и осуждения Берии и его бли-
жайшего окружения, дело под № 2508 было пересмотрено  Наконец-то Сергей 
смог рассказать истинную правду о мотивах своего появления на советско-
турецкой границе и о том, какую роковую роль сыграл в его судьбе Лаврентий 
Берия  К сожалению, Сергея не оправдали, а только уменьшили срок до 5 лет, и 
освободили по амнистии  Но амнистия – это не реабилитация  Никто и не думал 
возвращать ему отобранные при аресте награды, восстанавливать в военном 
звании и должности, компенсировать материальный ущерб, не говоря уже об 
извинениях 

Из тюрьмы Щиров вышел тяжело больным человеком, без денег, без жилья  
Приехал в Москву, но давние друзья не приняли «врага народа»  И только старый 
друг, и земляк Николай Исаенко не отвернулся от Сергея  Приютил его у себя на 
квартире, помогал искать работу, только все было зря, нигде его не принимали 

Тогда Сергей возвращается домой, в свою родную Акимовку  Но и здесь его 
не особо ждали  Чтобы хоть как-то выжить, он устроился работать фотографом  
Много курил и по ночам писал письма маршалу Г  К  Жукову и другим воена-
чальникам  Надеялся, что ему помогут восстановиться на воинской службе  Была 
у него и толстая тетрадь, в которой он описывал лагерную жизнь  После всего 
пережитого ему нужен был покой и понимание, семейный уют и любовь  Но 
ничего этого не было  Ранения, полученные на фронте, многолетнее нахождение 
в тюрьме и концлагере сказались на его здоровье  Часто стали проявляться при-
знаки психического расстройства  Из-за этого Сергея принудительно отправи-
ли в Одессу с диагнозом «спорадический психоз»  Затем он попал в Казанскую 
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тюремную психиатрическую больницу, где и умер 7 апреля 1956 г  не дожив до 
40 лет  Так закончилась яркая и драматичная судьба прославленного аса  Точное 
место захоронения С  С  Щирова, как и многих других пациентов Казанской 
психиатрической больницы, установить трудно [2, с  82] 

Друзья, однополчане не забыли о Сергее, долгое время вели борьбу за посмерт-
ную реабилитацию С  С  Щирова  И только в сентябре 1988 г  Верховный Суд 
СССР на своем пленуме рассмотрел протест Генерального прокурора СССР  
В нем говорилось: «Проверкой установлено, что действительно в 1944 г  началь-
ник личной охраны Л  П  Берия – полковник Саркисов, увидев на улице жену 
Щирова, завлек ее к Берия принудил к сожительству, после чего неоднократно 
вызывал к себе в течении 1944 – 1949 гг »  И далее: «Нахожу, что при изложенных 
обстоятельствах Щиров необоснованно признан виновным в измене Родине, его 
действия не образуют состава преступления» [5, с  83]  Поэтому Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1989 г  был отменен Указ от 26 декабря 
1950 г  в части лишения С  С  Щирова звания Героя Советского Союза, орденов и 
медалей СССР, в связи с отсутствием состава преступления  Чтобы увековечить 
имя своего земляка, акимовцы одну из своих улиц назвали именем Героя Совет-
ского Союза С  С  Щирова 

«Ці пожовклі і крихкі від часу 22 аркуші – літопис війни з першого її дня до 
останнього  На першій сторінці – фотографія підполковника авіації із Золотою 
Зіркою  Відкрите молоде обличчя, ледь примружені очі  І напис, акуратно виве-
дений чорною тушшю: «Бойовий шлях Героя Радянського Союзу С  С  Щиро-
ва» – вот так описывает дневник 
героя Чендырина Р  М , заведующая 
отделом Запорожского областного 
краеведческого музея  Подбирая 
материалы к открытию экспозиции 
«Край накануне и в годы Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войн», Регина Михайловна собирала 
информацию о Героях Советского 
Союза, которые проживали на тер-
ритории области  Её очень заинте-
ресовала судьба С  С  Щирова, так 
как о нем мало что было известно  
Работала в архивах, вела перепис-
ку с однополчанами, родственни-
ками, односельчанами, собирала 
их воспоминания о Щирове  Эти 
документы ныне хранятся в Запо-
рожском областном краеведческом 
музее  В ходе поисков она выяснила, 
что у корреспондента газеты «Крас-
ная звезда» А  Голикова хранится 
дневник Сергея, который ему дал 
сам Щиров в 1948 г , когда Голикову 
было дано задание написать очерк о 
летчике-истребителе, фронтовике, 
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герое  Как рассказал Голиков: «С этим желанием я и прибыл в Главный штаб 
ВВС  Порекомендовали инспектора по технике пилотирования Героя Советского 
Союза подполковника С  С  Щирова  Он пригласил меня домой  Разговаривали 
о войне, о полетах  Засиделся я у них допоздна  Спохватился, что очерк писать о 
боевом опыте, а об этом как раз и не поговорили  Видя, что я расстроен, Щиров 
сказал: «Знаешь, во время войны я вел дневник  В нем все памятные вылеты, Я его 
тебе дам, но уговор дороже денег – непременно возврати»  Так получилось, что 
возвратить хозяину его записки мне не пришлось, и хранятся они у меня до сих 
пор» [3, c  4]  Тогда Регина Михайловна написала А  Голикову письмо с просьбой 
о встрече  Встретились они в Москве, где Голиков передал в музей дневник Героя 
Советского Союза С  С  Щирова, который сейчас находится в экспозиции музея 
(КП  – 47317; Д  – 12132) 

Мы публикуем дневник полностью, сохраняя орфографию документа  Он 
представляет собой машинописный текст, напечатанный с двух сторон на 11 лис-
тах пожелтевшей от времени бумаги, форматом 29 х 20 см 

НАЧАЛО ВОЙНЫ 
Кто знал  – ли, что конец веселого вечера 21 июня 1941 года принесет 

за собой страшное утро вероломного нападения немецкого фашизма на 
нашу Родину 

Получилось так: еще в темноте, перед утренним рассветом на широком поле 
лагерного аэродрома близь города Бучач, боевая тревога встревожила мирно 
спавший личный состав  Не прошло 10-15 минут воздух начал пронизываться 
всенарастающим гулом работающих моторов, это наши труженики – техни-
ки соревнуясь друг с другом; стремились быстрее подготовить свой самолет, 
чтобы успеть первому доложить командиру о готовности материальной части к 
выполнению любого задания 

Напрасно многие из них думали о скором возвращении в свои теплые постели, 
чтобы выспавшись весело провести выходной день  Боевая тревога определила 
начало Великой Отечественной войны – войны суровой и долголетней  Наступило 
утро, отблеск первого луча восходящего солнца разогнал предутренний туман и 
на фоне красоты пейзажа можно было видеть многочисленные знакомые фигуры 
моих товарищей, ожидающих распоряжения о дальнейших действиях 

Быстро охватило весь личный состав первое известие командования с втор-
жением немецкого фашизма в родной наш край 

Не веря самому себе, люди ходили с глубоким чувством возмущения, а через 
20 минут после известия все увидели своими глазами, как крылья фашизма, вне-
запно проплыли над головами собравшихся на аэродроме 

Серия бомб сброшенных на стоянки наших самолетов и потеря части наших 
товарищей, подтвердила неоспоримый факт начала войны 

ПЕРВЫЕ ВЫЛЕТЫ 
Очень трудно передать внутреннее состояние при первых боевых вылетах  

Все мышцы напряжены, еще до того как лететь совершенно непонятная рисуется 
картина о возможных вариантах встречи с противником, одно лишь знаешь, что 
я летчик-истребитель обязан всеми имеющимися в своем распоряжении сред-
ствами не допустить воздушного противника бомбить наши наземные войска и 
объекты, уничтожая его своим огнем 
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Вылетев на прикрытие своего аэродрома в паре или один, создавшаяся вокруг 
непонятная обстановка заставляла быть всегда наготове, напрягая все свое стара-
ние и всего себя на то, чтобы вовремя заметить самолеты противника и с честью 
выполнить боевое задание 

Большую трудность пришлось испытать летчику в первые дни войны  Не имея 
радиоустановок на самолетах-истребителях; а имея недостаточную налаженность 
оповещения постов ВНОС на командные пункты и отсутствие четкой организации 
оповещения командными пунктами путем выкладывание из полотнищ стрел или 
попхем, летчик вылетавший в воздух был предоставлен самому себе и действовал 
по своей инициативе 

Одна из таких инициатив меня на третий день войны почти привела под 
суд Военного Трибунала  Произошло это так: получив самолет из ремонта на 
аэродроме Бучач, я вылетел на нем на новую точку базирования – Тарно-
поль  Подлетая к аэродрому, выпускаю шасси и захожу на посадку, в момент 
выравнивания вижу – многие находящиеся люди на аэродроме разбегаются по 
щелям и машут мне руками, чтобы я не производил посадку  Уходя на второй круг 
я решил убедиться в воздухе что произошло?

Развернувшись после первого разворота, я увидел позади себя три бомбар-
дировщика подходящих к нашему аэродрому  Не убедившись в принадлежности 
появившихся самолётов, я моментально убрал шасси и стал пристально следить 
за неизвестными самолетами, набирая постепенно высоту 

Вот они, выше меня плывут плотным строем «КЛИН» и лишь только большая 
дистанция не позволяет открыть огонь  Сердце наполнилось тревогой, не упустить 
предполагаемого противника без наказания на глазах своих товарищей  Дис-
танция все больше и больше сокращается между самолетами и мной, наступил 
момент открывать огонь, первая атака снизу с дистанции 200 метров позволила 
мне подойти ближе к самолетам и я увидел как под крыльями вырисовываются 
красные звезды наших «СБ» 

Как ошпаренный я отвалил от самолетов, потерял сразу настроение, а в момент 
посадки я уже увидел как меня «хорошо встречают» с «боевого задания», пред-
ставив в мое распоряжение для донесения на командный пункт легковую машину  
Три дня я хорошо справляюсь в руководстве по боевым действиям своих товари-
щей в районе аэродрома  Мною выкладывались стрела и другие вспомогательные 
сигналы, определяющие направление и высоту полета противника  Изучив в 
достаточной мере силуэты противника, ежедневно появляющиеся в моих глазах, 
я был вновь на четвертый день допущен к боевой работе 

ПЕРВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 
Первое крещение в воздушном бою, я получил в благоприятных для себя 

условиях в первых числах июля 1941 года  Состав нашей группы был из 6 И-16 во 
главе с ведущим группы командиром эскадрильи старшим лейтенантом Михай-
люк, второе звено три самолета вел я 

В задачи нашего задания входило прикрыть район Золочев от частых ударов 
авиации противника  Боевой порядок наших звеньев, был построен звеньями 
КЛИНОМ на одной высоте с небольшим выступом первого звена  Прикрыв 
указанный район, мы стали возвращаться на свою точку  На обратном маршруте 
я заметил в одном из населенных пунктов горящий дом недавно подожженный  
Обратив внимание по сторонам к особенно выше, я сразу заметил как самолет 
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противника типа «ХЕ-123» стремится набрать высоту и укрыться в облачности  
Своевременно я вижу, что самолет противника также заметил и ведущий, который 
покачиванием с крыла на крыло дал знать мне о своем намерении атаковать его  
Видя нецелесообразность всем набирать высоту за противником, который был 
выше нас на 1500 – 1200 метров, я решил остаться со своим звеном на своей 
высоте и наблюдать за звеном ведущего всей группы  Сближение первого звена 
произошло быстро, вот они подходят к самолету противника на допустимую для 
открытия огня дистанцию  Самолет противника во время обнаруживает наши 
самолеты и переворотом решил быстро снизиться до бреющего полета, чтобы 
среди ущелий уйти ненаказанным  Подъем и самочувствие было настолько 
высоким, что казалось если даже пуля противника поразит тебя, вряд ли в этот 
момент почувствуешь боль ранения 

В момент пикирования самолета противника, я также со своим звеном стал 
его атаковать  После первой нашей атаки все наши самолеты и противник пере-
мешались у земли, продолжая вести воздушный бой на высоте 100 – 5 метров  
Немецкий летчик оказался в технике пилотирования сильным, все время бросая 
свой самолет из стороны в сторону на малой высоте постепенно оттягивая бой 
на свою территорию  Его летнаб и он  – же стрелок настолько был виден хоро-
шо, что заметно было его бледное от испуга лицо, а от резких эволюций своего 
летчика, он не мог противодействовать огнем своего пулемета  Безвыходное 
положение немецкого летчика и наше преимущество, с каждой секундой воз-
душного боя усиляло нашу активность и увеличивало нашу неорганизованность 
при атаках  Каждый хотел атаковать и в своей атаке стремился сбить самолет, 
но беда была в том, что каждый атакующий открывал огонь неприцельно, за 
то был доволен, что его выпускаемая трасса по противнику представляла в его 
глазах интересное зрелище 

В момент воздушного боя можно было видеть как несколько наших самолетов 
с разных направлений и в разных положениях атаковали и открывали огонь по 
противнику одновременно: угрожая этим самым быть пораженным в воздушном 
бою от своего товарища  Продолжающая 8 минутная неорганизованная битва, не 
принесла еще нам положительных результатов  Тогда я понял, что в этой каше 
и сделать, что-либо было невозможно  Набираю большую высоту и увлекаю за 
собой своих летчиков 

Воздушная свалка по немногу стала рассеиваться, тогда ведущий группы стар-
ший лейтенант МИХАЙЛЮК как ястреб сверху под большим углом набросился 
на самолет противника, летчик которого пытался избежать столкновения с ата-
кующим сверху самолетом, отжал инстективно ручку и врезался в бугор около 
населенного пункта, где был им подожжен дом мирных жителей 

Видя результат своей первой победы мы еще несколько минут вертелись 
на этом месте позабыв обо всем и только лишь часы нам подтвердили о затрате 
продолжительного времени ставя под угрозу, где нибудь сесть вынужденно без 
капли горючего 

ГРУППОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ БОИ 
С каждым днем натиск немецких фашистов усиливался не только на земле, 

но и в воздухе со значительным углублением на нашу территорию  Немецкие 
стервятники использовав неожиданность своего нападения, первые два-три дня 
чувствовали себя хозяевами положения 
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Они производили налет на наши об’’екты – переправы и аэродромы с бреющего 
полета мелкими группами, и одиночками без прикрытия своих истребителей 

Приведя себя в порядок в последующие дни натиск наших летчиков стал уси-
ливаться, изменяя постепенно тактику и действия немецких летчиков  Не про-
шло и четырех дней войны как немецкие летчики перестали уважать бреющие 
полеты мелкими группами, а тем более в одиночку  Счет сбитых немецких само-
летов нашими летчиками быстро привил любовь последних к высоте и групповым 
полетам в сопровождении истребителей 

В одном из первых групповых налетов бомбардировочной авиации против-
ника на аэродром Тарнополь в июле м-це как и многие другие я также вылетел в 
воздух по тревоге для отражения воздушного противника 

Таких одиночно-блуждающих нас оказалось в воздухе до 10 самолетов И-16, 
а противника было в воздухе на подходе к аэродрому до 25 «Ю-88»  Подойдя к 
аэродрому группа противника имела преимущество в высоте, а компактность 
их строя по 3-5 самолетов в группе не давала возможность легко их поражать  
Во время их пикирования перед бомбометанием разнице в высоте не стало и мы 
почти свободно могли атаковать самолеты противника 

Основной нашей задачей было помешать противнику бомбить наш аэродром 
и мы не плохо с этим справились  Отсутствие истребителей прикрытия у против-
ника давало нам возможность первому и последнему взлетевшему не задержива-
ясь в сборе группами самостоятельно отражать бомбардировщиков противника, 
образовав таким образом заслон истребителями на каждой высоте 

Вот ОНИ подходят, с наглым упорством приготовясь к предстоящей атаке, 
но это мешает им выполнить народные мстители, которые с яростью бросаются 
в одиночку или попарно в гущу противника и своей свинцовой струей полива-
ют его боевые порядки  Нервы немцев уступают, их четкость строя постепенно 
нарушается, побросав где попало бомбы, они пытаются уйти 

Мы действовали как львы, бросаясь на каждый самолет противника, который 
пытался прорваться к границе аэродрома и когда только убеждались, что аэродрому 
не грозит опасность – преследовали противника  Много пришлось выпустить 
очередей, перенося свои удары по самолетам противника, а результатов своих 
вряд ли кто старался замечать 

Задание выполнено: и кажется, что вокруг тебя стало тихо, спокойно и только 
слышишь сильно постукивающие удары сердца, напоминающие о прошедшем 
только, что бое  Командир в шутку спрашивает, ну как товарищ ЩИРОВ сбили- 
ли Вы кого? Не знаю говорю, только много пришлось поработать 

Другой день определил такую-же работу, опять я в воздухе со своими товари-
щами и вижу снова ненавистные кресты и желтые консоли несущих смерть и раз-
руху  Только по другому я стал уже мыслить – хочу видеть мною сбитого немца 

Вот они снова пытались разбить нас и снова получили отпор  Беспорядочно 
сброшенные бомбы не причинили существенного ущерба  Я вижу как мои товари-
щи отразив атаки противника снова преследуют его в разные стороны, постепенно 
удаляясь все дальше и дальше, скрываясь из виду, Широкие разрывы облачности 
и ярко-синий оттенок неба напоминает мне мирный покой минувших дней, когда 
летая в воздухе я любил ходить по таким облакам и в разрывах выискивать своего 
мнимого неприятеля, любовался природой с высоты своего полета 

Глазами и сейчас все видишь попрежнему, но иначе чувствует сердце, оно 
сейчас беспокойно пока в полете  Внезапно кольнуло что-то в нем, я увидел снова 
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действительность сегодняшних дней  В разрыве между облаками плывут три бом-
бардировщика противника  Хотя не было смысла лезть за ними, имеющими преиму-
щество в высоте, но страсть и желание охватило меня атаковать их  Очень медленно 
я приближаюсь к ним, не изменяя направления  Уже отчетливо вижу силуэты само-
летов, начинающих давать по мне трассу из крупнокалиберных пулеметов 

Нет, думаю, кто кого, впереди у меня воздушный мотор и пулеметы, не изме-
ню решения, буду сближаться  Хотя еще дистанция большая, я время от времени 
сближаясь с ним даю ответные очереди из пулеметов 

Строй немцев стал плотнее, их огонь со всех самолетов, чувствую начал пора-
жать мой самолет  Еще больше овладело желание поближе подойти, но вижу мой 
мотор больше не хочет меня тянуть, скорость стала падать и я вынужден был выйти 
из неудачной и неграмотно выполненной атаке 

Подо мной Тарнополь, мотор стал обрезать и совершенно остановился  Высо-
та 1500 метров позволила мне неспеша выбрать поле и я спокойно как на планере 
произвел посадку на живот  На помощь ко мне пришли артиллеристы с батареи, 
вдруг мы заметили в воздухе появились два парашютиста  Организовав облаву, 
одного из них мы поймали, он оказался диверсантом, сброшенным с самолета 
противника по заданию  Сдав диверсанта и самолет артиллеристам – я впервые 
оказался «пехотинцем» и только к вечеру прибыл на свой аэродром 

Следующий июльский день 1941 года, усилил действия авиации противни-
ка  Часов в 11 утра для взлета по тревоге были подняты почти все самолеты, а 
без «лошадники» побежали в щели в числе которых оказался и я  Видно стало с 
земли, к нашему аэродрому приближается большая группа бомбардировщиков 
и истребителей противника  Впервые я вижу в воздухе немецкие истребители 
«Мессершмитт-109» и «Ме-110», а ниже плывут «Юнкерсы» 

Пятьдесят разных систем противника и наших тридцать И-16 и «Чаек» при-
ступили к выполнению своих обязанностей  Рев моторов и пулеметно-пушечная 
трескотня разгоралась с каждой секундой  На 15-й минуте после взлета сел один 
И-16, летчик которого подрулив к стоянке не стал выключать мотор  Заметив, что 
с летчиком, что-то не в порядке, я прибежал к нему, помог ему вылезти из кабины  
Какая неожиданность, летчик Борщеговский из другой эскадрильи был ранен в 
ногу  Сняв с него парашют и одев его на себя, я снова уже в воздухе 

Хотя воздушный бой подходит к концу, но по силе был напряжен  Опять толь-
ко успеваешь направлять нос своего самолета на противника, сосредоточенность 
самолетов создавала большую насыщенность  После атаки одного самолета про-
тивника, я совершено неожиданно оказался под животом немецкого истребителя 
«Ме-110» по которому открыл огонь  Видя, что самолет стал уходить пикировани-
ем я свой взгляд и атаки перенес на другие самолеты противника  Бой кончился, 
в 6-ти местах заметны небольшие костры, это немецкие туши были свалены с 
неба на нашу землю 

Была-ли из 6-ти одна победа моя – не знаю  Но зато я понял, что лучшим 
залогом в победе являются: применение скоротечной маневренной тактической 
хитрости и прицельного открытия огня с малых дистанций 

ПОЕДИНОК 
Ежедневно выполняемые боевые вылеты с каждым разом все более и более 

заметно втягивают в колею боевой жизни, а внутреннее волнение и нервозность 
перед вылетом прекратились 
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С каждым вылетом все яснее и яснее уясняешь тактику немецкой авиации, 
их действия и все больше замечаешь ошибки в своих действиях 

Как и всегда на стоянке весело идет завтрак, на секунду веселый и шумный 
говор заглушается гулом моторов, это наша тройка промчалась бреющим полетом 
с боевого задания 

Летчики спешат быстрее покушать и не теряя времени в разговорах молча 
закусив направляются на командный пункт 

Младший лейтенант ЩИРОВ: ко мне – что случилось, думаю, для чего так 
срочно вызывает меня командир эскадрильи  Доложил о прибытии, – командир 
сразу спрашивает меня – Ваш самолет готов? Отвечаю готов  Вам срочно вылетать 
одному на прикрытие своего аэродрома: по направлению к нашему аэродрому 
пост ВНОС сообщает, идет разведчик противника  В воздухе действовать по сво-
ему усмотрению, высота прикрытия до встречи 2500 метров 

Убедившись в смысл вызова командира, я сразу дал сигнал рукой своему тех-
нику о запуске мотора  Наспех посмотрел на карту прикинув еще раз расстояние 
от Чернигова до Нежина, откуда курсом летел разведчик противника, вскочил в 
кабину самолета, мотор которого уже работал 

Неожиданный вызов и интерес срочного задания, приковал внимание моих 
товарищей  Кто из них издали машет рукой, другие уже успели собраться у моего 
самолета – желая пожелать мне счастливой удачи 

Поднятая рука к головному убору моего техника подтвердила о полной готов-
ности самолета и свободной площадки для взлета  Рука положенная на сектор 
газа плавно пошла вперед, усиливающий рев мотора увеличивал тягу и самолет 
быстро взмыл в воздух 

Набирая высоту, я все время следил за знаками на земле, которые могли ока-
зать мне помощь в наведении на противника  Высота 2500 метров, какая здесь 
красота; мощно-кучевая облачность плотно нависла на этой высоте  Огромные 
клубы ее имея большую толщину по вертикали, давали изредка между ними узкую 
трещину, в которой далеко вырисовывался ярко-голубой оттенок неба 

Впервые я увидел интересное явление природы, как на зло над аэродромом 
образовалось большое окно, а кругом находилась сплошная облачность во всем 
районе нашего аэродрома 

Десять минут баражирую над аэродромом обращаю внимание по сторонам 
и на открытое окно  Много дум передумал за эти минуты: а главное боялся не 
прозевать разведчика  Каждая минута полета меня все больше и больше волнует, 
неужели он смог пролететь не замеченный мною, – нет, я сам его буду искать 
среди вьющихся клуб облаков 

В поиске противника я все дальше и дальше уходил от образовавшегося окна над 
аэродромом, а что если в этот момент разведчик пролетит и меня там не будет, поду-
мал я, командир и товарищи смогут подумать, что я струсил уклонился от боя 

Резкий разворот на 180 градусов и я лечу снова к волшебному окну  Моя 
мысль оправдалась, подлетая к месту ниже себя впереди вижу неизвестный само-
лет  Неужели он, подумал я, сразу представляю всю обстановку: сейчас ведь на 
земле все взоры обращены на меня, следят за каждым моим движением, затаив 
дыхание будут мысленно, а кто и вслух выражать свой восторг при атаках моих 
противника, и негодования при потере его 

Переведя свой самолет с небольшим снижением развиваю скорость, заметно сокра-
щая дистанцию  Уже отчетливо узнаю силуэт немецкого бомбардировщика «Ю-88» 
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Да, это он – как все равно тяжесть я свалил с себя, стало легче и спокойнее, 
подхожу к нему все ближе и ближе, уже вижу экипаж; которые нагнув головы 
просматривают наш аэродром 

Опыт бесцельной стрельбы с дальней дистанции, удерживал меня от открытия 
огня  Как быстро теперь сближаюсь я с ним, самолет свой все крепче связал с 
собой, с дистанции 40 метров, прицелясь в прицел, открываю огонь  Только воз-
можное столкновение заставило меня отвалить для повторной атаки, не имея 
достаточного повреждения от первой атаки самолет противника продолжал свой 
полет отстреливаясь из своих пулеметов 

Развернув свой самолет для повторной атаки, справа в борту вижу только, что 
появилось несколько маленьких отверстий  Это пулеметная очередь самолета про-
тивника пронизала его, не задев меня по счастливой случайности  Соревнование 
началось  Кто – кого! Взяв снова в прицел, не обращая ни-на что внимания, ста-
рательно нажал на гашетку, выпустил очередь и убедился в своем результате 

Стрелок противника больше не стал мне мешать, но самолет продолжал еще 
лететь, летчик которого, стремясь избавиться от меня – набирал высоту подходил 
к облачности  Не упущу, подумал я – если только еще раз атакуя, своим огнем не 
собью его – буду таранить, боясь потерять немца в облаках 

Нижняя кромка облачности уже стала окутывать меня и противника, когда 
я снова взял его в прицел и не успев снова открыть огонь, меня вместе с само-
летом резко опрокинуло на правое крыло, создав при этом непонятную картину  
Что могло случиться – я не мог сразу понять  Выравнив самолет в нормальное 
положение и убедившись в исправности мотора, я ринулся снова догонять про-
тивника в облачности, но не тут-то было, все мои труды снова найти его не при-
вели к положительному результату  Опять думаю неудача и к тому-же срам перед 
командиром и товарищами, упустил на глазах их немца  Какое зло меня охватило, 
готов был провалиться сквозь землю, от такой мысли – мышцы ослабли, стал как 
вареный и после боя сажусь на аэродром убитый горем 

Никогда я еще не видел своего техника таким веселым, каким он выглядел 
сейчас  Он бежит мне навстречу, жестикулируя резко руками, а когда я остано-
вил мотор и вылез из самолета, он стал обнимать меня и поздравлять с премией 
командира полка – мотоциклом 

Не понимая в чем дело, я даже растерялся, спросил его, с чем ты меня поздрав-
ляешь?     КАк с чем говорит он, а разве вы не видели, как вами сбитый разведчик 
взорвался в воздухе на куски и упал недалеко от аэродрома 

Не веря ему и самому себе я стал докладывать по телефону на КП командиру 
полка о выполнении задания 

Перебив мой доклад начальник штаба поздравил меня с первой победой, а 
боевое донесение, говорит, я сам напишу как видел 

РАЗВЕДКА 
Любил я ходить на разведку и часто ее выполнял ведомым в паре со старшим 

лейтенантом Кондратюк 
Вначале мы были как-бы штатные разведчики, а подвешенные под живот 

наших самолетов дополнительные бензиновые баки принуждали нас постоянно 
выполнять эту работу 

Однажды в июле 1941 года, уточняя принадлежность наземных войск в 
р-не севернее Киева, низкая высота облачности 100–75 метров и плохая 
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горизонтальная видимость, заставляли нас разведку выполнить на бреющем 
полете 

Обнаружив в указанном р-не войска, мы стали в левый вираж над ними  Про-
изведя несколько повторных заходов, для просмотра были убеждены, что войска 
наши  Их форма и все что мы видели была наша, а мы показались им подозри-
тельно чужими  Открытый по нас неожиданный огонь из к/к пулеметов и спарок 
внушил нам снова подозрение, на что потребовалось время для дополнительного 
уточнения 

Сколько можно вертеться над целью подумал я – ведь все известно что это 
наши, – и перенеся свой взгляд на ведущего добавил: хорошие наши, от – их 
гостеприимства у моего ведущего под животом показалось пламя  Резким пово-
ротом влево с небольшим набором, он скрылся в облачности и я больше его не 
мог найти – разыскивая долгое время над целью  Значит он сбит, подумал я, а 
сам рыская по сторонам, чтобы найти хотя бы место падения 

Время полета ограничивалось горючим, а надежда найти упавший само-
лет ведущего, усиливалась  Еще несколько выполненных разворотов в разные 
стороны не привели к положительному результату и я был вынужден покинуть 
это место 

Впервые я оказался в такой обстановке, когда самому при неблагоприятной 
погоде надо притти обратно на свой аэродром 

Идущая железная дорога Броворы – Яготин позволила мне добраться домой  
БЛагополучно выполненный самостоятельный приход с задания, с разведанными 
и – встреча с «пропавшим» ведущим на КП усилило мою радость 

Мой ведущий отделался тем, что он над целью сбросил свой подвесной бачек 
с бензином и уже больше не летал в разведку с далеким расстоянием  Эту работу 
продолжал теперь выполнять я 

На следующий день опять на КП вызывает командир, лететь в разведку Вы 
с кем желали-бы идти вдвоем, спросил меня он? Разрешите одному товарищ 
командир  Я сам все просмотрю и быстрее с данными вернусь обратно  Кстати 
говорит он, наша шестерка идет штурмовать в р-н Вашей разведки и Вы можете 
совместить свой полет с ними и уточните направление движения немцев 

Предназначенная для штурмовки группа взлетела, следя за ней из кабины 
своего самолета на земле, неспеша запустил мотор  После ее взлета, курс я взял 
за ней и умышленно отставал от нее выполняя полет на высоте 50-100 метров 

На подходе к цели по группе наших истребителей на Н-2500 метров ЗА против-
ника открыла огонь, не замечая меня 

Видя впереди действующую батарею ЗА противника, я спокойно направляю 
свой необнаруженный самолет на нее, сходу обстреливаю из пулеметов, на неко-
торое время отбивая охоту им стрелять 

Недалеко от меня в р-не цели, наша группа приступила к штурмовке  Весь 
зенитный огонь был пущен по нашим самолетам, а я хожу бреющим полетом и 
уточняю намерение немцев 

На обратном маршруте между посадкой из деревьев, вижу несколько тан-
ков и машин противника  Высота моего полета была такая, что я мог определить 
подробно все 

Вижу как офицер дожидаясь моего приближения, держит наготове пистолет, 
после выстрела продолжал в спокойной позе оставаться на месте  Не выдержав 
такого нахальства, я разворачиваю самолет, иду снова на это место, застав-
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ляя не только его, но и многих других укрыться от моих ответных очередей из 
пулеметов 

Всегда душа полна радостью и тревогой в этой сложной и почетной работе  
Разведка это глаза и уши командира, а разведчики достойно пользуются почетом 
и уважением за свою работу 

Полет завершен, у места стоянки самолета ждет машина, чтобы ускорить 
доклад на КП, где первое слово дается разведчику 

ШТУРМОВКА У ДНЕПРА 
В середине июля 1941 года, враг подошел к родной русской реке – седому 

Днепру, огибая Киев с юга немцы сосредоточили свои силы на реке, севернее 
Канева для переправы  Не дать врагу форсировать Днепр, так думал каждый из 
нас, усилить свои удары по врагу с земли и с воздуха, были многочисленные пред-
ложения на митингах и собраниях в частях Красной Армии 

Все поднять и обрушить на головы немецких разбойников, в своем докладе 
говорит командир, поможем нашей пехоте усилить удар, мы истребители, но нам 
отводится почетное место в этой работе 

Ночь прошла без сна, за-то утро показало желание людей выполнить свою клятву 
ПОдвешенные бомбодержатели за ночь заполнились смертоносными 

осколочными и зажигательными бомбами  Не даром в шутку свой И-16 мы полнос-
тью называли «Ишаком», все что можно было прицепить на него, он нес на своих 
крыльях как послушное животное 

Утром 16 июля 1941 года, сильный дождь с перекатами грозовых разрядов не 
давал нам возможность производить боевые полеты, а выбранная рабочая пло-
щадка у озера, – вблизи населенного пункта Яготин, размокла, и только к вечеру 
после окончания дождя предполагалась быть пригодной к работе  Лишь только 
в 18 00 два наших разведчика смогли взлететь на задание 

Прошел час полета, нарастающий гул моторов и на фоне больших вертикально-
вьющихся облаков, отчетливо стала видна наша пара разведчиков  Приземлив-
шись, зарулили на место, летчики направились на КП  Наблюдая за ними издали 
можно было по выражению их лиц догадаться о чем-то случившемся  Не прошло и 
10 минут, в числе 7 человек из летного и руководящего состава был срочно вызван 
на командный пункт и я 

Вам предстоит товарищи, говорит командир соединения Герой Советско-
го Союза генерал-майор авиации Шевченко, произвести штурмовой налет на 
аэродром противника в р-не Белая Церковь местечко Городище, по данным раз-
ведчиков там сосредоточилось до 80 самолетов разных систем 

Ведущий группы старший лейтенант САХАНЧУК не один год проживший 
в авиагарнизоне Белая Церковь, распределив обязанности каждому и уточнив 
возможные варианты действий во время штурмовки, искусно повел нас в обход 
к аэродрому противника 

Время было вечернее и противник не ожидал нашего появления  Какая-то 
дрожь и сила желания охватила меня при подходе к цели 

Самолеты противника были беспорядочно разбросаны по аэродрому, а мес-
тами по 4 – 6 самолетов вместе, наглядная картина отразила беспечность немцев 
и неожиданность нашего налета 

Сходу зайдя на аэродром, мы все почти одновременно открыли огонь из пулеметов, 
набрав высоту после атаки перешли к штурмовке образуя левый круг при заходах 
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Внезапность налета и открытый нами огонь, ошеломил немцев, видно было 
как они разбегались в стороны, за различные прикрытия, а их зенитки еще 
молчали 

Закипела дружная работа, друг за другом выбирая цель сбрасывали бомбы 
и обстреливали самолеты противника  Очаги пожаров и взрывы увеличивались 
с каждым нашим заходом, зенитка противника прийдя в сознание от испуга, 
открыла слабый неорганизованный огонь 

Сильный азарт и хороший результат штурмовки увеличивал нашу активность, 
не обращая внимания на зенитные разрывы противника, каждый хотел не усту-
пить другому – низко снижаясь над самолетами, поливая их меткам пулеметным 
огнем 

Двенадцать сгоревших и часть поврежденных самолетов противника, реши-
ли исход боевого задания  Нам никто не помешал выполнить задание, ведущий 
группы перекладывая с крыла на крыло свой самолет дает сигнал для сбора 

Плотный строй клином семерки, на обратном маршруте выражал чувство 
удовлетворения всех летчиков, а на земле все были в восторге, вспоминая все 
детали штурмовки 

Утром 17 июля весть о благодарности товарища СТАЛИНА за причиненный 
ущерб авиации противника, охватила весь личный состав, довольные своим успе-
хом мы снова шестеркой во главе с ведущим старшим лейтенантом САХАНЧУК 
взлетели повторить свой налет 

Издали начинает вырисовываться пункт Белая Церковь, старший лейтенант 
САХАНЧУК и будучи ведущим второго звена я, делаем мелкие покачивания с 
крыла на крыло, предупреждая своих ведомых о подходе к цели 

Раз’’яренные вчерашней неудачей немецкие истребители с утра активно 
патрулируют на подходе к аэродрому  Слева в верху отражаясь в лучах солнца? 
я вижу два «Ме-109» – покачивая крыльями я даю знать ведущему о против-
нике, справа на нашей высоте 2000 метров еще показалась пара истребителей 
противника  Начался бой на подходе к цели, после неудачной первой атаки 
сверху истребителями противника, повторная их атака не увенчалась успехом  
Будучи ниже их, мы огрызаясь пулеметами защищали друг друга  Вращая голо-
вой во все стороны, после скоротечного боя, я не вижу звена ведущего, а моя 
пара ведомых вертится надо мной как-бы спрашивая – что будем делать даль-
ше  Убедившись, что ведущего и противника не вижу, я принял решение итти 
штурмовать аэродром 

Переведя звено в пикирование я снизился до высоты 10 – 5 метров, желая 
атаковать его с бреющего полета  Внезапный удар в мотор и правую плоскость 
снаряда зенитной батареи противника нарушил равномерность работы мотора 
и сильно кренил самолет вправо 

Неужели конец всему, промелькнула мысль в голове  Обрадованные своим 
метким ударом немецкие зенитчики полагали, что я падаю и махали руками в 
восторге 

Еле справляясь с креном, прислушиваюсь к работе мотора  Невероятная 
тряска его приводила в лихорадочное состояние весь самолет  Штурмовка моя 
сорвалась – теперь только бы добраться домой, одна мысль одолела меня 

Заметив неисправность моего самолета, один мой ведомый, выйдя вперед, 
показывал направление обратного маршрута, а другой упорно вернулся сам 
штурмовать аэродром 
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Видно как истребители противника взлетают по тревоге и направляются 
к месту, где велся воздушный бой, достаточно было одному из них повернуть 
немного вправо чтобы обнаружить меня и без малейшего затруднения взять на 
прицел 

Прошло – тяжело вздохнул, я вновь почувствовал в несколько раз сильнее жизнь 
Еле тянет мотор с перебоями, а путь еще далек  Впереди на грунтовой дороге 

после вчерашнего дождя и неудачи на переправе скопилось много техники про-
тивника скованной грязью 

Не раз штурмуя их, я подлетаю вновь рискуя быть пораженным зенитным 
огнем  Приближаясь к колонне я первый открываю неприцельный огонь с пуле-
метов, пробивая себе дорогу, а вслед за мной сзади и по бокам разрывается мно-
жество снарядов от зениток противника 

А вот и седой Днепр, перевалив его я почувствовал себя как дома, уставший 
от постоянного напряжения противодействовать самолету свалиться на крыло 

Теперь я думаю буду лететь пока не долечу домой, а если и сдаст мотор, то сяду 
на живот, где попало – поле кругом ровное и зеленое 

Так, карапкаясь километр за километром я долетел домой  Произведя посадку 
на скорости, чтобы не свалиться на крыло, не учел другое: в конце пробега неве-
ря своим глазам я увидел воду и обрыв, но было уже поздно и подчиняясь силе 
инерции вместе с самолетом свалился с обрыва в озеро  В результате удара со 
сломанной ключицей, попал в госпиталь 

СНОВА В ЧАСТЬ 
Не обнаружив серьезного повреждения, после 15-дневного пребывания в 

госпитале с гипсовым кожухом меня отпустили в отпуск  С действующей одной 
рукой, с чемоданом, дорога от Нежина до Севастополя оказалась нелегкой  Осво-
бодившись от гипса на пути в Мелитополе, в Севастополь я прибыл здоровым 

Родные и друзья встретили меня не плохо  Прошло только 5 дней отпуска, а 
мысли мои снова там, где оставил свою часть и товарищей  На следующий день 
паровозный сигнал отправления, морально успокоил меня, приближая с каждым 
часом пути волнующую встречу с друзьями 

Харьков уже позади, а у Бахмача последняя моя пересадка, готовясь выйти на 
ней через час  Почему мы долго стоим на разъезде? Пассажиры волнуясь спра-
шивают проводника  Что-то случилось по-моему, я слышал, что немцы Бахмач 
бомбили  Не хотелось верить правде, но факт говорил за себя  Дорога дальше не 
пригодна и наш состав обратным ходом свой маршрут проложил на Харьков 

Подавленный неудачей, я взялся на учет в штабе ВВС Харьковского Военного 
округа, откуда направлен был в другую часть 

Выслушав мой доклад о прибытии, начальник Тульской школы Герой Совет-
ского Союза генерал-майор авиации БАЙДУКОВ направил меня в формирую-
щийся полк заместителем командира эскадрильи 

17 октября 1941 года, четкий строй наших «МИГ»ОВ» и летчиков на аэродроме, 
определил конец нашей учебе  По команде группа за группой, улетали на фронт, 
на маршруте слева хорошо видна Москва – сердце нашей родины 

В эти дни прорвав нашу линию обороны, на подступах к Москве, немцы 
пытались всей силой приблизиться к ней 

Не быть этому, отвечали москвичи на призыв вождя Советского народа  Отсто-
им товарищи сердце нашей родины – МОСКВУ, СТАЛИН нам верит 
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Набравшись с силами народ и Красная Армия – усилили свой натиск не давая 
дальше пройти врагу 

Вылет за вылетом, на штурмовку живой силы и техники противника оживлял 
работу на аэродроме 

Теперь я вожу группу за группой своих летчиков на поле брани и изред-
ка выполняю разведку в плохую погоду  Настала зима, морозная, суровая, а 
предвиденный близкий конец войны немцами не оправдался  Их авиация на 
нашем фронте почти бездействовала, позволяя этим усилить нам штурмовые 
удары 

Низкие снежные облака нависли в районе наших боевых действий – ограни-
чивая нас в полетах группами  Срочная телефонограмма из штаба командующего 
ВВС Калининского фронта потребовала выслать разведчика в р-н западнее города 
Калинина для определения сил противника на подходе к городу 

Доволен своей участью выполнить ответственную задачу – на своем МИГе 
один лечу в разведку 

В сложной погоде, местами попадая в снегопад, я уверенно по курсу шел на 
город Калинин  Снегу навалило настолько много, что невозможно было видеть и 
контролировать свой полет по линейным ориентирам 

Опасаясь вплотную подойти к городу занятому немцами, я пристально смот-
рел вперед ожидая его появления  На сером фоне дымки стали выростать зда-
ния – это был город Калинин  Обойдя его стороной справа, продолжал свой 
путь к месту цели  Пролетая пункт западнее города между домами и на улицах, 
вижу рассредоточено много машин противника, с которых солдаты спрятались 
в дома, а оставшиеся около машин были заняты делом не обращая внимания на 
меня продолжали свою работу  Оставив их в покое, я на всякий случай приберег 
с собой взятые бомбы, лечу дальше просматривая местность  Ясно вижу черные 
пятна по сторонам напоминающие о недавно прошедших здесь боях 

А вот и второй населенный пункт, который надо мне просмотреть, только 
он почему-то издали кажется черным  Подойдя к нему ближе я был поражен – 
чернота этого пункта создалась с скоплением множеством машин с войсками, 
которые только что въехали в пункт 

Немецкие солдаты выйдя из машин, стали быстро заполнять улицы, рассыпаясь 
по сторонам как клоны на белом полотне  Пустить бы сюда штурмовиков и бом-
бардировщиков – они хорошо-б их встретили, подумал я, а вместе с этим большое 
желание появилось у меня «обогреть» их с дороги 

Спокойно взял в прицел центр скопления немцев на улице, я выпустил 
бомбы  Как ошпаренные замелькали до 5 тысяч мелких точек солдат и офицеров, 
настолько целей было много, что они принуждали меня поливать их пулеметными 
очередями 

От души был доволен – картиной 5 тысячной толпы беспорядочно бегающей 
в испуге  Выполнил первую часть задания и узнал о противнике, теперь не менее 
трудно в такую погоду прилететь обратно на свой аэродром 

Чувство долга и стремления выполнить боевое задание усиливало внимание, 
что способствовало мне с этим справиться успешно  Время полета подходит к 
концу – аэродром должен быть где-то рядом и только серия выпущенных ракет 
помогает мне его быстрее обнаружить 

После посадки направляюсь на КП, доволен своим вылетом, а после доклада 
я снова повел четверку крепких ребят на штурмовку 

Комплекс вещей Героя Советского Союза С. С. Щирова из коллекции ЗОКМ
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Ежедневные изматывания силы противника с земли и с воздуха сказались на 
успех наступления войск Калининского фронта 

Сегодня 29 декабря 1941 года на торжественном ужине мне предстоит полу-
чить первую правительственную награду, орден «Красная Звезда»: за образцо-
вое выполнение боевых заданий, командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками 

Волнение и радость сдавливают грудь в момент вручения ордена и только 
крепким рукопожатием я полностью выразил чувство благодарности 

Награда и наступление наших войск окрыляло каждого на новые подвиги и 
героизм  Помогая нашей пехоте штурмовыми ударами с воздуха преследовать 
отходящего противника, дало возможность ускорить подход к городу Ржеву 

Имея стационарный аэродром около города, немцы сосредоточили свою 
авиацию – производят налеты на наши войска  Противодействуя их действиям, 
воздушные схватки опять начинаются 

Наступило время подраться, с каким желанием стал я снова вспоминать о 
прошедших воздушных боях, о своих неудачах и многих ошибках допущенных 
раньше по неопытности  Самому теперь странно вспоминая это 

Активность авиации противника, определила с утра 6-го февраля 1942 года 
дополнительную задачу нашим истребителям, часть которых были выделены для 
уничтожения ее в воздухе 

Утром ведя тройку «Мигов» на прикрытие поле боя в р-н Ржева, я мыслил свою 
встречу с противником выполнить с результатом  Мечты мои не сбылись – пробо-
рожировав свое время над полем боя, не встречая противника, я стал возвращаться 
домой  На подходе к аэродрому бреющим полетом у меня обрезал мотор – время 
волноваться, и бросаться в панику не было: подо мной лес и нет площадок  Окинув 
взглядом лес и найдя впереди слева небольшую прогалину между деревьями, на 
скорости врезался в снег, облегчив этим мою худшую участь 

Результатом посадки явилось отсутствие бензина в одном из баков – 
который был заполнен техником, пословица доверяй, но проверяй подтвердилась 
фактом 

КУБАНЬ 
После оккупации Крыма, немцы большую часть своих сил перебросили 

на Ростовское направление, имея количественный перевес на своей стороне  
Активизируя свою авиацию с утра до вечера противник подвергал ежедневной 
бомбардировке город Ростов и наши передовые части 

Июнь 1942 года возобновил свою картину ужасов 1941 года  Прошел год 
непрерывного участия в войне, от младшего лейтенанта я вырос до старшего, от 
командира звена до командира эскадрильи 

Выполненные мною около 100 боевых вылетов – и ряд проведенных воздушных 
боев, дали школу хорошей закалки 

Путь отхода был заполнен борьбой, не мало своей рукой я помогал увеличивать 
свой счет крестов на могилах захватчиков 

В эти дни Ново-Минский аэродром в течении дня был загружен работой  
Группа за группой наших истребителей вылетали отражать налеты противника  
Гул моторов с рассвета до темноты на земле и в воздухе не прекращался 

Одни взлетали, другие рулят на взлет, третьи выполнив задание над аэродромом 
веером расходятся на посадку 

Водопьян В. В.



МУЗЕЄЗНАВСТВО

39

Не успеешь доложить о выполнении задания, снова приходиться лететь  
Почти каждый вылет связан с встречей противника и ведения с ним воз-
душного боя  По силе и организованности воздушные бои были упорными и 
продолжительными 

Снова получив задание на прикрытие своих войск в районе Ростова, я веду 
8 Яковлевых к цели  Неожиданность встречи на встречных курсах с группой 
истребителей противника в количестве 10 «Ме-109» почти привела нас к столкно-
вению, лишь только разница в высоте 7  – метров между группами завершила 
исход благополучия 

Уже нет тех волнений и страха при встрече с противником, как это было рань-
ше  С тех пор как я начал водить группы стало некогда думать о себе, тем более 
при встречах с противником 

Подав команду для атаки, разворачиваемся на противника, в свою очередь 
он делает такой-же маневр, первая атака прошла на встречных курсах в лоб, не 
принеся результатов  Скоротечность такой атаки настолько мала, что летчик как 
правило, не успевает прицельно открывать огонь как только по трассе 

Другая отрицательная черта такой атаки – это столкновение  Немцы после 
первой атаки стремились горкой набрать выше нас высоту, для повторных и более 
выгодных атак, стараемся это проделать и мы, втянуть их в бой по замкнутому 
левому кругу 

Неожиданность изменения тактического маневра в повторной атаке и несо-
гласованность летчиков обеих групп привела к расстройству боевых порядков, 
образуя большие разрывы между самолетами, что дало возможность дальнейший 
ход боя изменить к инициативной произвольной форме 

Началось гонение друг за другом, образуя клубок напоминающий – летающих 
птиц в предчувствии хорошей погоды 

Каждый стремится зайти в хвост другому, обнаружив опасность, второй, 
резкой эволюцией своего самолета изменяет свое положение, стараясь при этом 
самому выбрать удобный момент и атаковать какого-нибудь зеваку 

Свободный бой 18 самолетов он требовал от летчиков большой личной 
инициативы и выносливости, упорства и хорошей осмотрительности 

Тот-кто все видел и во время оценивал, все что видит – он всегда выходил 
победителем  Иногда многие, недооценивая главным фактом победы ОСМОТ-
РИТЕЛЬНОСТЬ, продолжали гоняться за самолетом не обращая внимания по 
сторонам отрываясь от группы, ставя себя под угрозу быть атакованным другим 
самолетом противника 

Факт характеризующий правоту этого вопроса покажу на примере этого боя 
Разыгравшийся бой все больше и больше разжигал азарт у летчиков обеих 

сторон – опасность столкновения в этой свалке была полная, но это теперь не 
играло роли  Каждый был занят обработкой своей цели, отдельные летчики вце-
пились за хвост противника стремятся во что-бы то нистало сбить его при удо-
бном моменте, однако видя это противник, производить резкие эволюции своим 
самолетом стараясь избежать опасность 

Попутно с этим я вижу к моему атакующему летчику приближается другой 
самолет противника, которого к сожалению он не видел, будучи занят предпо-
лагаемой своей жертвой 

В этот момент я также избрал себе цель стал умышленно гоняться за против-
ником, не ставя своей главной задачей достичь над ним победы 

Комплекс вещей Героя Советского Союза С. С. Щирова из коллекции ЗОКМ
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Продолжая ложную свою атаку, я большое внимание и взгляд переношу на 
другие самолеты противника  Вижу дистанцию все меньше и меньше между при-
ближающимся противником и нашим самолетом, с каждым метром сближения, 
противник все больше уверен в своей победе, но не так получилось 

Во время заметив намерение противника атаковать самолет, я усилил свое 
наблюдение за ним, продолжая гоняться за другим  И как только он успокоился, 
что за ним никто не гонится, и он может спокойно сам атаковать, я мгновенно 
бросаю свою цель и резким разворотом направляю свой самолет для атаки немца, 
на лице которого во всю ширь расплылась улыбка от предвкушения победы 

Хотя моя дистанция уже позволяет открыть по нему огонь, возможность еще 
имеется подойти ближе – продолжая сближаться я быстро взглядом по сторонам 
и сверху, осмотрел воздух и взял в прицел противника 

Противник словно загипнотизирован не замечая угрожающую опасность, 
уверенно совершал свой путь вперед – вот, откроет огонь  Внезапность прицель-
ной моей атаки навсегда успокоила немца от волнующих чувств радости, увелича 
счет мною сбитых самолетов 

Спасенной от опасности мой летчик, также достиг победы, но так и не видел, 
что самому ему грозила смерть  Закончилось задание теперь стоит задача не менее 
важная – собрать группу 

По радио и покачиванием с крыла на крыло даю сигнал для сбора, мед-
ленно самолет за самолетом еле отрываясь от противника, заполняют свои 
места в строю 

Разойдясь в стороны мы свой путь направили домой 
Наполовину пути к своему аэродрому, я инстиктивно посмотрел назад, 

развернув самолет в сторону, такой точно маневр повторяет самолет строго 
сзади меня 

Посчитав свои самолеты и убедившись в их полное наличие, я был удивлен 
таким явлением 

Очередь с дальней дистанции и отблеск пуль и снарядов прошедших с левой 
стороны моего самолета, убедили, что это самый настоящий противник, незаметно 
подкравшийся со стороны солнца сверху 

Раздумывать было нечего, я свой самолет со снижением влево, развернул на 
противника под строем, решил сам атаковать второго идущего сзади истребителя 
не мешая группе выполнять свой полет 

Атака снизу в лоб, под ракурсом ¼ была выполнена не плохо, после чего сила 
притяжения земли вступила в свои действия 

С затаенным дыханием, смотрел я вниз, позабыв, что один из них еще где-то 
вертится надо мной  Земля вот-вот определить его местопадения, а интерес уви-
деть взрыв от удара еще больше усилил мое внимание не потерять его из виду 

Что случилось? Мой самолет пронизало как иголками, в кабине запахло дымом, 
подняв голову вверх, я увидел черные кресты и желтые консоли удаляющегося 
после атаки вверх противника 

Продолжая теперь следить за воздухом я долетел до аэродрома благополучно  
Убедившись в исправности мотора и лишь небольшого повреждения самолета, я 
заметил по приборам отсутствие воздуха в системах, набрав большую высоту, я 
сбросил шасси аварийно и установил их на замок инерционными силами, благо-
получно произвел посадку  Пропуская свой повторный вылет из-за неисправности 
самолета, я был очень огорчен, провожая своих летчиков взглядом 

Водопьян В. В.
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БОИ НАД ПРОЛИВОМ 
Сложная воздушная обстановка в июле 1942 года ограничивала нас в действиях 

мелкими группами, любой вид боевой работы выполнялся с большим затрудне-
нием, в виду активного противодействия авиации противника 

Даже любимый вид боевой работы – РАЗВЕДКА, не могла вестись мелки-
ми группами тем более в одиночку  Срочно выяснить наличие самолетов на 
аэродромах и плав средства противника в р-не города Керчь, была задача постав-
лена мне 

Двенадцать истребителей «Яковлевых» были предоставлены мне, для обес-
печения разведки 

Учтя опыт разведки, я 10 самолетов определил в одну группу во главе с ведущим 
капитаном ТКАЧЕНКО ограничив им высоту прикрытия 2000 – 2500 метров 

Сам в паре снизившись до высоты 400 – 300 метров просматриваю нали-
чие плав средств, после чего набрал высоту 800 – 1000 метров прошел сбоку 
аэродромов противника имея возможность зрительно определить количество 
находящихся самолетов 

Пройдя на скорости Керченский полуостров с разведданными, обратно пере-
скаем пролив 

Минута задержки над целью и малейшая неповоротливость при выполнении 
задания, могли привести к встрече с преимущественными силами авиации 
противника 

Имея хорошие данные о противнике, командование организовало штур-
мовой удар  В этом полете было смешно и радостно: в воздух были подняты с 
разных аэродромов различные типы самолетов «Илюшины», «Чайки», «И-16», 
«Яковлевы», и «МИГи», насчитывая всех до 60 самолетов 

В каждой группе по типам была определена своя высота полетов, бреющим идут 
«Илюшины» выше их сбоку идут «Чайки», «И-16», возглавляя группу «Яковлевых» 
я прикрывал эти группы от возможных атак истребителей противника 

Выше меня шла группа резерва «МИГов» не допуская сверху появления 
отдельных пар охотников противника 

Сердце наполненное радостью не давало спокойно сидеть в самолете  Перед 
нами Керченский пролив, более 40 километров необходимо пролететь до цели, 
чтобы всей этой силой обрушиться на врага и заткнуть им ненасытное горло 

Под нами вода пролива, с воздуха выглядит он очень красиво  Контуры 
Черного и Азовского моря издали намечаются берегами и только небольшая 
ширина голубой полосы отражающая с воздуха соединяет широкие просторы 
обеих морей 

Впереди на фоне голубого оттенка воды ярко вырисовывается крымская земля, 
очаровывающая своей природой в мирное время миллионы наших людей 

Не время отвлекаться мыслями, подумал я, больше внимания за группами, 
которые прикрываю  Серая окраска летящих внизу «Илюшиных» сливалась с 
оттенком воды и я часто терял их из поля зрения, восстанавливая обратное появ-
ление, по другим самолетам летящих выше их 

Цель на подходе, первая группа штурмовиков, перевалив берег, свой путь 
совершает над сушей, со стороны города показались разрывы зенитных снаря-
дов – вероятность встречи с воздушным противником была в несомнении 

Обеспечивая действия штурмующих групп по плав средствам противни-
ка через несколько минут мои предположения оправдались  Один за другим 
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самолеты противника на низкой высоте типа «Ме-110» начали появляться между 
штурмующими нашими самолетами, затем сверху показалось еще несколько 
истребителей «Ме-109» 

Впервые за время войны воздушный бой пришлось вести над водой  Их стало 
уже много, чтобы мешать работать нашим самолетам штурмующим цель  Сдер-
живая напор немцев, мои летчики и я только успевали отбивать атаки противника 
от наших штурмующих самолетов 

Видя серьезное положение, все наши истребители «Чайки» и «И-16» прекра-
тили штурмовать цель, втянулись в воздушный бой 

Наши «Илюшины» использовав вмешательство в воздушном бою их коллег 
по штурмовке, самостоятельно уходили от цели домой 

Пропустив штурмовиков вперед воздушный бой разыгрался с большой силой, 
теперь мои прикрывающие летчики, облегчив свое положение приступили к 
наступающим инициативным действиям 

Самолеты противника «Ме-110» разбрелись поодиночно и только две пары 
и одна тройка ходили вместе, создав благоприятную возможность атаковать их 
по одиночке 

Наметив один из них для атаки, я свой самолет перевожу в пикирование  Пре-
дельно близький огонь начатый с дистанции 150 метров привел к положительному 
результату, самолет противника после атаки с дымом от левого мотора, перешел в 
планирование, не дотянул до берега, как глиссер пополз на воде с последующим 
спуском на дно  Постепенно рассасывающуюся во время боя по сторонам груп-
пу собрать было невозможно, по парам или в одиночку каждый приходил домой 
самостоятельно, почему всегда оставшиеся на земле судили, что наши летчики 
вели воздушный бой 

ФАКЕЛ В ВОЗДУХЕ 
7 августа 1942 года немцы взяли станицу Курганную и свой путь держа-

ли на Майкоп  Для штурмовки его передового авангарда было выделено три 
штурмовика и шесть истребителей для прикрытия, возглавлять группу было 
поручено мне 

В состав моей группы вошли два летчика вылетающие впервые на боевое 
задание и двое других с другой части, которых я вовсе не знал 

Перед вылетом я впервые был невесел в предчувствии чего-то не хороше-
го  Взлетев за штурмовиками мы все выстроились в боевой порядок попарно, 
развернутым фронтом и отошли от аэродрома 

На половину пути от Майкопа до Курганной ко мне вплотную подошел веду-
щий второй пары лейтенант Мухамеджин и показывая сигналом, что у него 
барахлит мотор  Дав разрешение ему на уход, я теперь остался с двумя молодыми 
летчиками и парой неизвестных мне летчиков 

Пока все идет хорошо – и в друг я вижу на нашей высоте идут на встречу две 
группы самолетов противника  Одна была в составе 9 «Ю-87» и прикрывающая 
группа в состав 8 «Ме-109ф» 

Один из молодых моих напарников слишком вышел вперед и в сторону, 
оторвался от группы  Не реагируя на встречу с противником он спокойно про-
должал свой полет  Истребители противника, заметив одиночно блуждающий 
наш самолет, направились к нему в хвост для атаки  Видя серьезность положения 
своего летчика, я отошел от штурмовиков ему на выручку  Срезая курс по каса-
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тельной – тянусь за противником и вижу мой летчик хотя и поздно, но заметил 
его, переворотом уйдя от неизбежной атаки 

Осадок оставшийся на душе, стал отлегать, и я машинально стал давать сигнал 
покачиванием с крыла на крыло для начала боя остальным летчикам 

Уверен, что за мной идет тройка пытался приблизится к штурмовикам  Нео-
жиданно ударом мой самолет всколыхнуло всего, посмотрев назад к великому 
удивлению, заметил четыре самолета противника атакующих меня  Не успел 
предпринять, что-либо в последующих их атаках, мой самолет загорелся 

Усиливающееся пламя в кабине стало обжигать лицо, отстегнув ремни, я был 
готов к прыжку из самолета  Имея большую скорость в борьбе с огнем, я никак 
не могу пересилить инерционную силу, чтобы вывалится из кабины 

Резким набором высоты уменьшая скорость я все дальше старался высовывать 
за борт голову от ожогов  Неожиданный толчок и я вместе с парашютом как проб-
ку был выброшен из кабины  Открыл парашют после небольшой затяжки, кругом 
стало тихо и только гул моторов удаляющихся истребителей противника, и шум 
падающего выше самолета был отчетливо слышен в воздухе 

Приземлившись в огороде прифронтовой деревушке, у меня сильно жгло 
лицо – пытаясь избавиться от боли примочками холодной водой, я еще больше 
усугублял боль  Войдя в мое положение собравшиеся старушки принесли масла, 
смазали лицо и дали лошадь оплакав мое горе на прощание 

К вечеру я был уже дома, а утром дальнейший свой путь держал на Кавказ 

В НЕБЕ КАВКАЗА 
Окружающая с трех сторон горами Лазаревское ущелье и наспех расчищен-

ная в нем площадка определила наше новое базирование на Кавказе, и только с 
одной стороны раскинулось широкое безбрежное море 

Борьба на земле и в воздухе еще с большей силой разгоралась  Воздушные бои 
за Кавказ были упорные и жестокие  Скованные, ежедневным патрулированием 
самолетов противника над побережьем Черного моря и местом нашей базировки, 
мы не могли в течении дня развернуть свою боевую активность 

Внезапное появление противника и его атаки можно было ожидать каждую 
минуту  Несмотря на сложившуюся сложную обстановку наши боевые действия 
не прекращались  Возвратившись с лазарета, я вновь включился в повседневную 
боевую жизнь 

Еще на Кубани я восхищался высоким летным мастерством майора КАЛАРАШ, 
а дружба наша началась в боях за Кавказ  Частые совместные вылеты и успешно 
проведенные неравные воздушные бои закалили и укрепили эту дружбу, а счет 
нами сбитых самолетов противника рос со дня на день 

Будучи свободными охотниками, мы впервые на Кавказе стали совмещать 
свои вылеты с группой 

Частые налеты бомбардировочной авиации противника на наши наземные 
части и объекты заставляли делать нас до 5 боевых вылетов в сутки 

Получив боевое задание – прикрытие поле боя в р-не Туапсе группа 
«Яковлев» в составе 5 самолетов и я с КАЛАРАШОМ направились в район 
боевых действий 

Пятерка «Яковлевых» шла на предполагаемой высоте противника 2500 метров, 
я с КАЛАРАШОМ находился на высоте 5000 – 4000 метров наблюдая за 5 и обе-
регая ее от внезапного нападения на противника 

Комплекс вещей Героя Советского Союза С. С. Щирова из коллекции ЗОКМ
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Подходим к цели – слева виден порт Туапсе, клубы дыма над ним говорят о 
только, что прошедшей здесь бомбардировке 

Над линией фронта встречаем группу бомбардировщиков противника 
идущих бомбить наши передовые части  Вижу как пятерка «Яковлевых» 
сходу переходить в лобовую атаку  Прикрывающая бомбардировщиков 
истребители противника, заметив нашу пятерку набирает высоту и со 
стороны солнца стараются незамеченными подойти к нашим самолетам  
Угадав намерение и зная тактику противника, я с КАЛАРАШОМ усиливаю 
свое наблюдение за немецкими истребителями и при переходе их к атаке, 
сами атаковали их сверху 

Результатом внезапной атаки был сбитый истребитель противника  Не встре-
чая больше помех от истребителей противника на своем пути, наша группа про-
должает вести воздушный бой с бомбардировщиками 

В разгар боя два появившиеся истребителя противника пытаются повторить 
маневр предыдущей пары, и снова наша внезапная атака сверху – и еще один 
сбитый истребитель противника 

Наши внезапные атаки еще не раз помогали нам выходить победителями из 
воздушного боя 

В этот-же день мы делали еще один боевой вылет, опять идя на высоте 
5000 метров над нашей тройкой «Яковлевых» мы встречаемся с группой 
бомбардировщиков противника и в воздухе вновь повторяется прежняя 
картина 

Первые минуты воздушного боя из двух появившихся истребителей против-
ника Калараш сбивает один, из следующей пары истребителей падает сбитый 
мною самолет 

К месту воздушного боя информированные своей радиостанцией с земли 
подошли выше нас 4 немецких истребителей  В момент ведения боя с четверкой 
сбоку появляется еще два истребителя противника, имея численный перевес, 
противник усилил свою активность и желание каждого из самолетов противника 
сбить нас, увеличило их неорганизованность 

Нас-же численный перевес противника наоборот заставил проявить макси-
мальное организованность в отражении атак  При атаках противника каждый из 
нас отбивал атаки от другого, стараясь постепенно увеличить высоту и не дать 
этим самым противнику участить свои атаки 

Продолжающийся 15 минутный бой с 6-ю истребителями не дал никаких 
результатов  Вскором времени появилась еще группа немецких бомбардиров-
щиков в сопровождении истребителей, отделившиеся от нее два истребителя 
усилили штурмующую нас группу 

В момент ведения боя над нами проплывал плотный строй немецких бомбар-
дировщиков  В разгаре боя атакованный КАЛАРАША самолет противника под-
ставил ему свой хвост, рискуя быть сбитым истребителем противника устремился 
к строю бомбардировщиков, последовавший за ним КАЛАРАШ попал под пули 
стрелков с бомбардировщиков 

Одна из очередей пробила бензиновый бак на самолете КАЛАРАША, белый 
след за его самолетом дал знать мне о его повреждении 

При отражении очередной атаки противника у меня отказало оружие и отра-
жая дальнейшие атаки немецких истребителей я производил исключительно 
путем маневрирования своего самолета 
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Оставив управление самолета я решил механически перезарядить оружие и 
в эту минуту налетевший сверху противник, своим огнем попадая в левую плос-
кость выбивает из купола ногу 

Дальнейший бой я веду с одной выпущенной ногой  На 25 минуте воздушного 
боя ограниченное количество времени, как у нас, так и у противника заставляет 
нас разойтись в разные стороны  Не преследуемые противником мы несмотря на 
повреждение дотянули до своего аэродрома и благополучно произвели посадку 

За числившиеся на моем боевом счету 14 сбитых самолетов противника, за 
многочисленные штурмовки живой силы и техники противника, я был награжден 
орденом ЛЕНИНА и орденом «Боевого Красного Знамени» 

В октябре 1942 года в одном из воздушных боев погиб КАЛАРАШ  Тяжела 
была потеря боевого друга, и ненависть моя к немецким захватчикам еще больше 
усилилась 

В дальнейших боевых вылетах я снова занял место ведущего в группах 
Одним из интересных боев на Кавказе, был бой в ущелье  Идя на место 

прикрытия поля боя севернее Туапсе в составе 3-х «Яковлев», мне по радио 
сообщили, что в ущелье обнаружен самолет противника  Мы направились туда, 
заметив самолет идущий бреющим полетом в р-не Гунайка, я снижая высоту иду 
на сближение с ним 

Редкие кучевые облака позволили мне незамеченным со стороны солнца зайти 
ему в хвост, не замечая меня «Ме-110» в это время сбрасывал боеприпасы своим 
войскам  Неожиданный открытый мною огонь заставило противника инстективно 
повернуть свой самолет в сторону хребта, выходя из атаки я увидел, что самолет 
противника продолжает свой путь  Повторяю атаку и выходя из нее – не вижу 
больше самолета противника, за то замечаю два других немецких истребителя 
подошедших к месту боя 

Видя свое невыгодное положение, заключающееся в низкой высоте и окруже-
ние горами, я использовал кучевое облако в целях маскировки  Покружившись 
под облаком я решил посмотреть, что делает противник, выхожу из-под облака и 
вижу над собой немецкие истребители 

Снова скрываясь за облачность через некоторое время опять выхожу и уже 
не вижу над собой немецких истребителей 

Через два часа после моей посадки на аэродром пришло подтверждение, что 
атакованный мною самолет врезался в хребет горы 

Перед 25 Годовщиной Октябрьской Революции включаюсь в предпразднич-
ное соревнование за количество сбитых самолетов  Во время очередного боевого 
вылета в составе 4 «Яковлевых» мы над Туапсе заметили самолет противника 
«Ю-88», с которого сбрасывались листовки, переходим в атаку на этот самолет 

После первой атаки противник старается скрыться за облачностью, в это 
время стрелок противника открывает огонь  Дал остальным самолетам сигнал по 
радио отвлекать на себя внимание противника, при повторной атаке делаю вид, 
что сбит и ухожу вниз по облачности 

Облачность была настолько тонкой, что самолет противника казался видимый через 
матовое стекло  Подойдя спокойно к нему на близкое расстояние и рассмотрев его 
кресты, открываю огонь, после чего самолет противника камнем рухнул на землю 

В листовках сбрасываемых с самолета немцы утверждали, что на 25 Годов-
щине октября они будут в Туапсе, но получилось так, что 25 годовщину в Туапсе 
праздновали мы 

Комплекс вещей Героя Советского Союза С. С. Щирова из коллекции ЗОКМ
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НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ БОИ 
В декабре 1942 года наши части на Кавказе перешли в наступление, вместе с 

наступающими частями передвигались и мы 
Наступила вторая годовщина Отечественной войны  За прошедшие мною 

военные годы мною было сбито 18 самолетов противника и произведено около 
300 боевых вылетов 

В декабре 1942 года мне было присвоено звание Героя Советского Союза  
Пройден путь до майора инспектора дивизии 

После продолжительного перерыва в боевой работе – снова начинаю участ-
вовать в воздушных боях 

В октябре 1943 года разгорелись жаркие бои на подступах к город 
Таганрогу 

В первый день наступления наших частей, авиация противника с утра не 
действовала, в предвечерние сумерки, я и еще наших два самолета отправились 
просмотреть линию фронта перед наступающими частями 

Предвечерняя дымка скрывала от нас землю, но со стороны заходящего солнца 
мы увидели девять групп бомбардировщиков идущие на нашей высоте бомбить 
наши передовые части 

Воспользовавшись тем, что мы их заметили раньше – чем они нас, набираем 
высоту  При подходе к цели первая группа бомбардировщиков, снижаясь увели-
чивает скорость и в этот момент мы сверху атакуем ее 

После первой атаки были сбиты три самолета и первая группа бомбардиров-
щиков отвалила влево, стала уходить 

Следующие атаки были перенесены на другие группы и результатом их были 
еще три сбитых самолета 

Аналогичный бой был проведен нами и на другой день  Тактика немецких 
летчиков была настолько нами изучена, что еще на земле обсуждались различные 
варианты предстоящего воздушного боя 

Шестерка «Яковлевых» во главе с майором ЧУГУНОВЫМ вылетела на 
прикрытие штурмовиков и р-н боевых действий наших частей, я с майором 
ИСАЕНКО на «Кобрах» шли выше 

На подходе к цели группа «Яковлевых» встретилась с шестеркой истребителей 
противника и завязала воздушный бой, хорошо зная тактику противника мы в 
паре выжидали пока кто-нибудь из немецких истребителей выйдет из боя, чтобы, 
набрав высоту следить за оторвавшимися от группы наших самолетов 

Не видя намерения противника оторваться от своей группы мы решили их 
атаковать сверху  В момент пикирования наше предположение оправдалось, два 
самолета противника набирая высоту вышли из боя 

Прекратив пикирование, правым боевым разворотом мы снова набираем 
высоту  Определив удобный момент для атаки, самолеты противника не видевшие 
нас с правого переворота перешли в пикирование 

Будучи выше противника, мы сами их атаковали сверху  На пути сближения 
мы слышали по радио команду ведущего «Яковлевых», который предупреждал о 
этих истребителях  Прицельная стрельба с короткой дистанции зажгла в воздухе 
два факела 

Остальные немецкие истребители стали выходить из боя подставляя этим 
самым себя под удары наших «Яковлевых» 

Результатом этого боя было 4 сбитых самолета противника 

Водопьян В. В.
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В ноябре 1943 года я был отозван в Москву в Главное Управление Военной 
Подготовки фронтовой авиации ВВС КА 

ПУТЬ ПО ЕВРОПЕ 
Пробыв в Москве 8 месяцев я снова попадаю на фронт 
Наконец–то сбылось мое желание и моя просьба об отправке меня на 

фронт – удовлетворена 
Снова в своей дивизии в должности командира полка 
Вновь попадаю в места своих первых боевых вылетов, трудно теперь узнать 

эти места, самолет пролетает над безлюдными разрушенными немцами городами 
Бучач и Тарнополя 

Участвовал в освобождение города Львова и Станислава, наша дивизия была 
переброшена к границам Бессарабии, за освобождение города Львова мой полк 
был награжден орденом Боевого «Красного Знамени» 

Началось освобождение Бессарабии  Наша дивизия принимает участие в боях 
за Кишинев, не встречая сопротивления авиации противника позволяя нам свести 
свою боевую работу к штурмовкам живой силы и техники противника 

За бои в Бессарабии полку присвоено звание Нижне-Днестровский 
Пройдя капитулирующую Румынию – подошли к границам Болгарии, после 

непродолжительного пребывания в ней, перебазировались в Югославию, где 
вместе с народно-освободительной армией маршала Тито приняли участие в 
изгнании немецких оккупантов 

Исключительный прием оказанный нам югославским народом останется в 
моей памяти на всю жизнь 

Совместные вылеты с югославскими летчиками на боевые задания еще больше 
укрепили нашу дружбу 

За бои в Югославии полк был отмечен орденом «СУВОРОВА ІІІ СТЕПЕНИ», 
а я награжден югославским орденом «ПАРТИЗАНСКАЯ ЗВЕЗДА І СПЕНИ» 

После 8 месячного пребывания в Югославии и позорной капитуляции гитле-
ровской Германии, наша дивизия выехала на Родину 

За годы Великой Отечественной войны мною было произведено; 347 боевых 
вылетов из них более 50 вылетов на штурмовку живой силы и техники против-
ника и 30 разведок 

Проведено около 100 воздушных боев в результате, которых сбито 21 самолет 
противника 

Так заканчивается дневник С  С  Щирова 
В комплекс материалов входят и награды С  С  Щирова переданные в 1993 г  

Министром обороны СССР через наградной отдел Запорожского исполкома и 
документы к ним:

– Медаль «Золотая Звезда» № 587 (МО – 3971) 
– Орден Ленина № 9596 (МО – 3965) 
– Орден Ленина № 9598 (МО – 3972) 
– Орден Красного Знамени № 40 379 (МО – 3966) 
– Орден Кутузова ІІІ степени № 6986 (МО – 3969) 
– Орден Отечественной войны І степени № 81445 (МО – 3968)
– Орден Красной Звезды № 22 052 (МО – 3964) 
– Временное удостоверение № 268 579 от 6 мая 1946 г  (10,4 х 13,7 см) о награж-

Комплекс вещей Героя Советского Союза С. С. Щирова из коллекции ЗОКМ
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дении за выслугу лет в Красной Армии медалью «За боевые заслуги» № 2 799 930 
(Д – 12485) 

– Удостоверение о присвоении звания Героя Советского Союза № 740 от 
25 декабря 1942 г  (10,2 х 15,2 см), (Д – 12486) 

– Лист из орденской книжки № 079 915 (10 х 7,3 см) о присвоении звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина № 9598 и медали Золотая 
Звезда № 587 от 25 декабря 1942 г  (Д – 12487) 

– Лист из орденской книжки № 900 051 (10,5 х 7 см) о награждении орденами 
Красной Звезды № 22 052, Ленина № 9596, Красного Знамени № 40 379, Александра 
Невского № 3554, Отечественной войны І степени № 81445, Кутузова ІІІ степени 
№ 6986 от 18 июня 1946 г  (Д – 12488) 
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Водоп’ян В. В.

Комплекс речей Героя Радянського Союзу С. С. Щирова з колекції ЗОКМ

Автором уводиться в науковий обіг воєнний щоденник Героя Радянського Союзу С  С  Щиро-
ва, уродженця Якимівського району, Запорізької області, в якому описується його бойовий шлях, 
як льотчика-винищувача  В щоденнику, який охоплює період з 21 червня 1941 р  до 1945 р , йде 
розповідь про трагічні події Великої Вітчизняної війни, про бойових товаришів, про поразки та 
перемоги  У статті також висвітлюється трагічна, післявоєнна доля Щирова 

Vodopyan V. V .

Complex of the things of the  Soviet Union Hero S. S. Schirov from the collection of ZOKM

The author introduces the war diary of the Soviet Union Hero S  S  Schirov, who was born in Akimovka 
district, Zaporozhye region, into scientific circulation which describes the battle path, as a fighter-pilot  
The diary, which covers the period from 21 June 1941 to 1945, tells a story about the tragic events of the 
great Patriotic war, about comrades, the defeats and victories  The article also highlights tragic Schirov’s 
post-war fate 

Водопьян В. В.



В 1985 – 1986 гг  археологической экспедицией Запорожского областного 
краеведческого музея было исследовано 16 курганов в зоне мелиорации у сел 
Новое Запорожье и Долинское Долинского с/с Запорожского района Запорож-
ской области  Раскопки велись под руководством И  Р  Тихомоловой в 1985 г  и 
А  Г  Плешивенко в 1986 г  [1; 2]  Памятники, исследованные в 1986 г , скифские 
и катакомбные погребения введены в научный оборот [3; 4; 5]  Статья завершает 
публикацию результатов работ материалами раскопанных в 1985 году курганов 
эпохи бронзы 

АРХЕОЛОГІЯ
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Рис. 1. План расположения курганов у с. Новое Запорожье
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Курганы занимали водораздел между р  Томаковкой и р  Днепром, в 17 – 20 км 
ниже последнего днепровского порога  С юга и востока эта территория ограничена 
течением правобережного притока Днепра – р  Средняя Хортица, с запада – 
р  Томаковкой и ее притоками, с северо-востока небольшими балками, впадаю-
щими в р  Днепр  Тринадцать насыпей входили в цепочку, протянувшуюся на 3 км 
с северо-востока на юго-запад, и располагались тремя компактными группами  
Одиночные курганы находились на восточном краю водораздела на расстоянии 
2 – 3 км один от другого и от основного массива (рис  1)  Нумерация насыпей 
соответствует очередности их исследования на протяжении двух лет работы  
Раскопки велись методом параллельных траншей с оставлением стратиграфи-
ческих бровок 

Курган 1 (рис  2, 1) занимал центральное положение в группе  Насыпь 
имела конусовидную форму, относительно пологие склоны, более крутой – 
северный, задернованную поверхность  Полы и центр кургана были нарушены 
траншеями времен Второй мировой войны, лисьими норами, отдельно расту-
щими деревьями  На вершине был установлен триангуляционный знак  Высота 
насыпи от уровня современной поверхности – 6,5 м, диаметр – 64 м  Мощ-
ность дернового слоя составляла – 0,4 – 0,6 м  Древний горизонт (далее ДГ) 
фиксировался в центральной части, на глубине 6,3 – 6,5 м, все промеры, кроме 
особо оговоренных, даны от репера (далее Р)  Материк – желтая глина, залегал 
на уровне 6,7 – 7,1 м  Профиль кургана характеризовался обилием прослоек 
различного цвета, структуры и мощности  Сопоставление данных наблюдения 
за профилем и насыпью в процессе раскопок позволили выделить те из них, 
которые соответствовали семи этапам сооружения кургана (рис  2, 2)  Остальные 
прослойки отражали конструктивные особенности насыпи в отдельные периоды 
ее развития  С погребениями ямной культуры связаны шесть этапов возведения 
кургана  Первоначальная насыпь высотой 3,1 – 3,4 м, диаметром 18,5 – 19,5 м 
была сложена над погребением 19 опущенным с уровня ДГ, материковый выброс 
лежал вокруг камеры на ДГ  Погребение 4 нарушило край северо-восточной 
полы насыпи I  Пестроцветный выброс из могильной ямы зафиксирован на ДГ 
и краю насыпи  Досыпка над ним мощностью 0,5 – 1,3 м перекрыла курган, 
увеличив его диаметр на 7 – 8 м в северном и восточном направлениях  Затем, в 
западную половину насыпи II было впущено погребение 10, материковый выброс 
из которого прослеживался поверх нее  Сформировавшая III насыпь досыпка 
перекрыла погребение 10 и увеличила размеры кургана в западном и южном 
направлениях  Общая высота кургана третьего строительного периода достигла 
4,5 м, диаметр – 32 – 34 м  Вершина, при этом, сместилась к западу  Перво-
начальная насыпь и две последующие досыпки были сооружены из серовато-
коричневого крупноструктурного, довольно однородного грунта с небольшим 
содержанием гумуса и включением редких серых и желтых пятен  На отдельных 
участках прослеживалась блочная система укладки грунта  Поверхность насыпи 
на каждом из трех этапов укреплялась глинистым слоем желтоватого или 
зеленовато-серого цвета, тщательно уплотненным  На четвертом этапе по окруж-
ности насыпи III, кроме северной половины, была произведена досыпка рыхлым 
серым крупноструктурным грунтом  Она состояла из трех однородных прослоек, 
разделенных слабозаметными светлыми линиями  Досыпка шла вокруг осно-
вания насыпи, практически не меняя ее высоту и диаметр, придав ее склонам 
более округлую форму  Особенно хорошо она прослеживалась в юго-восточном 

Тихомолова И. Р., Попандопуло З. Х.
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Исследования курганов эпохи бронзы на правобережье Днепра

Рис. 2. 1 – 2 – общий план и профили бровок кургана 1

Центральная бровка, восточная сторона

Центральная бровка, западная сторона

1 западная бровка, западная сторона

1 восточная бровка, западная сторона

2 восточная бровка, западная сторона

1 восточная бровка, восточная сторона

2 восточная бровка, восточная сторона

1 западная бровка, восточная сторона
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секторе, где ее мощность местами достигала 1 – 1,3 м  Вероятно, насыпь IV свя-
зана с погребением 7, находившимся в юго-восточном секторе кургана  Камен-
ное перекрытие погребения было обнаружено на уровне поверхности насыпи 
третьего строительного периода  На пятом этапе в северной половине кургана 
над погребением 12 была произведена мощная досыпка из влажного глинисто-
го грунта желтовато-коричневого цвета с обильными включениями материка, 
перекрывшая насыпи III и IV  Погребение нарушило край насыпи III, выброс 
из него, состоявший из прослоек гумусированного грунта, пестроцвета и мате-
рика лежал на ДГ к северу и востоку от камеры  Высота кургана достигла 5,2 – 
5,5 м, диаметр – 42 – 45 м, вершина сместилась к северу  После того, как в 
насыпь V были впущены погребения ямной культуры 14 и 11, она была накрыта 
своеобразным «панцирем» из серого илистого грунта с включениями органики 
раковин «unio», сильно утрамбованного, составившего насыпь VI  Погребения 9 
и 13 были впущены в насыпь между четвертым и шестым строительными пери-
одами  На седьмом этапе курган был перекрыт досыпкой из темно-каштанового 
мелкоструктурного грунта с включениями белоглазки и глинистых пятен, 
завершившей его формирование  Насыпь VII сооружена над погребениями 
катакомбной культуры 2, 8, 17, 18, 20  Конструктивные изменения, связанные с 
остальными катакомбными погребениями, не прослеживались  В сформировав-
шуюся насыпь были впущены погребения культуры многоваликовой керамики 
и неопределенные погребения эпохи бронзы  В дерновом слое обнаружены два 
фрагмента лепной керамики эпохи бронзы 

Всего в кургане исследовано 20 погребений: десять – ЯКИО (пп  4, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 19); семь – ККИО (пп  1, 2, 8, 16, 17, 18, 20); одно – КИОМК (п  5); 
два – эпохи бронзы (пп  3, 15) 

Погребение 1 – ККИО (рис  3, 1)  Обнаружено в ЮВ секторе кургана в 15,5 м 
к ВЮВ от Р, на глубине 4,54 – 4,61 м (2,2 – 2,27 м от поверхности)  Залегало в 
рыхлом гумусированном грунте, разрушено корнями дерева и норами грызунов  
Контуры могильной ямы не прослеживались 

Скелет почти полностью разрушен  Удалось зафиксировать положение 
нескольких фрагментов черепа и костей ног  Погребенный лежал в скорченном 
положении, головой на ЮЗ, детали позы не восстанавливаются  На площади 
1,93 х 1,32 м отмечены коричневый тлен подстилки и посыпка мелом  Череп 
покрыт слоем бордовой охры, в области коленей прослежено пятно алой охры  
На краю подстилки, за черепом, обнаружены бронзовые нож и шило, остатки 
кальцитового сосуда 

Инвентарь: 1  Шило бронзовое четырехгранное обоюдоострое без упора  
Ручка деревянная, овальная в сечении  Стержень коррозирован, края ручки 
обломаны  Общая длина изделия – 9,3 см, ширина стержня – 0,4 см  Длина 
ручки – 4,7 см, диаметр – 1,2 см (рис  3, 3) 

2  Бронзовый нож с обоюдоострым лезвием ромбической формы  По центру 
лезвия проходит нервюра  Черенок узкий, плоский, слегка расширяется к концу, 
край обломан  Сечение лезвия ромбическое, черенка – прямоугольное  Длина 
ножа – 4,7 см, ширина лезвия – 1,9 см, длина черенка – 2,6 см, ширина черен-
ка – 0,6 – 0,9 см (рис  3, 2) 

3  Развал кальцитового сосуда – конусовидное скопление порошкообразной 
массы серого цвета, диаметром 12 см, толщиной 6 – 9 см  Форма и размеры сосуда 
не восстанавливаются 

Тихомолова И. Р., Попандопуло З. Х.
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Погребение 2 – ККИО (рис  3, 4)  Обнаружено в СВ секторе кургана в 18,4 м 
к СВ от Р  Входная яма зафиксирована на глубине 5,8 м (2,5 м от поверхности), 
заполнена пестроцветом, в верхней части ее найден астрагал  Яма имела круглую 
форму, диаметр 1,25 м, прослеженная глубина – 1,3 – 1,55 м  Стенки вогнутые, 
дно понижалось к входу в камеру, расположенному в ЮЗ стенке  Устье шири-
ной 0,95 м, в камеру вела отвесная ступенька высотой 0,35 м  Камера имела оваль-
ную форму, ее размеры – 2,77 х 1,83 м, она была вытянута с ЮВ на СЗ  Стенки 

Рис. 3. 1 – план п. 1, 2 – 3 – инвентарь из п. 1: бронзовые нож и шило;
4 – план и разрез п. 2, 5 – кальцитовый сосуд из п. 2
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сохранились на высоту 0,7 – 0,85 м  Уровень дна – 7,8 – 7,91 м (4,5 – 4,61 м от 
поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на ЮВ  Ноги 
сближены в коленях, руки вытянуты вдоль корпуса и слегка отведены в стороны  
В затылочной части черепа – трепанационное отверстие подтреугольной формы 
с зарубцевавшимися краями  На лучевой кости правой руки – следы сросшего-
ся перелома (определение Л  В  Литвиновой)  Под погребенным прослеживался 
коричневый тлен подстилки, дно камеры посыпано мелом  У черепа, кистей, колен 
и стоп – небольшие пятна алой охры  Справа, у плеча, на охристой подсыпке 
лежал каменный топор, за черепом – развал кальцитового сосуда и ребро 
животного 

Инвентарь: 1  Развал кальцитового сосуда  Фрагменты, сохранившие форму, 
позволяют восстановить его как плоскодонную амфорку с уплощенным широким 
венчиком, цилиндрической шейкой резко переходящей к крутым плечикам, на 
которых расположены 4 овальных ушка с вертикальным каналом  Шейка и часть 
плечиков были украшены желобчатым орнаментом, заполненным охрой  Диаметр 
венчика – 10 см, высота шейки – 3 см, диаметр плечиков – 20 см (рис  3, 5) 

2  Каменный шлифованный топор-молоток из темно-зеленого диабаза  
Обушково-ромбической формы с дуговидным, оттянутым к брюшку лезвием  
Вся поверхность топора украшена рельефным орнаментом, подчеркивающим его 
форму  Валик с наклонными насечками, проходя по краю спинки топора, образу-

Рис. 4. Каменный топор из п. 2

Тихомолова И. Р., Попандопуло З. Х.
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Орнаментированный топор из темно-зеленого диабаза
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Топор из черного базальта

Тихомолова И. Р., Попандопуло З. Х.
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ет ромб с проушным отверстием в центре  Гладкий валик окружает отверстие, к 
лезвию и обуху от него свисают по две линии, заканчивающиеся волютами, они 
обрамляют елочный орнамент  Такие же валики с волютами охватывают обух и 
лезвие по вертикали  На брюшке узор воспроизводится в упрощенном виде: ромб, 
образованный валиком с насечками, и такой же валик, соединяющий по центру 
концы ромба со сверлиной  Боковые выступы украшены вертикальным елочным 
узором, разделенным пятью гладкими валиками и обрамленным трехрядным 
зигзагом  Край лезвия раскрошился, поверхность покрыта трещинами  Длина 
топора – 9,5 см, ширина – 5,5 см, диаметр сверлины – 2,4 см (рис  4) 

Погребение 3 – эпоха бронзы (рис  5, 1)  Обнаружено в восточной половине 
кургана в 23 м к ВСВ от Р, на глубине 6,9 м (1,7 м от поверхности), в материке  
Могильная яма имела овальную форму, ее размеры – 0,65 х 0,43 м, была вытянута 
с ВЮВ на ЗСЗ, прослеженная глубина – 0,22 м, дно на уровне 7,12 м (1,92 м от 
поверхности) 

Скелет плохой сохранности  Погребенный ребенок лежал скорченно на пра-
вом боку, головой на ВЮВ  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 4 – ЯКИО (рис  5, 2)  Обнаружено в центре кургана в 3 м к ССВ 
от Р, на глубине 6,5 м  Могильная яма подпрямоугольной формы со скругленными 
углами, размерами 3,25 х 2,3 м, была вытянута с З на В с небольшим смеще-
нием к СЗ  На глубине 0,45 – 0,54 м в материке оставлен уступ, на который 
опиралось перекрытие из продольно уложенных плах шириной 8 – 12 см и 
толщи ной 4 – 6 см, покрытых слоем камыша  Ниже уступа яма приобретала 
прямоугольную форму с четко обозначенными углами, размеры – 2,11 х 1,14 м  
На стенках зафиксированы следы орудия – полуовальные в разрезе, шириной 
2,5 – 3 см  Глубина ямы от уступа – 1 м, уровень дна – 7,95 м 

Скелет взрослого человека лежал скорченно на правом боку, головой на З  
Ноги согнуты под тупым углом в тазобедренном суставе и прямым – в коленях  
Правая рука вытянута, кисть – у коленей, левая рука согнута в локте, кисть ее про-
тянута к кисти правой  Кости плохой сохранности, покрыты тонким слоем крас-
ной охры  На дне камеры прослеживался тлен растительной подстилки, посыпка 
мелом и углями  В области шеи и левого плеча обнаружены бронзовая подвеска 
и две янтарные бусины  У локтя правой руки находился бронзовый нож 

Инвентарь: 1  Бронзовый нож с обоюдоострым лезвием треугольной формы, 
плавно переходящим к узкому, плоскому черенку с закругленным краем  По цент-
ру лезвия проходит нервюра, у основания черенка сохранились следы крепления 
деревянной рукояти  Сечение лезвия ромбовидное, черенка – прямоугольное  
Длина ножа – 6,7 см, длина черенка – 3,7 см, ширина клинка – 2,3 см, черен-
ка – 0,7 – 0,9 см (рис  5, 3) 

2  Подвеска бронзовая из тонкой круглой проволоки, свернутой в 2,5 оборота  
Диаметр завитка составлял 0,8 см (рис  5, 4) 

3  Бусы янтарные – 2 шт , неправильно-округлой формы, уплощенные  
Размеры – 1) 1,5 х 1,2 х 0,4 (0,2) см, диаметр отверстия – 0,4 см; 2) 1,4 х 1,3 х 0,7 см, 
диаметр отверстия – 0,3 см (рис  5, 5) 

Погребение 5 – КИОМК (рис  5, 6)  Обнаружено в Ю половине кургана в 
20,5 м к ЮЮВ от Р, на глубине 4,5 м (0,8 м от поверхности)  Погребение было 
перекрыто поперечно уложенными плахами шириной 5 – 8 см, толщиной 
3 – 4 см, найденными на краях и в засыпке ямы  На плахах зафиксированы следы 
горения  Могильная яма овальной формы размерами 1,45 х 1,15 м была вытянута 
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с ЮЗ на СВ, прослеженная глубина составила 0,65 м  Вертикальные стенки, слег-
ка сужаясь, плавно переходили ко дну, находящемуся на уровне 5,18 м (1,45 м от 
поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал скорченно на левом боку с разворотом на 
спину, головой на З  Руки согнуты в локтях, кисть левой находилась на левом 
плече, правой – была протянута к локтю левой  Колени подняты на уровень 
груди, стопы подтянуты к тазу  Дно посыпано мелом  Рядом с тазовыми костями 
обнаружен лежавший на боку сосуд 

Инвентарь: 1  Горшок лепной острореберный  Венчик округлый с небольшим 
устьевидным понижением в центре  Шейка короткая, цилиндрической формы, 
ребро расположено в верхней трети тулова  Стенки мягко спускаются к уплощен-
ному днищу  Поверхность желтовато-коричневого цвета, заглажена  Черепок в 
изломе темный, в глине – примесь песка  Отсутствует небольшой фрагмент вен-
чика, почти весь сосуд покрыт копотью  На противоположных сторонах шейки 
расположены сквозные проколы  Верхнюю треть сосуда занимает система зна-
ков, нанесенных острым орудием по необожженной поверхности  Она состоит 
из ряда косых насечек по венчику, однорядной неровной волны по шейке  Пле-
чики занимает сложная композиция, подчеркнутая горизонтальными линиями 
сверху и снизу  В нее входит короткая волна и варьирующиеся знаки, в основе 
которых лежит угол с выступающей вертикальной линией, завершающейся плавно 
загнутым крючком  Композиция состоит из двух частей, разделенных Т-образным 
знаком с плавно загнутыми концами с одной стороны и волнистой линией – 
с другой  На тулово свисают заштрихованные овальные и подпрямоугольные 
фигуры, расположенные двумя группами  Знаки нанесены небрежно, стерты в 
процессе длительного использования сосуда  Диаметр венчика – 8,5 см, высота 
шейки – 2,5 см, диаметр плечиков – 11,3 см, диаметр дна – 7 см  Общая высота 
сосуда – 10,6 см (рис  5, 7) 

Погребение 6 – ЯКИО (рис  6, 1)  Обнаружено в ЮВ секторе кургана в 19,5 м 
к ЮЮВ от Р, на глубине 6,2 м (3,17 м от поверхности)  Контуры могильной ямы 
не прослеживались 

Скелет плохой сохранности  Погребенный ребенок лежал скорченно на спине, 
головой на ЮЗ  Кости и дно камеры по контуру скелета окрашены алой охрой, 
под ним зафиксированы остатки растительной подстилки и посыпка мелом  
Инвентарь отсутствовал 

Погребение 7 – ЯКИО (рис  6, 2)  Обнаружено в ЮВ секторе кургана, в 18,2 м 
к ЮВ от Р, на глубине 5,65 м (2,85 м от поверхности)  Погребение было перекрыто 
двумя обломками известняка размерами 1,7 х 0,85 х 0,34 м, 0,86 х 0,6 х 0,27 м и 
гранитной плитой подпрямоугольной формы размерами 0,97 х 0,38 х 0,23 м со 
следами обработки на внешней поверхности  Камни опирались на края ямы и 
деревянное перекрытие  Зафиксированы остатки трех плах шириной 6 – 8 см, 
толщиной 2 – 4 см, уложенных поперек ямы  Могильная яма подтрапециевидной 
формы, с дуговидной ЮЗ стенкой, размерами 1,39 х 0,7 м, была вытянута с ЮЗ на 
СВ  Стенки вогнутые, дно ровное, глубина от уровня впуска – 1,17 см, уровень 
дна – 6,82 м (4,02 м от поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал в скорченном на спине положении, голо-
вой на ЮЗ  Руки вытянуты вдоль корпуса  Поднятые коленями вверх ноги, упали 
вправо, на стенку ямы  На дне камеры прослеживались следы растительной под-
стилки, посыпка мелом и красной охрой  Инвентарь отсутствовал 
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Погребение 8 – ККИО (рис  6, 3)  Обнаружено в Ю половине кургана в 25,5 м к 
ЮЮВ от Р, на глубине 7,08 м (3,15 м от поверхности), в материке  Входная яма не 
прослеживалась, вероятно, примыкала к ЮВ стенке камеры  Рядом с ней, в засыпке, 
найдены фрагменты деревянной плашки от заслона  Камера имела овальную форму, 
размеры – 2,6 х 1,85 м, была вытянута с ЮЗ на СВ  Свод разрушен, прослеженная 
высота – 0,62 м  ЮВ стенка камеры вертикальная, СЗ стенка слабовогнутая, дно 
понижалось к центру, уровень дна – 7,73 м (3,66 м от поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине с разворотом на правый 
бок, головой на ЮЗ, лицом на ЮВ  Правая рука была вытянута и отведена в сто-

Рис. 6. 1 – план п. 6; 2 – планы и разрезы п. 7;
3 – план и разрез п. 8, 4 – костяное шило из п. 8
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рону от корпуса, левая – согнута в локте, кисть ее протянута к кисти правой  
Вытянутые ноги чуть смещены по отношению к позвоночнику, стопы скрещены  
Под костями прослеживался коричневый тлен подстилки  Справа у черепа, кис-
тей, коленей и стоп – небольшие пятна охры бордового цвета  Рядом с черепом 
найдена костяная проколка 

Инвентарь: 1  Проколка изготовлена из фрагмента расколотой трубчатой 
кости животного  Один конец заострен и отполирован, противоположный – не 
обработан  Длина изделия – 4,7 см (рис  6, 4) 

Погребение 9 – ЯКИО (рис  7, 1)  Обнаружено в Ю половине кургана в 20 м 
к югу от Р, на глубине 4,42 м (2,04 м от поверхности)  В засыпке погребения 
зафиксированы остатки поперечного деревянного перекрытия  Могильная яма 
прямоугольной формы с закругленными углами, размерами 1,9 х 1,15 м, была 
вытянута с ВСВ на ЗЮЗ  Дно – на уровне 5,23 м (2,85 м от поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал скорченно на левом боку, головой на ВСВ  
Руки были согнуты в локтях и отведены в сторону от корпуса  Кисть правой 
руки находилась на локте левой руки, кисть левой – обращена вверх  Ноги 
согнуты в тазобедренном суставе под тупым углом и острым – в коленях  На 
дне зафиксированы остатки: растительной подстилки, посыпка мелом и углями  
Инвентарь отсутствовал 

Погребение 10 – ЯКИО (рис  7, 2)  Обнаружено в центральной части кургана 
в 7,3 м к ЮЗ от Р, на глубине 5,32 м (4,2 – 4,38 м от поверхности)  Могильная яма, 
размерами 3,42 х 2,33 м, была вытянута с С на Ю, имела прямоугольную форму с 
закругленными углами  На глубине 0,90 – 0,95 м в ней сооружен уступ, на который 
опиралось деревянное перекрытие, состоявшее из шести продольно уложенных 
плах шириной 18 – 25 см, толщиной 5 – 6 см, накрытых сверху слоем камыша  
От уступа яма приобретала прямоугольную форму с четко обозначенными угла-
ми, подчеркнутыми слабо намеченными вертикальными желобками диаметром 
3 – 4 см  Размеры ямы по дну составляли 1,77 х 1,19 м, глубина от впуска – 2,3 м  
Уровень дна – 7,62 м от Р (6,5 м от поверхности) 

Скелет молодого человека лежал скорченно на правом боку, с разворотом на 
спину, головой на Ю  Правая рука вытянута к коленям, левая – согнута в локте, 
кисть ее лежала на тазовых костях  Ноги согнуты под тупым углом в тазобедрен-
ном суставе и коленях  Кости окрашены красной охрой  Под погребенным просле-
живался коричневый тлен подстилки  Дно посыпано мелом и фиолетовой охрой  
Слева от погребенного, у стенки, найдены два фрагмента раковины «unio» 

Погребение 11 – ЯКИО, кенотаф (рис  7, 3)  Обнаружено в центральной части 
кургана, в 5,2 м к ССЗ от Р, на глубине 4,1 м (3,86 м от поверхности)  В пестро-
цветной засыпке зафиксированы фрагменты деревянных плах продольного 
перекрытия  Яма имела подпрямоугольную форму с четко обозначенными угла-
ми  Размеры ее составляли 2,45 х 1,84 м, она была вытянута с СВ на ЮЗ, стенки 
наклонены наружу  Прослеженная глубина составила 3,54 м, дно находилось на 
уровне 7,64 м (7,4 м от поверхности) 

На растительной подстилке у восточного края ямы лежала челюсть животного 
(МРС), в центре отмечены небольшие пятна охры бордового цвета 

Погребение 12 – ЯКИО (рис  7, 4)  Обнаружено в центральной части кур-
гана, в 7,7 м к северу от Р, на глубине 6,5 м (5,9 м от поверхности)  Могильная 
яма прямоугольной формы, размерами 3 х 3,9 м была вытянута с СВ на ЮЗ  На 
глубине 1,05 – 1,15 м в ней оставлен уступ, на который опиралось перекрытие 
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Рис. 7. 1 – план и разрез п. 9; 2 – план и разрез п. 10;
3 – план и разрез п. 11; 4 – план и разрез п. 12
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из продольно уложенных деревянных плах шириной 12 – 20 см, толщиной 
3 – 5 см  Ниже уступа могильная яма имела прямоугольную форму с четко 
обозначенными углами, стенки вертикально опускались вниз, расширяясь ко 
дну  Размеры ямы на этом уровне составляли 2,22 х 1,43 м, глубина – 1,25 м от 
уступа, уровень дна – 8,93 м 

Скелет взрослого человека лежал скорченно на спине, головой на ЮЗ  Плечи 
были высоко подняты, руки вытянуты вдоль корпуса, кисти – у бедер  Ноги, 
согнутые коленями вверх, сместились влево, стопы «на подошве»  На дне про-
слеживались следы растительной подстилки и посыпки мелом  Кости слабо 
окрашены алой охрой, более интенсивно – череп, кости таза, правый локоть и 
ступни  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 13 – ЯКИО, кенотаф (рис  8, 1)  Обнаружено в Ю половине кур-
гана в 20 м к ЮЮВ от Р, на глубине 6,2 м (2,8 м от поверхности)  Могильная яма 
овальной формы, размерами 1,97 х 1,48 м, была вытянута с С на Ю с небольшим 
смещением к СВ  Дно на глубине 6,6 м (3,2 м от поверхности)  Стенки были 
наклонены вовнутрь, мягко переходили в неровное дно  В центре камеры на рас-
тительной подстилке, посыпанной алой охрой, лежал кусок мела неправильной 
формы размерами 6 х 8 см  За пределами подстилки, у западного края могильной 
ямы отмечено небольшое пятно охры того же цвета 

Погребение 14 – ЯКИО (рис  8, 2)  Обнаружено в СЗ секторе кургана, в 9,5 м 
к З от Р, на глубине 3,61 м (1,8 – 1,9 м от поверхности)  Могильная яма подпря-
моугольной формы, размерами 3,35 х 2,43 м, была вытянута с С на Ю  На глуби-
не 1,45 – 1,55 м от уровня впуска был сооружен уступ, на который опиралось 
перекрытие из поперечно лежащих плах шириной 8 – 15 см, толщиной 3 – 4 см  
В ЮЗ части погребения в перекрытии были использованы три необработанных 
камня размерами 0,9 х 0,42 х 0,24 м, 0,57 х 0,37 х 0,28 м, 0,4 х 0,6 х 0,19 м  Два из них 
лежали на уступе, один – рухнул в яму, разрушив верхнюю часть стенки, про-
странство между камнями заполнено мелкими обломками  Плахи были устланы 
слоем камыша  На перекрытии отмечены обильные следы горения  Ниже уступа 
яма приобретала подтрапециевидную форму  Стенки вертикально опускались 
вниз, расширяясь ко дну  Размеры ямы составляли 2,07 х 1,39 м, глубина от усту-
па – 1,95 м, дно на уровне – 8,08 м 

Скелет взрослого человека лежал скорченно на спине, головой на Ю  Плечи 
были высоко подняты, руки вытянуты вдоль корпуса  Ноги, согнутые коленями 
вверх, упали влево, стопы «на подошве»  Кости окрашены алой охрой, более 
интенсивно – череп, кисти, ступни  Под погребенным прослеживалась расти-
тельная подстилка, дно посыпано мелом и углями  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 15 – эпоха бронзы (рис  8, 3)  Обнаружено в ЮЗ секторе курга-
на, в 20 м к ЮЮЗ от Р, на глубине 4,7 м (1,7 м от поверхности)  Уровень впуска и 
контуры могильной ямы не прослеживались 

Скелет ребенка залегал в темно-сером плотном грунте  Кости плохой сохран-
ности, смещены грызунами  Положение погребенного реконструируется как 
скорченное на левом боку с разворотом на спину, головой на С  Справа от черепа 
зафиксировано пятно красной охры  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 16 – ККИО (рис  8, 4)  Обнаружено в ЮЗ секторе насыпи в 21 м 
к ЮЮЗ от Р, на глубине 6,22 м (2,4 м от поверхности)  Входная яма не прослежи-
валась, вероятно, находилась к ЮЗ от камеры  Сооруженная в насыпи камера, 
нарушила восточную часть свода погребения 17 и просела в него  Она имела полу-
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овальную форму, размеры –1,9 х 1,1 м, была вытянута с ЮВ на СЗ  Прослеженная 
глубина – 0,2 – 0,35 м  Дно на уровне 6,42 – 6,57 м, понижалось к ЮВ на 0,15 м 

Скелет взрослого человека лежал в вытянутом на спине положении с разво-
ротом на левый бок, головой на ЮЮВ  Руки согнуты в локтях, кисть левой нахо-
дилась у плеча, кисть правой – у локтя левой  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 17 – ККИО (рис  8, 5)  Обнаружено в ЮЗ секторе кургана в 21,5 м 
к ЮЮЗ от Р  Входная яма зафиксирована на глубине 5,72 м (1,9 м от поверхности), 
она имела круглую форму, диаметр – 1,65 м, вогнутые стенки  Глубина от уров-
ня обнаружения – 0,96 м  В С стенке находился вход в камеру шириной 0,65 м, 
опускавшийся в нее отвесной ступенькой высотой 0,58 м  Свод, сооруженный в 
насыпи и предматериковом суглинке, не сохранился, ЮВ часть его нарушило п  16  
Камера овальной формы, размерами 3 х 2,2 м, вытянута с ЗСЗ на ВЮВ  Просле-
женная высота стенок – 0,7 – 0,8 м  Дно понижалось в северном направлении, 
уровень его – 7,32 – 7,42 м (3,5 – 3,6 м от поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на ЗСЗ  Руки 
вытянуты вдоль корпуса, кисти у бедер  Под погребенным прослеживался тлен 
подстилки, дно посыпано мелом  Слева от погребенного находилось большое 
пятно фиолетовой охры  Здесь же, параллельно друг другу, на расстоянии 0,65 м 
лежали фрагменты двух деревянных стержней  Выше них зафиксированы остатки 
деревянного сосуда 

Инвентарь: 1  Стержни деревянные, круглые в сечении  Размеры: 1) длина – 
80 см, диаметр – 1 – 2 см; 2) длина – 90 см, диаметр – 2 – 2,5 см 

2  Деревянный чашевидный сосуд с прямым венчиком, цилиндрическим 
туловом и плоским дном  Сохранились отдельные фрагменты и древесный тлен, 
позволяющий судить о форме сосуда  Вероятно, он состоял из нескольких частей: 
волокна древесины имели горизонтальное направление на венчике и вертикаль-
ное – на тулове  Диаметр сосуда – 18 см, сохранившаяся высота – 5 – 6 см, 
толщина стенок – 0,5 – 1 см 

Погребение 18 – ККИО (рис  9, 1)  Обнаружено в СЗ секторе кургана в 18,5 м к 
З от Р на глубине 6,95 м (3,94 м от поверхности)  Входная яма не прослеживалась, 
камера неправильно-овальной формы, размерами 1,85 х 1,05 м, была вытянута с 
ССВ на ЮЮЗ  Стенки неровные, несколько вогнутые, плавно закруглялись ко 
дну, находящемуся на глубине 7,54 м 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на ССВ  Руки 
вытянуты вдоль корпуса, кисть правой лежала на тазовых костях, кисть левой – 
у бедра  На черепе и вокруг него обнаружены следы охры бордового цвета  Под 
погребенным зафиксирована растительная подстилка, дно посыпано мелом  
Инвентарь отсутствовал 

Погребение 19 – ЯКИО, основное (рис  9, 2)  Обнаружено в центральной 
части кургана в 5,3 м к югу от Р, на глубине 6,5 м  Могильная яма опущена с 
ДГ  На края опиралось перекрытие из продольно уложенных деревянных плах 
шириной 10 – 12 см, толщиной 2 – 2,5 см, покрытых сверху камышом  Вся 
конструкция обожжена  Яма имела прямоугольную форму, неровные стенки  
Четко обозначенные углы были подчеркнуты вертикальными желобками диа-
метром 4 – 5 см, углубленными в дно на 7 – 8 см и заполненными древесным 
тленом  Размеры камеры составляли 1,96 х 1,43 м, глубина – 1,02 м от ДГ 

Скелет взрослого человека лежал скорченно на спине, головой на СЗ  Левая 
рука была вытянута вдоль корпуса, правая – согнута в локте, кисть лежала 
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на тазовых костях  Ноги, поднятые коленями вверх, упали влево  Кости слабо 
окрашены красной и фиолетовой охрой  Под погребенным и по всему дну 
прослежена посыпка мелом и углями поверх отпечатков циновки (?) в виде 
параллельных бороздок шириной 1 – 1,5 см, пересекающих камеру вдоль  Инвен-
тарь отсутствовал 

Погребение 20 – ККИО (рис  9, 3)  Обнаружено в СВ секторе кургана в 21,5 м 
к ССЗ от Р, на глубине 6,6 м (2 – 2,3 м от поверхности)  Входная яма круглой 
формы, диаметром 1,45 м по верхнему контуру, глубиной 1,21 м  Стенки вогнутые, 
дно понижалось к ЮЮЗ  Вход в камеру находился в ЮЮЗ стенке, ширина 
устья – 1,05 м, высота ступеньки – 0,91 м  Камера овальная, вытянута по линии 
ВЮВ – ЗСЗ, размерами 2,75 х 2,23 м  В заполнении найдены три плашки шириной 
8 – 15 см – фрагменты деревянного заслона  Свод, сооруженный в материке, 
просел, стенки и мягкое закругление свода сохранились на высоту 1,05 – 1,23 м, 
дно понижалось к Ю на 0,15 м  Дно на уровне – 8,8 – 8,95 м (4,5 – 4,65 м от 
поверхности)  В камере совершено парное захоронение 

Скелет 1 находился у входа, лежал вытянуто на спине, головой на В, с неболь-
шим разворотом на правый бок, к входу  Руки были вытянуты вдоль корпуса, 
кисть левой лежала на тазовых костях, кисть правой – чуть отведена в сторону, 
стопы перекрещены 

Скелет 2 находился в центре камеры, рядом со скелетом 1, лежал вытянуто на 
спине, головой на В  Плечи высоко подняты, правая рука чуть согнута и отведена 
в сторону, левая – протянута вдоль корпуса 

На дне камеры зафиксирован коричневый тлен подстилки  Верхняя часть 
черепов интенсивно окрашена  Между черепами, у кистей правых рук и обеих 
стоп погребенных – пятна алой охры  У правого плеча скелета 2 обнаружен 
каменный топор с деревянным «клином»  За черепами, у восточной стенки 
камеры находился развал кальцитового сосуда и лопатка животного со следа-
ми обработки 

Инвентарь: 1  Каменный шлифованный топор-молоток из черного базальта, 
обушково-ромбической формы с дуговидным оттянутым к брюшку лезвием  По 
центру спинки проходит нервюра  Размеры орудия – 8,5 х 6,5 х 3,4 см, диаметр 
отверстия – 2,3 см (рис  9, 4)  В проушном отверстии топора обнаружен обломок 
деревянного стержня 

2  Фрагмент круглого деревянного стержня с грибовидным завершением  
В пазы головки на равном расстоянии друг от друга были вертикально вставлены 
полуовальные бронзовые пластинки  Сохранились ¼ головки, 5 бронзовых пластин-
вставок, обломок стержня  Пластинки коррозированы, деревянная основа 
распадается  Диаметр головки составлял около 3 см, сохранившаяся длина стерж-
ня – 2,5 см; размеры бронзовых пластинок – 2,1 х 1 см (рис  9, 5) 

3  Развал кальцитовой амфорки с плоским широким венчиком, цилиндри-
ческой шейкой, крутыми плечиками, горизонтальными налепами-«ушками»  
Шейка и плечики были украшены желобчатым орнаментом, заполненным охрой  
Изготовлена амфорка из рыхлой массы серого цвета с большим содержанием 
древесного угля  Сохранились отдельные фрагменты, позволяющие составить 
общее представление о форме сосуда  Размеры не восстанавливаются  Диаметр 
скопления – 0,32 м 

4  Лопатка МРС с обрезанным, заостренным нижним краем и заполированной 
поверхностью  Размеры – 12,3 х 7 см 
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Курган 4 (рис  10, 1) находился в 1,5 км к СВ от кургана 1  Насыпь полу-
сферической формы с пологими склонами, распахивалась  Высота от уровня 
современной поверхности – 3,18 м, диаметр – 44 м  Пахотный слой мощнос-
тью 0,3 – 0,4 м  ДГ прослеживался в центральной части на глубине 2,5 – 2,7 м, 
лессовидный материк залегал на глубине 3 – 3,3 м  Курган был сооружен в четыре 
приема (рис  10, 2)  Три из них связаны с ямными погребениями  Первоначальная 
насыпь была возведена над погребениями 10 и 11, опущенными с уровня ДГ, на 
котором лежали выбросы из могильных ям  Насыпь была сложена из пестрого 
серовато-коричневого грунта с уплотненным глинистым завершением  Диаметр 
ее составлял 18 – 20 м, высота – 1,5 – 1,6 м  Первая досыпка из желто-серого, 
довольно однородного грунта с уплотненной поверхностью, была совершена над 
погребением 2, впущенным в северную полу основной насыпи  Пестроцветный 
выброс из него лежал на ДГ у подножия насыпи I  В результате досыпки курган 
достиг высоты 1,8 – 1,9 м, диаметра – 24 – 25 м  Вершина несколько сместилась 
к северу  Третий этап сооружения кургана относится ко времени впуска с уров-
ня насыпи II погребения 9  Материковый выброс из него лежал на этой насыпи  
Погребение перекрыла досыпка из серого крупноструктурного грунта с большим 
количеством белого тлена, уплотненной поверхностью  Диаметр кургана увели-
чился до 30 м, высота достигла 2 м  Завершила формирование насыпи кольцевая 
досыпка мелкоструктурным темно-серым грунтом с включениями белоглазки, 
особенно мощная с юга  Ее возникновение связано с погребениями 3, 5, 7, 8 ката-
комбной культуры  Впускное погребение культуры многоваликовой керамики 6 
и скифское погребение 1 конструктивными изменениями не сопровождались 

Всего в кургане исследовано 11 погребений: четыре – ЯКИО (пп  2, 9, 10, 11); 
пять – ККИО (пп  3, 4, 5, 7, 8); одно – КИОМК (п  6); одно – скифское (п  1) 

Погребение 1 – скифское (рис  11, 1)  Обнаружено в геометрическом цен-
тре кургана на глубине 0,95 м  Нарушено вспашкой, норами грызунов  Контуры 
могильной ямы плохо прослеживались  Она имела подпрямоугольную форму, 
размеры – 1,85 х 1,2 м, была вытянута с В на З, дно – на уровне 1,23 м 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на В, лицом на Ю  
Нижняя часть скелета разрушена норой, смещена  Под погребенным зафиксиро-
вана подстилка из камки, дно посыпано углями  Справа, у плеча, найдены кости 
животного и железный нож  У локтя левой руки обнаружены наконечники стрел, 
отпечаток коррозированного железного копья  В ЮЗ угол погребения смещены: 
втулка копья, оселок, 3 бронзовых и 1 костяной наконечники стрел 

Инвентарь: 1  Наконечники стрел бронзовые (9 экз ), трехлопастные, 
укороченных пропорций, опорновтульчатые с П-образными и треугольными 
ложками  У некоторых сохранились фрагменты древков  Длина их – 1,7 – 2,1 см, 
ширина – 0,9 – 1 см (рис  11, 2) 

2  Наконечник стрелы костяной пулевидный со скрытой втулкой, свисающими 
острыми концами и овальным отверстием на одной из плоскостей  Длина – 2,1 см, 
ширина граней – 0,5 см (рис  11, 3) 

3  Втулка копья железная цилиндрической формы с прорезью по всей длине  
Длина – 6,7 см, диаметр – 2,6 см (рис  11, 5) 

4  Нож железный с горбатой спинкой  Лезвие треугольное в сечении  Рукоятка 
представляет собой загнутый в петлю круглый стержень  Общая длина изделия 
составляет 18,3 см, из них ручка – 6 см, ширина лезвия – 1,9 см, диаметр стерж-
ня – 0,9 см (рис  11, 6) 
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Рис. 10. 1 – 2 – общий план и профили бровок кургана 4
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Рис. 11. Курган 4. 1 – план и разрез п. 1, инвентарь из п. 1:
2 – бронзовые наконечники стрел, 3 – костяной наконечник, 4 – оселок,

5 – железная втулка, 6 – железный нож; 7 – план и разрез п. 2; 8 – план и разрез п. 3
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5  Оселок каменный прямоугольной формы со сглаженными гранями, несколь-
ко сужается к обоим концам  Отверстие для подвешивания конической формы 
просверлено в 0,7 см от края  Поверхность зашлифована  Длина изделия – 12,3 см, 
размеры сечения – 1,6 х 1,2 см (рис  11, 4) 

6  Железное копье, полностью уничтожено коррозией, форма и размеры не 
восстанавливаются 

Погребение 2 – ЯКИО (рис  11, 7)  Обнаружено в центре кургана в 4 м к С 
от Р, на глубине 2,2 м  Могильная яма подпрямоугольной формы, размерами 
3,5 х 4,2 м была ориентирована по линии З – В  На глубине 0,45 – 0,55 м в ней был 
сооружен уступ, на который опиралось перекрытие из поперечно уложенных 
деревянных плах шириной 8 – 13 см  Поверх плах зафиксированы слабые следы 
камыша  Ниже уступа яма приобретала подтрапециевидную форму с четко 
обозначенными углами, размеры – 1,44 х 2,25 м  Глубина ямы от впуска – 2,05 м, 
дно – на уровне 4,25 м 

Скелет взрослого человека лежал скорченно на спине, головой на З  Руки 
были вытянуты вдоль корпуса, ноги, согнутые коленями вверх, завалились друг 
на друга, стопы «на подошве»  На дне прослеживались следы подстилки из коры, 
посыпки мелом и бордовой охрой  Окраска костей слабая, интенсивные пятна 
охры зафиксированы у черепа, плеч, кистей и стоп  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 3 – ККИО (рис  11, 8)  Обнаружено в ЮЗ секторе кургана в 13,5 м 
к ЮЗ от Р  Входная яма не прослеживалась  Камера зафиксирована на глубине 
2,5 м (1,3 м от поверхности)  Она имела овальную форму, размеры – 2 х 1,3 м, 
была вытянута с СЗ на ЮВ  Дно – на уровне 2,85 м (1,65 м от поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на СЗ  Руки 
вытянуты вдоль корпуса, кисть левой лежала на тазовых костях  Дно камеры 
вокруг черепа посыпано алой охрой, за ним, у левого плеча, зафиксированы 
остатки кальцитового сосуда 

Инвентарь: 1  Развал кальцитового сосуда – два скопления рыхлой массы серо-
го цвета диаметром 25 и 18 см  Форма и размеры сосуда не восстанавливаются 

Погребение 4 – ККИО (рис  12, 1)  Обнаружено в ЮВ секторе кургана в 17,3 м 
к ЮВ от Р, на глубине 2,84 м (0,7 м от поверхности)  Входная яма круглой формы 
диаметром 1,15 м, глубиной 0,8 м, стенки вогнутые  В СЗ части располагался вход в 
камеру шириной 1,1 м, опускавшийся в нее наклонной ступенькой высотой 0,63 м  
Свод камеры просел, заглубленные в материк стенки сохранились на высоту 
0,8 – 0,9 м  Камера овальной формы размерами 2,25 х 1,7 м была вытянута с ЮЗ 
на СВ, дно – на уровне 4,39 м (2,25 м от поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на ЮЗ с неболь-
шим смещением к З  Руки вытянуты вдоль корпуса и слегка отведены в стороны  
На дне камеры зафиксирован коричневый тлен подстилки  У черепа, плеч и 
ступней – пятна ярко-красной охры, большое пятно находилось у правой руки  
Рядом с входом зафиксирована деревянная плашка шириной 3 – 4 см, длиной 
18 см (возможно деталь заслона)  В 15 см к Ю от плеча находился каменный рас-
тиральник  В центре камеры, в норе грызуна, обнаружены бронзовые бусины 

Инвентарь: 1  Растиральник из мелкозернистого песчаника полусферической 
формы с уплощенной рабочей частью  Внешняя поверхность орудия заглажена  
Диаметр – 5,8 см, высота – 4,9 см (рис  12, 2) 

2  Бусины бронзовые – 2 экз  1) Состоит из двух соединенных между собой 
круглых бусин, коррозирована  Длина – 0,7 см, диаметр – 0,3 см  2) Фрагмент 
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Рис. 12. Курган 4. 1 – план и разрез п. 4, инвентарь из п. 4: 2 – каменный растиральник,
3 – бронзовые бусины; 4 – план и разрез п. 5, 5 – 6 – сосуды из п. 5
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бусины, один шарик и соединенный с ним обломок второго  Диаметр – 0,3 см 
(рис  12, 3) 

Погребение 5 – ККИО (рис  12, 4)  Обнаружено в З половине кургана в 13,8 м к 
З от Р, на глубине 3,2 м (1,5 м от поверхности)  Входная яма круглой формы диамет-
ром 1,6 м, стенки наклонены наружу, прослеженная глубина 0,95 м  Вход в каме-
ру располагался в В стенке, устье шириной 0,8 м, наклонная ступенька высотой 
0,26 м  Материковый свод обрушился  Камера овальная, размерами 2,18 х 1,54 м, 
вытянута с С на Ю  Дно – на глубине 4,43 м (2,73 м от поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на С  Руки 
были вытянуты вдоль корпуса, кисть левой лежала на тазовых костях  Стопы 
выпрямленных ног сближены  Под погребенным зафиксирован коричневый 
тлен подстилки, у кисти правой руки – комочки алой охры  У В стенки камеры в 
запол нении, на 0,23 м выше дна, найден на боку сосуд 1, в 0,5 м к С от него – кость 
животного  На дне камеры у правого плеча погребенного стоял сосуд 2 

Инвентарь: 1  Горшок лепной с округлым, оттянутым наружу венчиком и 
короткой подцилиндрической шейкой  В верхней трети сосуда при переходе к 
плечикам расположен уступ, по краю которого проходит валик  Тулово сужается 
к плоскому дну  Поверхность гладкая серовато-желтого цвета, пятнами  Обжиг 
невысокий, черепок в изломе темный, в глине примесь песка и дресвы  Сосуд 
украшен ногтевыми вдавлениями по венчику и валику  Высота горшка – 14 см, 
диаметр венчика – 12,6 см, тулова – 16,7 см, дна – 8,5 см (рис  12, 6) 

2  Горшок лепной миниатюрный  Венчик округлый, в центре его находит-
ся устьевидное понижение  Шейка прямая, тулово шаровидное с намеченным 
уступом на плечиках  Стенки мягко переходят в уплощенное небольшое дно  
Высота сосуда – 8,5 см, диаметры: венчика – 6,4 см, плечиков – 9,2 см, дна – 
4 см (рис  12, 5) 

Погребение 6 – КИОМК (рис  13, 1)  Обнаружено в 21,7 м к ЮЗ от Р, на глу-
бине 3,18 м (1,12 м от поверхности) в предматериковом суглинке  Могильная 
яма овальной формы, размерами 1,4 х 0,81 м была вытянута с СЗ на ЮВ  Стенки 
неровные, дно – на уровне 3,34 м 

Скелет лежал скорченно на левом боку, с небольшим разворотом на спину, 
головой на СЗ  Руки согнуты в локтях, кисть правой лежала на груди, левой – у 
плеча  Ноги согнуты в коленях и тазобедренном суставе под острым углом, кости 
плохой сохранности  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 7 – ККИО (рис  13, 2)  Обнаружено в ЮЗ секторе кургана в 16,5 м 
к ЮЮЗ от Р  Контуры входной ямы и камеры зафиксированы на глубине 2,6 м 
(0,8 м от поверхности)  Входная яма круглая, диаметром 1,1 м, стенки наклонены 
наружу, дно вогнутое, прослеженная глубина – 0,33 м  В С стенке располагал-
ся вход в камеру шириной 0,83 м, опускавшийся в нее отвесной ступенькой 
высотой 0,51 м  Погребение было нарушено многочисленными норами  Камера 
овальной формы размерами 2,07 х 1,7 м была вытянута с З на В, дно в материке 
на уровне 3,37 м (1,57 м от поверхности) 

Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на З с неболь-
шим отклонением к СЗ  Руки были вытянуты вдоль корпуса  Кости ног растащены 
грызунами  Под погребенным прослеживалась растительная подстилка, у черепа 
и справа от скелета – слабые следы красной охры  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 8 – ККИО (рис  13, 3)  Обнаружено в ЮВ секторе кургана в 17 м 
к ЮВ от Р на глубине 3,2 м (1,7 м от поверхности)  Контуры входной ямы не про-
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Рис. 13. Курган 4. 1 – план и разрез п. 6; 2 – план и разрез п. 7;
3 – план и разрез п. 8, инвентарь из п. 8: 4 – сосуд, 5 – брусок охры
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слеживались, судя по отдельным деталям, она располагалась к В  Камера оваль-
ной формы, размерами 2,43 х 1,69 м, была вытянута с Ю на С  Стенки вогнутые, 
кроме В, вертикальной, неровные  Дно – на уровне 3,73 м 

Погребение парное  В центре камеры находился скелет 1 пожилого человека, 
он лежал вытянуто на спине, с небольшим разворотом на правый бок, головой 
на ЮЮЗ, лицом на В  Руки были вытянуты вдоль корпуса, кисти у бедер  Левая 
рука и кости таза находились поверх правой руки второго погребенного  Ске-
лет 2 принадлежал молодому человеку (пол не определен)  Он лежал у З стенки, 
за скелетом 1, вытянуто на спине, головой на ЮЮЗ, лицом на В  Левая рука была 
согнута в локте, кисть – на тазовых костях, правая, вытянутая, накрыта рукой 
и тазовыми костями скелета 1  Под погребенными прослеживались следы рас-
тительной подстилки, дно камеры посыпано мелом  За черепами располагались 
лепной и остатки кальцитового сосудов  Справа у бедра скелета 1 обнаружен 
брусок охры 

Инвентарь: 1  Горшок лепной с оттянутым наружу венчиком и короткой 
подцилиндрической шейкой  Округлые плечики расположены в верхней поло-
вине сосуда, тулово мягко сужается к плоскому дну  Под венчиком расположен 
валик, украшенный насечками  По основанию шейки проходит ряд наколов, 
выполненных гребенчатым штампом  Поверхность желтовато-серая, пятнами, 
закопчена  Изнутри и снаружи горшок заглажен разнонаправленными отпечат-
ками гребенчатого штампа  Черепок в изломе темный  Высота сосуда – 13,6 см, 
диаметры: венчика – 12,5 см, тулова – 17,5 см, дна – 8,2 см (рис  13, 4) 

2  Развал кальцитового сосуда – скопления рыхлой массы серого цвета с 
включением угля, размерами 25 х 14 см  Зафиксирован фрагмент высокой прямой 
шейки с желобчатым орнаментом, заполненным охрой  Форма и размеры сосуда 
не восстанавливаются 

3  Брусок охры малинового цвета конической формы, уплощенно-овальный 
в сечении  Размеры – 24,5 х 5,8 х 2,8 см (рис  13, 5) 

Погребение 9 – ЯКИО (рис  14, 1)  Обнаружено в СВ секторе кургана в 10 м к 
СВ от Р, на глубине 2,47 м (1,4 м от поверхности)  Могильная яма подпрямоуголь-
ной формы, размерами 3,4 х 2,9 м, была вытянута с СЗ на ЮВ  На глубине 0,55 м 
в ней оставлен уступ, на него опиралось перекрытие из поперечно уложенных 
деревянных плах шириной 15 – 17 см, толщиной 7 – 8 см  Зафиксированы остат-
ки шести плах, которые были накрыты слоем камыша  Ниже уступа яма имела 
прямоугольные, несколько неправильные очертания, размеры – 2,1 х 1,5 м, глу-
бину 1,17 м, дно – на уровне 3,92 м  На стенках были заметны следы орудия – 
вертикальные желобки шириной 3 – 5 см 

Погребение парное, расположено в центре ямы  Скелеты взрослых людей 
(пол не определен) лежали скорченно на спине, головами на СЗ, лицами 
были обращены друг к другу  Скелет 1 занимал позицию на З, скелет 2 на В  
Правая рука скелета 1, немного согнута в локте, кисть лежала на бедре, 
левая – вытянута вдоль корпуса, обе руки скелета 2 вытянуты  Ноги обоих 
погребенных, обращены коленями друг к другу, перекрещены  Кости обоих 
скелетов окрашены красной охрой  Дно покрыто подстилкой из коры, посыпано 
мелом  Инвентарь отсутствовал 

Погребение 10 – ЯКИО, основное (рис  14, 2)  Обнаружено в центре кур-
гана в 4 м к В от Р, на глубине 2,5 м на ДГ  В заполнении и на краях ямы были 
зафиксированы фрагменты деревянного перекрытия – обломки деревянных плах 
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Рис. 14. Курган 4. 1 – план и разрез п. 9; 2 – план и разрез п. 10; 3 – план и разрез п. 11
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шириной 6 – 8 см и следы камыша  Могильная яма подпрямоугольной формы с 
четко выраженными углами, несколько расширялась в средней части  Она имела 
размеры 1,53 х 1,1 м, глубину 1,05 м от ДГ, была вытянута с СВ на ЮЗ  Стенки 
отвесные, на них отмечены следы долотовидного орудия шириной 2 – 3 см, дно 
ровное на уровне 3,56 м 

На дне, в центре ямы, обнаружено скопление человеческих костей, лежавших 
компактно в несколько слоев  Кости принадлежали скелету одного человека, при 
их размещении анатомический порядок не соблюдался, но в момент погребения 
связи между отдельными костями еще сохранялись  Сверху находились обломки 
верхней части черепа  Кости были накрыты тонким слоем светло-серой лессовид-
ной глины  Они лежали на растительной подстилке, посыпанной красной охрой  
Инвентарь отсутствовал 

Погребение 11 – ЯКИО, основное (рис  14, 3)  Обнаружено в центре кургана 
в 2,5 м к ЮЮВ от Р, на глубине 2,5 м на ДГ  Перекрытие из половинок бревен 
шириной 15 – 20 см, толщиной 5 – 7 см, накрытых слоем камыша, опиралось на 
края ямы, опущенной с этого уровня  Верх бревен был обожжен  Могильная яма 
прямоугольной формы, размерами 2 х 1,14 м, глубиной 1,15 м, была вытянута с 
СВ на ЮЗ  Она несколько расширялась к ЮЗ  Стенки выгнутые, у их основания, 
по периметру ямы, проходил желобок шириной 5 – 7 см, глубиной 4 – 7 см, 
полуовальный в разрезе  На стенках и дне камеры были видны следы орудия 
шириной 2 – 3 см  Дно находилось на уровне 3,65 м 

Скелет взрослого человека лежал скорченно на спине, головой на СВ  Руки 
были вытянуты вдоль корпуса, ноги, первоначально поднятые коленями вверх, 
упали вправо  Дно покрыто подстилкой из коры и посыпано красной охрой  
Инвентарь отсутствовал 

Курган 6 (рис  15, 1) находился в 140 м к ЮЗ от кургана 1  Насыпь полу-
сферической формы, распахивалась  Высота от уровня современной поверх-
ности составляла 1,37 м, диаметр – 29 м  ДГ зафиксирован на глубине 0,9 м, 
материк – желтая глина, залегал на уровне 1,5 м  Первоначальная насыпь, 
диаметром 15 – 16 м, была сооружена из крупноструктурного гумусиро-
ванного грунта над погребением ямной культуры 2  В нее были впущены 
погребения скифского времени 1 и 3, пестроцветная досыпка увеличила 
размеры насыпи до современного уровня  Курган был окружен кольцевым 
рвом диаметром 28 м  Он имел ширину 0,75 – 1 м, глубину – 0,93 – 1,34 м 
от ДГ, округлую в плане и трапециевидную в разрезе форму  В западной 
и восточной половинах рва оставлены перемычки-ворота шириной 0,7 м и 
0,8 м  Рядом с восточным входом во рву найдено 64 фрагмента двух амфор 
типа Солоха II  В западной части в придонном заполнении обнаружены 
кости животных, обломок черепа человека, три необработанных камня и 
крупный стелообразный камень 

В кургане исследовано одно погребение ЯКИО – п  2 и два погребения скиф-
ского времени – пп 1, 3 

Погребение 1 – конское, скифское время (рис  15, 2)  Обнаружено в централь-
ной части кургана в 3,2 м к ВЮВ от Р, на глубине 0,65 м  Сопровождало скифское 
погребение 3  Могильная яма узкая, прямоугольной формы, вытянута по линии 
ЗСЗ – ВЮВ, размерами 1,85 х 0,7 м  Стенки наклонены наружу, дно неровное, 
сегментовидное в разрезе  Глубина от впуска – 1 м, уровень дна – 1,65 м  Погре-
бение прорезало В стенку погребения 2 (рис  15, 3) 
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Рис. 15. 1 – общий план и профили бровок кургана 6; 2 – план и разрез п. 1,
3 – разрезы пп. 1 и 2, инвентарь из п. 1: 4 – 5 – бронзовые бляхи от конской узды, 6 – ворварки;

7 – план и разрез п. 2; 8 – план и разрез п. 3, 9 – ворварка из п. 3
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Скелет коня лежал вытянуто на животе с подогнутыми ногами головой на СЗ, 
мордой к Ю  Рядом с черепом найдены детали узды: обломки псалиев, ворварки, 
бронзовые бляхи, фрагменты неопределимых железных предметов 

Инвентарь: 1  Уздечная бронзовая литая бляха в виде фантастического живо-
тного  На оборотной стороне петля для ремня  Размеры – 7 х 4,8 см (рис  15, 4) 

2  Уздечная бронзовая бляха в виде стилизованного рога муфлона  На обо-
ротной стороне петля для ремня  Размеры – 4 х 2,2 см (рис  15, 5) 

3  Ворварки бронзовые вогнуто-конического типа, шестигранные – 2 экз  
Размеры их – 1,6 х 1,4 см; 2 х 1,8 см (рис  15, 6) 

4  Фрагменты двух железных псалиев S-овидной формы, круглых в сечении  
Обломки длиной 5, 7, 3,7 см, диаметром 0,8 см 

Погребение 2 – ЯКИО, основное (рис  15, 7)  Обнаружено в центре кургана в 
2,8 м к ЮВ от Р на глубине 0,95 м  Могильная яма подпрямоугольной формы с четко 
обозначенными углами, дуговидной северной стенкой, размерами 1,6 х 1,05 м, 
была вытянута по линии ССЗ – ВЮВ  Стенки наклонены вовнутрь, расширяются 
к ровному дну  СВ угол нарушен конским погребением 1  Глубина ямы – 1,25 м, 
дно – на уровне 2,2 м 

Скелет подростка лежал скорченно на спине, головой на ССЗ  Руки вытянуты 
и отведены от корпуса, ноги, согнутые коленями вверх, распались, стопы – «на 
подошве»  Череп покрыт толстым слоем красной охры, остальные кости окрашены 
слабее  В области таза, справа, обнаружено пятно малиновой охры диаметром 5 см  
На дне камеры зафиксирована подстилка из коры и посыпка мелом  Инвентарь 
отсутствовал 

Погребение 3 – скифское (рис  15, 8)  Обнаружено в центре кургана в 1 м к Ю 
от Р  Под пахотным слоем зафиксирована грабительская воронка полностью раз-
рушившая погребальную камеру  Контуры погребения частично прослеживались 
на уровне дна  Могильная яма овальной формы была вытянута с З на В, размеры 
ее составляли 2,8 х 2,05 м  Северная стенка была отвесной, южная – имела вог-
нутою форму, дно находилось на глубине 2,17 м 

В придонном заполнении у западной стенки обнаружены обломки костей 
человека, животных, железных пластин панциря, бронзовая ворварка, остатки 
войлока, пропитанные окислами бронзы 

Инвентарь: 1  Ворварка бронзовая вогнуто-конического типа  Размеры – 
0,7 х 1,5 х 2,5 см (рис  15, 9) 

В ходе исследований в трех курганах обнаружено 32 погребения эпохи бронзы 
и раннего железного века  Пятнадцать из них совершены носителями ямной 
культуры  Они преимущественно сопровождались сооружением насыпей и 
досыпок, занимали центральную часть курганов, располагались по кругу  Ямы – 
прямоугольной и трапециевидной формы с четко обозначенными углами, иногда 
подчеркнутыми вертикальными желобками  Впускные погребения, в основном, 
сооружались с прямоугольными заплечиками  Для перекрытия использовались 
деревянные плахи, дважды дополненные камнями, сверху они накрывались 
камышом  Положение погребенных – скорченное на спине, за исключением 
трех скорченных на правом боку  Сосуществование этих обрядов демонстрирует 
стратиграфическая колонка кургана 1, где скорченное на спине п  19 предшест-
вует скорченным на боку пп  4 и 10, их перекрывают насыпи, сооруженные над 
скорченными на спине пп  7, 12, 14  Обнаружено два кенотафа, «расчлененное» 
и парное погребения  Преобладала ориентация в западном полукруге, исклю-
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чая основное погребение 11 первоначальной насыпи к  4 с СВ ориентацией и 
впуск ное п  9 к  1, ориентированное на ВСВ  Дно камеры покрывалось расти-
тельной подстилкой, посыпалось мелом и углями, следы горения зафиксированы 
и на перекрытиях  Охрой интенсивно окрашены отдельные части скелета, 
чаще всего череп  Окраска всего костяка слабая, на дне камеры встречались 
пятна охры разных цветов  Инвентарь найден только в п  4 к  1  Бронзовый нож 
с треугольным лезвием и бронзовая подвеска в 2,5 оборота имеют широкий 
культурно-хронологический диапазон [6, cc  41 – 44; 7, сс  123 – 124]  Несмотря 
на вариабельность признаков, массив ямных погребений обнаруживает опреде-
ленное единство  Основные его характеристики соответствуют предложенным 
Д  Л  Тесленко критериям выделения II хронологического периода в развитии 
ямных памятников Днепровского Надпорожья и Правобережного Предстепья [8, 
сс  88 – 91] и II периоду по А  В  Николовой [9, с  16]  В тоже время, обилие ям с 
уступами, скорченные на боку погребения, слабая окрашенность костей и другие 
признаки, возможно, указывают на самый конец этого периода [8, сс  91 – 93] 

В курганах 1 и 4 исследовано 12 погребений катакомбной культуры  Наиболее 
ранним из них, возможно, является разрушенное п  1 к  1, расположенное в центре 
насыпи, вне круга катакомбных погребений  Оно было совершено в скорченном 
положении, сопровождалось бронзовыми ножом и шилом ямно-катакомбного 
времени [7, с  129] и остатками кальцитового сосуда  Типологически близкий 
нож происходит из ямного погребения этого же кургана, кальцитовые сосуды 
зафиксированы в катакомбных погребениях курганов 1 и 4  Пять погребений 
к  1 и пять погребений к  4 составляли достаточно однородную группу  Все они 
были впущены с края предшествующей насыпи или ДГ у ее подножия, перекрыты 
общей досыпкой  В кургане 1 погребения располагались по окружности насыпи, в 
кургане 4 – по дуге, в южной половине насыпи  Зафиксированные входные ямы 
имели круглую в плане форму, вертикальные стенки, примыкали к длинной сто-
роне камеры, обращенной к центру кургана  В камеру вел вход, спускавшийся в 
нее отвесной ступенькой  В погребениях, где входная яма не прослеживалась, ряд 
признаков позволяет предположить аналогичное расположение  Камеры имели 
овальную форму, были заглублены в материк  Погребенные лежали в вытянутом 
на спине положении, часто лицом к входу  Они были ориентированы в соответ-
ствии с расположением камер в насыпи – по кругу или дуге  Исследовано два 
парных захоронения  Дно камеры покрывалось растительной подстилкой, встре-
чалась посыпка мелом и углями  Черепа, реже кисти рук и стопы, были окрашены 
охрой, на дне камеры в изголовье или у входа зафиксированы пятна охры, в п  8 
к  4 – брусок  Инвентарь, обнаруженный в восьми из десяти погребений, пред-
ставлен каменным растиральником, костяной проколкой, тремя лепными сосу-
дами, деревянной чашей и стержнями, костяным орудием  Развалы кальцитовых 
сосудов сопровождали четыре погребения  Все сохранившие форму фрагменты 
принадлежали амфорам с желобчатым орнаментом, заполненным охрой  В пп  2 
и 20 к  1 кальцитовые сосуды сочетались с каменными шлифованными топорами  
В целом, основные черты группы характерны для развитого этапа ингульской 
катакомбной культуры [10, сс  136 – 138]  Наиболее поздним катакомбным погре-
бением в курганах являлось п  16 к  1, нарушившее камеру ингульского п  17  
Из семи катакомбных погребений кургана 1 три принадлежат к разряду соци-
ально значимых  Размеры камер, наличие досыпки, охры, интенсивная окраска 
черепов, трепанированный череп п  2, погребальный инвентарь пп  2, 17, 20 к  1 
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указывают на неординарный статус погребенных [11]  Особенно подчеркивает 
это обстоятельство присутствие в двух погребениях каменных топоров-молотков  
Диоритовый топор из п  2 является одним из ярких образцов парадных топоров 
ингульского типа  Украшающие его орнаментальные композиции, безусловно, 
имеют смысловую нагрузку  Деревянный стержень с бронзовыми пластинами, 
завершавший рукоятку топора в п  20, обнаруживает определенное сходство 
с грибовидными навершиями деревянных булав ямно-катакомбного времени 
[12, с  22]  Помимо практического назначения, совпадающего с ролью костяных, 
деревянных клинышков и бронзовых гвоздиков [13, с  137], он, очевидно, исполь-
зовался для формирования облика топора-булавы  Возможно, взаимовстреча-
емость топоров и кальцитовых амфор носила неслучайный характер и также 
маркировала такие погребения  К кругу неординарных погребений позволяет 
отнести п  1 к  1 совместная находка бронзового ножа и шила [6], а присутствие 
кальцитового сосуда усиливает это обстоятельство 

Погребения культуры многоваликовой керамики впускные, были совершены в 
овальных ямах, на левом боку с разворотом на спину, ориентированы в западном 
полукруге  Инвентарь обнаружен только в п  5 к  1, сопровождавшемся сосудом 
со знаками  Сложная комбинация геометрических изображений, известных 
ранее на сосудах КИОМК, имеет ритмический характер и связана с кругом 
обрядово-календарной символики [14]  Острореберный горшок, носящий следы 
длительного использования и ремонта, косвенным образом подтверждает это 
обстоятельство 

Скифские погребения курганов 4 и 6 были датированы А  Г  Плешивенко V – 
нач  IV вв  до н  э  [3, с  150] 

Полученные в ходе раскопок материалы дают возможность составить пред-
ставление о динамике возникновения и развития курганных групп, в которые 
входили исследованные насыпи  Формирование их охватывает эпоху ранней 
бронзы, когда происходит сооружение носителями ямной культуры доминиру-
ющих курганов со значительным числом погребений, рядом с которыми возни-
кают небольшие насыпи  Создание крупных курганов завершается населением 
катакомбной культуры  Последующие погребения средней и поздней бронзы, 
впущенные в насыпи, не сопровождаются их конструктивными изменениями  
Новый период существования могильников начинается в скифское время, 
когда производится как впуск погребений в существующие насыпи без их 
изменения, так и реконструкция этих насыпей и сооружение новых небольших 
курганов, которые группируются вокруг крупных курганов эпохи бронзы  Вне 
этого процесса остается только самый большой курган 1, в котором впускные 
скифские погребения отсутствуют  Так происходит образование курганных 
групп в цепочке: складывается северо-восточная группа из ямно-катакомбного 
кургана 10 и двух небольших ямных и одной скифской насыпи – курганов 
11, 12 и 13; центральная группа – из крупного ямно-катакомбного кургана 4 
и скифского кургана 5; юго-западная формируется вокруг доминирующего в 
цепочке кургана 1, из кургана 6 – ямного времени, реконструированного ски-
фами и скифских курганов 2, 3, 7, 9 [3, 4]  Подобная же картина наблюдается и 
в больших курганах Бабурского могильника [15], расположенных на окраине 
г  Запорожья неподалеку от Новозапорожских  В частности, во 2-м курганном 
могильнике, рядом с доминирующим курганом эпохи бронзы, располагались 
курганы скифского времени [16] 
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Дослідження курганів доби бронзи на правобережжі Дніпра

Стаття присвячена публікації матеріалів розкопок курганів у с  Нове Запоріжжя Запорізь-
кого району Запорізької області на правому березі Дніпра  В науковий обіг вводяться результати 
дослідження 32 поховань епохи ранньої і середньої бронзи, скіфського часу виявлені в трьох 
курганах 

Tihomolova I. R., Popandopulo Z. H.

The excavations of burials of the Early and Middle Bronze Age

on the right bank of the Dniepe

The article is devoted publishing excavations of burial mounds in with  New Zaporozhye Zaporozhye 
district of Zaporozhye region on the right bank of the Dnieper  In the scientific turn entered data 
investigations 32 burials of the Early and Middle Bronze Age, the Scythian period 

Єльников М. В., Дровосєкова О. В.

ГРУНТОВИЙ МОГИЛЬНИК НА ТЕРИТОРІЇ
с. МАЯЧКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восени 2012 р  на прохання Центру охорони культурної спадщини співробіт-
ники ДП «Південьгідроархеологія» ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна 
археологічна служба України» ІА НАН України провели рятівні археологічні 
дослідження поховань, випадково виявлених на території с  Маячка Василівського 
району Запорізької області 

Топографія місцевості, де знаходилися поховання, представляє собою корін-
ний берег ліворуч від Каховського водосховища між безіменною балкою і балкою 
Виноградною або Маячанською (рис  1, 1)  За мапою 1865 р , повз ділянку, де зна-
ходиться пам’ятка, проходив суходільний шлях (рис  1, 2)  Візуально ділянка, на 
якій виявлений могильник, являє собою невеликий локальний майданчик 

При огляді господарської ями на подвір’ї по вулиці Шевченка, в якій і були 
виявлені поховання, в стінках фіксувалися невеликі камені вапняку  Зі слів гос-
подаря, при ритті ями зустрічалися камені і людські кістки  Очевидно, що від-
булася руйнація поховання, яке розташовувалося на глибині близько 0,8 – 1 м 
від сучасної поверхні  Концентрація кісток в південно-східній частині та розміри 
ями – 1,4 х 1,3 м, дають можливість стверджувати, що небіжчик був похова-
ний у скорченому стані  Кістки в похованні 1 належали чоловіку 35 – 40 років 
(статево-вікові визначення здійснені Литвиновою Л  В ), наявність інвентарю 
не встановлена 

Всього на могильнику Маячка досліджено (включаючи зруйноване) 4 похо-
вання (рис  2, 1)  В господарській ямі на момент огляду було зафіксоване 
поховання 2, яке господар подвір’я розчистив до тазових кісток  Враховуючи 
неможливість проведення повноцінних археологічних розкопок (наявність 
господарських споруд та виноградника), було вирішено проводити дослідження 
за допомогою підбою 
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Рис. 1. Схема розташування могильника Маячка на сучасній карті (1)
та карті Катеринославської і Таврійської губерній 1865 р. (2)

Єльников М. В., Дровосєкова О. В.
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Поховання 2 належало жінці 40 – 45 років, було зафіксоване на глибині 1,8 м  
Контури могильної ями не простежувалися  Кістяк лежав на спині з невеликим 
розворотом на лівий бік (слабка скорченість), головою на північ  Ліва рука витяг-
нута вздовж тулуба, права рука зігнута у ліктьовому суглобі під прямим кутом 
кистю на таз  Ноги зігнуті в колінах під гострим кутом і укладені вліво (рис  2, 2)  
Інвентар відсутній 

Поховання 3 зафіксоване на глибині 0,9 м над похованням 2, причому вони не 
порушують одне одного (рис  2, 2)  Кістяк дитини 3 – 4-х років лежав скорчено 
на лівому боці, головою на південний-схід  Руки зігнуті в ліктьових суглобах під 
гострим кутом, кисті – перед обличчям  Ноги також зігнуті в суглобах під гострим 
кутом, нижче колін кістки зруйновані господарською ямою під час прокопки  Під 
черепом дитини знаходилась мушля зі слідами обробки (рис  2, 2  1)  Перед лицем 
та за кистями рук розташовувалися два ліпних горщика (рис  2, 2  2 – 3)  Пер-
ший горщик біконічної форми з відбитим у давнину вінчиком, висотою 13,4 см, 
діаметром тулуба 13,5 см, діаметром дна 10,6 см  Дно з незначними закраїнами  
Черепок чорного кольору, в тісті домішки дробленої мушлі і органічних речовин  
На внутрішній поверхні сліди загладжування (рис  2, 3)  Перед кистями рук зна-
ходився другий горщик баночної форми з округлими плечиками, висотою 10,6 см, 
діаметром вінчика 10,5 см, діаметром тулуба 12,5 см, діаметром дна 9,3 – 9,5 см  
Черепок чорного кольору, випал рівномірний, в тісті домішки мілко дробленої 
мушлі (рис  3, 1)  З внутрішньої сторони лівої стегнової кістки виявлено кістяну 
пряжку (рис  3, 2)  Пряжка овальної форми, розмірами 3,2 х 2,7 см, з двома отвора-
ми  Центральний отвір діаметром 1,3 см, розміри другого – не встановлюються  
Товщина виробу в центральній частині 8 мм, на краях – 2 мм 

В північно-східній бровці, на глибині 0,4 – 0,45 і 0,7 м, фіксувалися невеликі 
камені з вапняку  На глибині 1 м, на північний схід від поховання 2 (рис  2  1), зна-
ходилося поховання 4 (чоловік 25 – 30 років)  Контури могильної ями не простежу-
валися, над похованням у заповненні знайдено фрагмент стінки ліпного горщика, 
товщиною 0,5 – 0,6 см  Черепок сіро-чорного кольору, зовнішня поверхня добре 
підлощена, в тісті домішки шамоту (рис  3, 4)  Кістяк з поховання 4 лежав скорчено 
на лівому боці головою на південний схід  Руки зігнуті в ліктьових суглобах під 
прямим кутом (ліве передпліччя відсутнє, вірогідно, зруйноване при прокопці)  
Кістки ніг зруйновані господарською ямою  За «спиною» кістяка знаходилися 
кістки дрібної рогатої худоби (рис  3, 3)  За тильною частиною черепа, вище його 
на 0,2 м, у заповненні(?) виявлений ліпний горщик (рис  3, 3  1)  Горщик у формі 
банки висотою 8 – 8,6 см (непропорційний), з відігнутим назовні вінчиком діа-
метром 8,4 – 8,6 см, діаметр тулуба – 9,3 – 9,4 см, діаметр дна – 6,9 – 7,3 см  
Черепок коричнево-чорного кольору, в тісті домішки мілко дробленої мушлі, 
кварциту і органічних речовин (рис  3, 5) 

При зачистці північно-західної бровки на глибині 0,8 м було виявлено кістки, 
однак дослідження на цій ділянці унеможливлює знаходження тут господар-
ської споруди 

Для визначення культурної приналежності могильника значення мають 
речові знахідки з поховань 3 та 4  Біконічні і баночні горщики разом з кістяними 
пряжками – є ознакою поховань культури багатопружкової кераміки [1, с  48]  
Біконічний горщик має близькі аналогії посуду з поховань у Донецькому регіоні і 
Одеській області, які зустрічаються серед степових пам’яток КБК від Подніпров’я 
до Дунаю [2, сс  72 – 73, рис  1, 4; 3, сс  113 – 114, рис  2, 6]  Форма керамічних 

Грунтовий могильник на території с. Маячка Запорізької області
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Рис. 2. Ґрунтовий могильник Маячка: 1 – загальний план;
2 – поховання 2 і 3; 3 – ліпний горщик з поховання 3

Єльников М. В., Дровосєкова О. В.



АРХЕОЛОГІЯ

87

0 20

1

2

3

4

5

Рис. 3. Ґрунтовий могильник Маячка: 1 – 2 – речі з поховання 3;
3 – 5 – поховання 4 і керамічний матеріал з нього

Грунтовий могильник на території с. Маячка Запорізької області
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виробів також має аналогії серед матеріалів поселення Бабино III з Нижнього 
Подніпров’я [4, с  27, рис  2], де лише половина посуду орнаментована  Вкажемо, 
що за цими спостереженнями С  Н  Братченко ще у 1977 р  запропонував називати 
культуру багатопружкової кераміки (КБК) бабинською [4, с  23]  Доцільність пере-
йменування назви підтримує й В  В  Отрощенко [5, с  81]  Горщик з поховання 4 має 
аналогії серед речей поховання 33 в кам’яному ящику з безкурганного могильника 
КБК на острові Виноградному у Надпоріжжі, що датується І  М  Шарафутдіновою 
XVI – XV ст  до н  е  [1, сс  52 – 53, 156, рис  17, 1] 

За В  В  Отрощенком, ранній період КБК датується в межах XVIII – XVII ст  
до н  е , пізній – XVII – XVI ст  до н  е , з можливим виходом для пам’яток 
Правобережної України і Молдови на XV ст  до н  е  [5, сс  110 – 111]  На його 
думку, серед поховань КБК нижньодніпровського регіону виділяється група, до 
якої належать «сильно зібгані скелети в овальних ямах та підбоях, орієнтовані 
на південь та південний схід, з малими біконічними посудинами, баночками й 
кістяними овальними пряжками», де підбої зустрічаються в пізніх горизонтах 
[5, с  93]  Він також вказує, що кістяні пряжки на пасок найбільш поширені у 
комплексах КБК [5, с  74] 

Незважаючи на значну перевідкладеність ґрунту на ділянці, місцезнаходження 
могильника Маячка на схилі корінного берега унеможливлює розташування тут 
курганного насипу  Над похованнями простежуються заклади з каменів вапняку, 
що спостерігається серед ґрунтових могильників Надпоріжжя, де вони розташо-
вані на мисах плато по берегах Дніпра, поблизу води і поселень [1, с  47] 

Розглядаючи пряму стратиграфічну послідовність здійснення поховань, моги-
ла 2, де кістяк жінки був орієнтований головою на північ, є найбільш ранньою у 
могильнику  За С  С  Березанською, поховання зі слабо скорченими кістяками, що 
лежать на боку з розворотом корпусу на спину, орієнтовані на захід і північний 
захід, відносяться до більш раннього часу КБК [6, с  6]  До верхнього ярусу відно-
сяться три поховання – 1, 3 і 4, аналіз поховального обряду серед яких можливо 
провести лише у двох випадках  В обох комплексах (пп  3 і 4) небіжчики мали 
південно-східну орієнтацію, однаковий ступінь скорченості  Два з трьох поховань 
верхнього ярусу належать чоловікам  В  В  Отрощенко відзначає, що саме кістяні 
пряжки вказують на належність цієї категорії речей до чоловічих комплексів, 
тому дитина з поховання 3 може бути чоловічої статі  Щодо змін поховального 
обряду дослідник відзначає, що спостерігається перехід «від широтної орієнтації 
небіжчиків до меридіональної з акцентом на південний сектор» [5, с  85]  Кістки 
дрібної рогатої худоби широко відомі в похованнях КБК, найчастіше поблизу 
черепа [7, с  93] або в районі грудної клітини [8, с  101; 9, с  168] 

За спостереженнями Г  М  Тощева, для Східного Криму періоду КІСБК 
(культурно-історичної спільності багатопружкової кераміки) виділяється дві 
групи поховальних комплексів – «євпаторійська» і бабинська  Для «євпаторій-
ської» характерні витягнуті кістяки, де небіжчики орієнтовані на північ (з від-
хиленнями до сходу і заходу), в ряді випадків ноги трохи зігнуті  Ця рання група 
КІСБК продовжувала розвиток безпосередньо пізньокатакомбного населення 
й у Середньому і Нижньому Подніпров’ї  Поховання бабинської культури зі 
скорченими кістяками зі східною та південною орієнтацією існували тривалий 
час на Кримському півострові [10, сс  157 – 168]  Отже, ці дві групи культур-
них об’єднань могли співіснувати на одній території, що не суперечить нашим 
спостереженням 

Єльников М. В., Дровосєкова О. В.
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Враховуючи, що для ранніх поховань КБК була характерна східна та західна 
орієнтація, часовий розрив між похованнями нижнього і верхнього ярусів був 
незначним, датування могильника можливе в межах XVII – XVI ст  до н  е  Фраг-
ментарність поховального обряду і відсутність повної стратиграфії пам’ятки поки не 
дають можливості говорити про синхронність поховань нижнього і верхнього яру-
сів могильника Маячка  Пам’ятка є унікальною для регіону Нижнього Подніпров’я 
і за топографією має схожість з ґрунтовими могильниками Надпоріжжя 
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Грунтовый могильник на территории с. Маячка Запорожской области

В статье рассматриваются погребальные комплексы бабинской культуры грунтового могиль-
ника из с  Маячка Запорожской области  Выделено два яруса захоронений, которые могут быть 
как синхронными, так и иметь небольшой временной разрыв  Погребальный обряд указывает 
на его трансформацию и различия женских и мужских комплексов  Топография могильника 
сближает его с памятниками Надпорожья 
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Elnikov M. V, Drovosekova O. V.

Ground burial in territories of Villages Mayachka of Zaporozhye region

The article deals with funerary complexes Babinsky of culture the burial ground of Villages Mayachka 
Zaporozhye region  Is allocated two tiers of burials, which can be both synchronous and have a small the 
time gap  The funeral rite points to his transformation and the differences of male and female facilities  
The topography of burial ground brings him close to monuments Nadporozhya 

Супруненко О. Б.

КУРГАН З ПОНИЗЗЯ ПСЛА

Навесні 2014 р  Полтавська експедиція «ОАСУ» ІА НАН України провела 
дослідження поодинокого насипу кургану на північній околиці кол  с  Ємці, у 
північно-західній частині території Пришибської сільради Кременчуцького р-ну 
Полтавської обл , на ділянці під розміщення відвалів ТОВ «Єристівський ГЗК»  
Місце проведення цих робіт було розташоване за 9,5 км на північний схід від 
м  Комсомольська, між селами Комінтерн Козельщинського р-ну та Єристівка Кре-
менчуцького р-ну, за 4,2 км на південь від шосе М-22 «Олександрія – Полтава» 

Археологічним дослідженням передували розвідкові обстеження [1, сс  12 – 38; 
2, сс  6 – 70; 3, сс  7 – 32; 4, сс  89 – 91; 5] та науково-рятівні розкопки поряд із 
зазначеною територією, про що йшлося в окремих опублікованих роботах [6, 
сс  52 – 132; 7, сс  79 – 90; 8; 9, сс  290 – 300; 10; 11, сс  169 – 173; 12]  Загальна 
характеристика старожитностей цієї ділянки узбережжя Псла і його межиріччя 
з Сухим Кобелячком також оприлюднена друком [13, с  12 – 43; 14], як і нариси 
історії археологічних досліджень та огляди вивчених тут за останню чверть сто-
ліття пам’яток [15, сс  14 – 57, 318 – 397; 16, сс  11 – 13, 95 – 109] 

Метою появи у світ цієї публікації є введення до наукового обігу доволі рідкіс-
них для межиріччя Псла і Сухого Кобелячка поховальних комплексів дослідженого 
кургану [17, арк  13 – 26], що заслуговують на увагу фахівців як найбільш північні 
пункти поширення такого типу старожитностей 

Розкопки насипу й навколокурганного простору проводилися із застосуван-
ням бульдозера  Для стратиграфічних спостережень залишені три бровки, зорі-
єнтовані у широтному напрямку (рис  1)  Усі вказівки на глибини, крім випадків, 
обумовлених у тексті окремо, подані від рівня «0», за який прийнятий умовний 
центр кургану (далі – УЦ) 

Вивчення археозоологічних матеріалів провів остеолог Музею природи ХНУ 
ім  В  Н  Каразіна В  Л  Бондаренко, антропологічні визначення виконав антро-
полог Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури 
Полтавської облдержадміністрації, канд  мед  наук А  В  Артем’єв  Колекція зна-
хідок передана на постійне зберігання до Комсомольського історико-краєзнавчого 
музею  До нього ж перевезені і мегалітичні конструкції перекриттів ямних похо-
вань  Вони розміщені під захисними накриттями на території скансену музею – у 
комплексі для огляду просто неба [18, сс  62 – 63] 

Курган І знаходився на колишній околиці знесеного с  Ємці Пришибської 
сільради Кременчуцького р-ну, на краю тераси лівого берега оз  Пожарня заввиш-
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Рис. 1. Курган І, коло с. Ємці. План та профілі бровок
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ки 2,5 м  Через протоку Ємцівського болота цей водозбір живив р  Лизьку – праву 
притоку р  Сухого Кобелячка (басейн Дніпра)  Курган знаходився поряд із край-
ньою хатою села, тривалий час розорювався, знаходячись на її городі  Насип був 
розтягнутий у широтному напрямку оранкою й вибиранням ґрунту  Південна 
пола зруйнована у 1950-х рр  забудовою  Обстежений у ході розвідок 2003 р  і на 
той час мав висоту 0,9 м та діаметр 27 х 30 м [1, сс  26, 27, рис  14, 34; 6, с  27]  На 
насипу виявлені зразки кераміки XVIII ст , кілька уламків ліпного посуду зруб-
ної культури, що, вірогідно, були вигорнуті плугом з поховання 1 (рис  1: п  1)  На 
початок досліджень рештки хати і будівлі садиби вже були демонтовані, проте 
південна пола кургану зберігала заглибини погребів, смітників та санітарних ям, 
вкритих килимом лучних трав 

Географічні координати УЦ насипу – 49°06΄36,41΄́  північної широти, 
33°41΄17,70΄́  східної довготи (Датум WGS 84)  Нівелювання засвідчило висоту 
кургану як 0,78 – 0,93 м, діаметр – 25 х 29 м [17, арк  10 – 11]; огляд відзначив 
знищення південної поли майже на чверть забудовою (рис  1) 

Стратиграфічні і планіграфічні спостереження
Насип споруджувався не менше, ніж у п’ять етапів, і був рештками стратифіко-

ваного кургану  У північно-західному секторі, ближче до центру, відзначалося най-
більш щільне скупчення чорноземно-супіщаного ґрунту, розташоване за 4,5 – 6,5 м 
від УЦ (кут 225°) на рівні похованого горизонту (рис  1: насип І)  Окреслений у плані 
первинний насип І був влаштований над краєм схилу тераси пізньоенеолітичним 
населенням у зв’язку зі здійсненням дитячого поховання 11 (рис  1: п  11)  Діаметр 
такого кургану міг становити близько 2 м, а висота – не більше 0,2 м 

Наступний етап спорудження насипу був пов’язаний зі впуском край східної 
поли первинного кургану ранньоямного поховання 10, чиє перекриття з гранітних 
плит перекрило східну та південно-східну поли маленького пізньоенеолітичного 
насипу (рис  1: п  10)  Над ямним похованням влаштовано невеликий за діамет-
ром, проте вищий насип ІІ (діаметр – 4 м, висота – 0,4 м) (рис  1: насип ІІ)  До 
південно-східної його поли через певний час було впущене дитяче пізньоямне 
поховання 2, перекрите масивною плитою-стелою (рис  1: п  2; 9)  У зв’язку з 
його влаштуванням насип був істотно підсипаний з використанням поверхневого 
чорноземного ґрунту, отримавши округлі обриси і діаметр 9,5 х 10,5 м та висоту 
0,6 – 0,7 м (рис  1: насип ІІІ) 

Черговий етап спорудження кургану був пов’язаний зі влаштуванням у його 
північно-східному секторі катакомбних поховань 9 та 12 (рис  1: пп  9, 12)  З їх 
впуском курган у два етапи підсипався чорноземом з використанням супіщаного 
ґрунту і материкового піску, спочатку утворивши насип ІV діаметром 12 х 13 м 
(рис  1: насип ІV), а з появою поховання 9 – насип V (рис  1: насип V) діаметром 
12,5 х 14 м  На поверхні цих підсипок були помітні сліди розгортання викидів з 
катакомб  Висота такого насипу становила 0,7 – 0,9 м  З одним із катакомбних 
поховань може бути пов’язана знахідка гранітного каменю (рис  1: кам  1) – марке-
ра наявності захоронення  Проте через переміщення внаслідок оранки пов’язати 
його з конкретним комплексом не вдалося  До південно-східної поли насипу V 
було здійснене бабинське захоронення 7 (рис  1: п  7) 

У центрі насипу V у пізньому бронзовому віці було влаштоване зрубне підза-
хоронення – поховання 1 (рис  1: п  1), яке й завершило використання кургану в 
якості поховальної споруди, за винятком появи через 3,3 тис  років присадибного 
некрополю українських переселенців XVIII – початку ХІХ ст  Зауважимо, що зі 
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впуском зрубного поховання курган, вірогідно, міг підсипатися (рис  1: насип V), 
отримавши реконструйовані обриси у межах 14 – 15 м в діаметрі та 0,9 – 1,2 м 
за висотою 

Наприкінці Нового і на початку Новітнього часу вздовж східної поли кургану 
виникло невелике присадибне кладовище з 8-ми поховань (рис  1: пп  3 – 4, 6, 
8 – 9, 13 – 15), яке розташовувалося скривленим рядком завдовжки 12 м у мери-
діональному напрямку [24, арк  9 – 27] 

Зазначимо також, що південно-західний сектор кургану був зруйнований 
влаштуванням тут житлово-господарських об’єктів першопоселенців хутора Ємці 
кінця XVIII ст  (рис  1: ж  1, я  1, вогн  1), які, в свою чергу, зазнали руйнувань від 
діяльності новітньої господи мешканців села Ємці (рис  1: я  2, перекопи)  Південна 
чверть кургану була знищена будівництвом садиби, від якої збереглися перекопи 
господарських ям, котловани заглибин, погребів та основи хати, знесеної 2011 р  
(рис  1: котловани, погріб) 

У кургані досліджено 16 поховань, 2 ями, рештки житла, вогнище, похован-
ня тварин Нової та Новітньої епох, а також простежені заглибини від погребів, 
котлованів господарських приміщень садиби ХХ ст  Суто історичні об’єкти, як і 
поховання присадибного кладовища ємцівських першопоселенців, у цій роботі 
не розглядаються 

Поховання 1 (зрубне, впускне) влаштоване за 1,2 м на північний-захід (кут 
290°), на глибині 0,4 м від УЦ (рис  1: п  1)  Здійснене з поверхні насипу V, досліджу-
валося з глибини 0,2 м (рис  2, 1)  Виявлене за скупченням розтягнутих оранкою 
кісток, що залягали здебільшого поверх плити перекриття ямного поховання 2 

Містилося в ямі прямокутної в плані форми розмірами – 0,8 х 1,15 м (площа – 
бл  0,9 м2), зорієнтованій довшою віссю з південного сходу на північний захід  
Стінки в основі прямовисні, дно вирівняне, у північно-західному куті – спиралося 
на гранітну плиту перекриття ямного поховання (рис  2, 2) 

Частина скелету знищена розорюванням  Недоторкано збереглася у рештках 
ями ліва плечова кістка, нижня частина скелету – основа хребта, кістки тазу і 
нижніх кінцівок (рис  2, 1)  За їх положенням встановлена позиція похованого – 
чоловіка у віці 45 – 50 років: скорчено на лівому боці, з нерівномірно підігнутими 
ногами під кутом 22 – 40° 

Кістки скелету були засипані попелястим зволоженим супіском  В оголів’ї 
відзначено кілька вуглин  Речових знахідок не виявлено 

Поховання – рештки інгумації – єдине з числа збережених впускних захо-
ронень зрубного населення в насипу кургана, влаштованих племенами пізнього 
бронзового віку 

Поховання 2 (пізньоямне, основне для насипу ІІІ) досліджувалося за 2,1 м 
на північний захід (кут 311°), на глибині 1,2 м від УЦ (рис  1: п  2)  Впущене дещо 
вище рівня стародавньої похованої поверхні край південно-східної поли насипу 
ІІ, досліджувалося з 0,25 м від УЦ 

Для спорудження овальної в плані ями заплічків у полі насипу ІІ була здійснена 
неглибока вибірка дерну (0,2 м) розміром 1,6 х 1,8 м і площею 2,2 м2, зорієнтована 
за довшою широтною віссю  Посеред неї, за 0,2 м від рівня залягання похованого 
чорнозему, була влаштована прямокутна в плані, зі скругленими кутами, матери-
кова яма з вертикальними рівними стінками завглибшки 1,2 м від УЦ  Її розміри 
становили 0,72 х 1,2 м, відносна глибина від рівня заплічок – 0,7 м, площа – біль-
ше 0,8 м2  Яма була зорієнтована за тією ж широтною віссю 
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Рис. 2. Ємці. Курган І. Поховання 1 – 3. Плани і перетини (1 – 2). Знахідка. Кістка (4)
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Заповнення супіщане щільне, перекрите зверху чорноземом і прошарком 
деревного тліну, нижче – рештками зотлілих поперечних жердин від основи 
плити-накатника  В нижчій частині заповнення залягав супіщанистий ґрунт з 
окремими вуглинами і крупинками крейди  Вирівняне дно знаходилося у масиві 
материкового піску (рис  2, 3) 

Яма перекривалася на рівні основи заплічок масивною сірогранітною пли-
тою стелоподібних обрисів, поверхня якої залягала на глибині 0,2 – 0,3 м від УЦ  
Плита всуціль перекривала поховальну яму  Її розміри становили: висота – 1,46 м, 
ширина – 1,34 м, товщина – 0,12 – 0,25 м  Вона мала форму примітивної стели 
архаїчних обрисів з ледь виділеним «широким» виступом голови (в основі – 0,9 м, 
висота 0,2 – 0,3 м), розширенням умовних плечей (1,34 м), звуженням до під-
рівняної сколотої основи (0,65 м)  Поверхня плити, що походила з поверхневих 
відслонень виходів граніту на берегах Дніпра, була сформована ударами обуха 
сокири-молота й місцями осипалася  За формою, ця мегалітична деталь перекрит-
тя, укладена головним виступом на схід, належить до стел типу ІІ-Г (рис  2, 2), за 
Є  Ю  Новицьким [19, с  22, табл  І]  Датування подібних витворів монументальної 
скульптури доби раннього металу розглядають у межах XXV – XXII ст  до н  е  
[19, с  36, табл  ІІ]  Вірогідно, стела, що знаходилася на насипу ІІ, була перевико-
ристаною у пізньоямному обряді 

Посеред ями знаходився скелет дитини у віці близько 1 року  За виявленими 
кістковими рештками, остання була викладена випростано на спині, головою на 
захід  Руки знаходилися вздовж тулуба, права – вздовж тіла, ліва – дещо від-
кинута від тулуба, з кистями, звернутими до дна ями  Права нога була підігнутою 
(104°), ліва лежала випростано, стопи – зведені (рис  2, 3) 

Дитина вкладалася на підпрямокутну ділянку підстилки з рослинно-текстильних 
решток завтовшки 1 – 2 мм розміром 0,5 х 0,95 м  Поверх підстилки і навколо розвалу 
черепа, кісток тазу, кистей та ніг відзначалися сліди посипання вохрою яскравого 
темно-червоного кольору, в т  ч  дрібними кульками фарби, сформованими із залу-
ченням порошку із подрібненого залізистого кварциту  Над ключицею правого плеча 
дитини знаходився розвал найпростішої молоточкоподібної кістяної шпильки 

Знахідка  Уламок верхньої частини молоточкоподібної шпильки, виготовленої 
з кістки зайця-?, з характерними виступами розширення збоку  Зберігся один з 
виступів  Розміри уламка: висота – 1,9 см, ширина – 1,3 см, товщина – 0,8 см, 
діаметр кістки-стрижня в основі – 0,3 х 0,4 см (рис  2, 4) 

Поховання віднесене до початку поширення пізньоямних старожитностей  
Позиція юного небіжчика на спині головою на захід, влаштування його поховання 
у центрі спорудженого кургану, вказують саме на пізньоямну добу появи такого 
захоронення, з яким пов’язується спорудження насипу ІІІ 

Поховання 7 (бабинське, впускне) виявлене за 4,6 м на південний схід (кут 136°) 
на глибині 1 м від УЦ (рис  1: п  7)  Влаштоване з рівня стародавньої поверхні край 
поли насипу V; досліджувалося з глибини 0,9 м від УЦ (рис  3, 1) 

Це – овальна в плані, дещо видовжена за обрисами яма, доведена до материка, 
з вертикальними стінками в основі і вирівняним дном  Її розміри на рівні виявлен-
ня і по дну – 0,5 х 0,9 м (площа – бл  0,4 м2)  Зорієнтована у напрямку – північний 
захід-північ – південний схід-південь  Заповнення коричнювате чорносупіщане 
однорідне, перебите кротовинами, з дрібними кісточками та уламками черепа 
маленької дитини, а також кількома шматочками крейдянистого супіску  Яма 
заглиблена в материк (до 1 м УЦ) 
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Розглядається як рештки бабинського дитячого поховання, влаштованого у 
невеликому підбої, основою якого й є рештки дослідженої ями 

Поховання 9 (катакомбне, основне для насипу V) відкрите за 5,3 м на північний 
схід (кут 43°) на глибині 2,5 м від УЦ (рис  1: п  9)  Впущене з рівня північної – 
північно-східної поли насипу ІV; досліджувалося з глибини 1,5 м від УЦ 

Поховальна споруда, у вигляді близької до сегменту овалу в плані вхідної і бобо-
подібної поховальної камер, без дромосу, з допоміжною сходинкою від входу, була 
спрямована віссю симетрії у майже широтному напрямку, камера – зорієнтована 
з північного заходу на південний схід (рис  3, 2)  Загальна площа – бл  3,8 м2 

Вхід був сегментно-овальним в основі за формою, з вузьким уступом допо-
міжної сходинки (0,2 х 1,1 м, глибина 2 м від УЦ) зі східного боку, знаходився на 
рівнях 1,65 – 1,8 м від УЦ, тобто, був похилим донизу, з перепадом у 0,15 м, мав 
розміри – 0,9 х 1 м  Простежений у материку з глибини 1,5 м від УЦ  Вхідна загли-
бина, вірогідно, певним чином перекривала поховальну камеру з північно-східного 
боку, утворюючи прохід завширки 1,05 – 1,3 м  Заповнення входу складалося з 
супіщаного сіро-коричневого ґрунту з домішками материкового піску  Уступи-
сходинки до катакомби не перевищували за висотою 0,5 – 0,7 м 

Поховальна камера мала видовжену, майже бобоподібну в плані форму, зі 
скругленими кутами  Її материкове дно було рівним, завглибшки 2,5 м від УЦ  Роз-
міри камери по дну становили – 1,45 х 2,2 м  Стінки звужувалися до основи, висота 
простежена на 1 м, отже, була не меншою за 1,3 м  Заповнення камери – сіро-
чорне супіщане, у верхній частині з дернинами від провалу склепіння й осування 
поверхневого шару насипу, в основі – супіщано-материкове, від руйнування 
стінок і склепіння, без решток закладу  Посеред камери в анатомічному порядку 
знаходився скелет літньої людини з яскраво вираженими чоловічими ознаками, 
у віці 50 – 60 років, зростом 166 – 168 см  Положення небіжчика традиційне для 
подібних поховань – на спині, з розворотом голови на південний схід (до входу), 
руки – вздовж тулуба, зігнуті в ліктях і складені на животі, ноги підігнуті в колінах 
(100°), стопи зігнуті та впиралися у західну стінку камери і зведені (рис  3, 2) 

Череп лежав на зотлілих рештках (товщина 1 см) прямокутної в плані поду-
шечки розміром 18 х 42 см  Остання була вкрита рештками шкіряного тліну  Її 
повстяно-рослинне наповнення майже повністю зотліло  Похований вкладався 
на текстильну підстилку рослинного походження, сліди якої простежені у вигляді 
підпрямокутної плями розміром 0,8 х 1,9 м (посередині дна камери)  На підстилці 
знаходилися скупчення вохристої фарби темно-червоного кольору, кілька вугли-
нок від горіння стебел трави  Лобова частина черепа, кисті рук і злегка стоп ніг 
зберігали сліди всипання вохристою фарбою темно-червоного кольору  За тазом 
небіжчика таке посипання утворювало дві округлі невеликі плями завтовшки 
0,5 – 1 мм розмірами бл  8 х 10 см  Біля ніг із західного боку знаходилася пара 
крупних грудочок крейди 

Знахідка  У північно-східній стінці камери (в кротовині) знаходилися рештки 
розвалу мископодібної приземистої посудини з виділеним і потовщеним вінцем 
(рис  3, 3), виготовленої з пластичної масткої остеокерамічної маси фіолетово-сірого 
кольору, встановленої на материкове дно  Посудину від тім’яної частини черепа дещо 
відсунув на 0,2 – 0,3 м землерий  Це була низька миска з потовщеним вінцем, ший-
кою, незначно ввігнутою досередини, опуклими боками, корпус якої від розповзання 
був стягнутий 4-ма горизонтальними витками подвійного шнура  Висота посудини 
не перевищувала 6,5 см, діаметр її вінця становив 15,2 см, діаметр корпуса – 16,2 
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см, товщина стінок – 1,3 – 1,4 см  Внутрішню поверхню стінок вкривав тонкий 
(1 – 2 мм) шар висохлого крейдяного розчину з домішками  За наявністю шкіряно-
го тліну, складалося враження, що посудина була обмотана знизу тонким шматком 
шкіри з використанням шнура від просочування рідини і деформації стінок 

Захоронення належить до кола старожитностей донецької катакомбної куль-
тури  З його влаштуванням пов’язане підсипання насипу ІV дослідженого кургану 
та спорудження чергового насипу V 

Поховання 10 (ранньоямне, основне для насипу ІІ) виявлене за 3,3 м на пів-
нічний захід (кут 315°), на глибині 1,1 м від УЦ (рис  1: п  10)  Влаштоване з рівня 
стародавньої похованої поверхні край південно-східної поли насипу І, дослід-
жувалося з глибини 0,55 – 0,7 м від УЦ  Для влаштування поховання на рівні 
похованого ґрунту (глибина 0,7 – 0,8 м від УЦ) була здійснена вибірка в дерні у 
вигляді заплічків завглибшки 3 – 10 см, зорієнтована за довшою віссю у широт-
ному напрямку  Її розміри становили 1,6 х 2 м, площа – 3,2 м2  Заплічки, заповнені 
щільним сіро-чорним чорноземом, на дні в основі збереглися відбитки встилання 
поверхні після спорудження перекриття тонкими матами зі стеблин болотяних 
рослин (рогіз), спрямованими у широтному напрямку (рис  4) 

Перекриття захоронення з сірогранітних стелоподібних брил – близьке за 
типом до каїрни [20, с  111, мал  1] – було влаштоване у центрі заплічок над похо-

Рис. 3. Ємці. Курган І. Поховання 7 (1) і 9 (2). Плани та перетини.
Посудина з остеокерамічної маси (3)
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Рис. 4. Ємці. Курган І. Поховання 10. План та перетин
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вальною ямою  Вона складалася з трьох сплощених в основі плит, дві з яких мали 
видовжено-овальну форму, одна, розміщена в центрі, – стелоподібну, зі своєрід-
ним виступом голови  Друга з плит на третину перекривалася третьою (рис  4; 5)  
Всі вони утворювали підпрямокутних обрисів перекриття поховання (1,1 х 1,65 м)  
Верхні відмітки глибини залягання плит знаходилися на рівнях 0,55 – 0,65 м від 
УЦ, нижні – переважно 0,8 – 0,9 м, з просівом у центрі  Загальне спрямування 
такого перекриття збігалося з широтним напрямком 

Свого часу перекриття трималося на поперечно викладених поверх ями жер-
динах завтовшки 3 – 5 см  Дерев’яні елементи конструкції простежені у верхній 
частині заповнення і вздовж країв ями (3 – 5 см)  Жердини викладалися на від-
стані 5, а то і 10 см одна від одної, і перекривалися матом з рогозу 

Наведемо опис трьох стелоподібних плит перекриття  Перша з них (із 
заходу на схід) – видовженої овальної форми, з рівномірно скругленими 
потоншеними краями, що зберігали сліди оббивання обухом важкого знаряддя  
Зовнішній бік плити мав своєрідне ребро (на два скати), зворотний – був плас-
ким  Розміри плити: висота – 112 см; ширина – 63 см, товщина – 23 – 25 см  
Плита має відповідність за обрисами стелам типу ІІІ-В, за Є  Ю  Новицьким, 
до речі, хронологія поширення яких лежить у межах ХХV – ХХІІ ст  до н  е  
[19, сс  24, 36, табл  І] 

Друга – напівскругленої видовженої форми, з потоншеними краями, мала 
лише з одного із боків сліди оббивання, а зверху – природно утворений загос-
трений виступ на кшталт голови в архаїчних стел  Зовнішній бік плити був 
реберчастий (на два невисокі скати), зворотний – плаский  Розміри природної 
плити, взятої з поверхневих відслонень граніту, становили: висота – 116 см; 
ширина – 70 см, товщина – 20 см  Плита має схожість зі стелами типу ІІ-Б, за 
Є  Ю  Новицьким, побутування яких для Північно-Західного Причорномор’я при-
падає на ХХХ – ХХV ст  до н  е  [19, сс  23, 36, табл  І, ІІ] 

Рис. 5. Ємці. Курган І. Поховання 10. Перекриття. З північного сходу
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Третя плита – також овальної форми, з нерівномірно скругленими, дещо потон-
шеними краями, зі слідами оббивання  Загальні її обриси наближалися до «стопо-
подібних», тобто мали незначне розширення в основі  Зовнішній і зворотний боки 
були порівняно пласкими  Розміри плити: висота – 104 см; ширина – 41 – 50 см, 
товщина – 22 см  Плита подібна до вже названих стел типу ІІІ-В, за Є  Ю  Новиць-
ким, з хронологією поширення – ХХV – ХХІІ ст  до н  е  [19, сс  24, 36, табл  І, ІІ] 

Під рештками перекриття розміщувалася неглибока поховальна яма прямо-
кутної в плані форми з ледь скругленими кутами, розміщена в орієнтації заплічок  
Рівні стінки ями дещо звужувалися до вирівняного горизонтально дна  Розміри 
ями по верху – 1,23 х 1,82 м, по дну – 1,1 х 1,75 м, глибина – 1,1 м від УЦ або 0,4 м 
від рівня заплічок, площа – 2,1 м2 (рис  4)  Яма була заповнена сіро-чорним супі-
щанистим чорноземом, зі слідами зотлілої органіки зверху та рештками жердин 
основи перекриття 

Посеред ями в анатомічному порядку знаходився скелет молодого чоловіка у 
віці 18 – 20 років, зростом 162 – 164 см  Похований був викладений ближче до 
північної стінки випростано на спині горілиць, руки вздовж тулуба, з кистю лівої, 
дещо відведеної від тазу  Ноги підігнуті в колінах і завалилися вправо (у південний 
бік)  Небіжчик лежав на рослинній підстилці, в основі якої знаходився тонкий шар 
стебел рогозу, викладених за діагоналлю ями, котрий вкривали рештки підстилки 

Рис. 6. Ємці. Курган І. Поховання 11 (1) і 12 (2).
Плани і перетини. Астрагал, кістка (3)
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з текстилю невизначеного типу  Шматок тканини перекривав серединну смугу 
на дні ями, розмірами 0,8 х 1,5 м  Навкруги і на поверхні черепа, на кістках тазу і 
стоп ніг відзначені сліди посипання вохрою темно-червоного кольору, з наявністю 
невеликої цяточки яскраво-червоної вохри на кістках лобного відділу  Справа від 
кісток ніг на дні знаходилася пара вуглин 

Поховання віднесене до фіналу ранньоямного часу  Про це промовисто свід-
чили влаштування перекриття зі стелоподібних плит, позиція небіжчика на спині 
головою на схід з підігнутими ногами, а також його захоронення під насипом ІІ 
«вторинного» кургану, до поли якого впущене пізньоямне дитяче поховання 2 

Поховання 11 (пізньоенеолітичне, основне) відкрите за 5,1 м на північний-захід 
(кут 311°), на глибині 0,8 м від УЦ (рис  1: п  11)  Здійснене з рівня стародавньої денної 
поверхні посеред первинного насипу І; досліджувалося з глибини 0,7 м від УЦ 

Займало видовжену підпрямокутну зі скругленими кутами яму, влаштовану 
в похованому чорноземі завглибшки лише 0,1 м, стінки якої дещо звужувалися 
до рівного дна  Її розміри на рівні виявлення – 0,5 – 0,53 х 1,37 м, по дну – 
0,45 – 0,50 х 1,3 м (площа – бл  0,5 м2)  Яма зорієнтована за довшою віссю з 
північного заходу на південний схід  Заповнення перемішане сіро-коричневе 
супіщане, зі слідами вуглин від горіння трави, перепалених кісток, з численними 
вкрапленнями мінералізації рослинності та «білих волосків»  Яма незначно заглиб-
лювалася у похований ґрунт і, вочевидь, призначалася для дитини (рис  6, 1)  На 
дні, ближче до центру, містилися сліди рослинного тліну від підстилки, кілька 
дрібних уламків кісток маленької дитини, з південного боку – крупинка вохри 
рожево-червоного кольору  Гіпотетично, можна припустити північно-західну 
орієнтацію небіжчика, викладеного у випростаній позі  Поховання належить до 
числа захоронень пізньоенеолітичного населення – носіїв постмаріупольської 
(квітянської) культури [21, сс  16 – 23]  З ним пов’язується спорудження насипу 
І дослідженого кургану 

Поховання 12 (катакомбне, основне для насипу ІV) виявлене за 4,1 м на пів-
нічний схід (кут 53°) на глибині 1,5 м від УЦ (рис  1: п  12)  Впущене з рівня старо-
давньої похованої поверхні біля північно-східної поли насипу ІІІ; досліджувалося з 
глибини 1,35 м від УЦ  Поховальна споруда, у вигляді напівовальної в плані вхідної 
ями й овальної за формою поховальної камери, без дромосу, була спрямована 
віссю симетрії з північного сходу на південний захід, камера зорієнтована у мери-
діональному напрямку (рис  6, 2)  Загальна площа – 1,9 м2 

Вхід був напівовальним в основі за формою, дещо видовженим, вірогідно, 
звужувався донизу, з розмірами на рівні виявлення – 0,6 х 0,65 м, по дну – 
0,54 х 0,56 м  Простежений у материку, на глибині 1,4 м від УЦ  Вхідний колодязь 
з північно-східного боку прилягав, незначно перекриваючи, східну ділянку спрям-
леної стінки камери  Заповнення складалося з сіро-чорного супіску, перемішаного 
з материком, в основі містилися білі рештки випадіння мінералізації рослинності  
Лаз до камери виявився типовим для катакомбних поховань Нижнього Припсілля 
[15, с  340] – в основі бл  0,5 м  Уступ-сходинка до катакомби не перевищувала за 
висотою 10 см (рис  6: 2) 

Поховальна камера мала видовжено-овальну в плані форму  Її материкове дно 
було рівним – завглибшки 1,5 м від УЦ  Розміри по дну становили – 0,8 – 1 х 1,6 м  
Стінки звужувалися в основі, дані про висоту не отримані  Заповнення сіро-
коричневе супіщане з материковим піском, осунутим зі стінок і склепіння, без 
решток закладу  Під східною стінкою камери та біля входу лежали окремі, роз-
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Рис. 7. Умовні позначення
1 – дерен; 2 – орний шар; 3 – похований ґрунт; 4 – чорноземне заповнення; 5 – інтенсивно 
чорний чорнозем; 6 – суглинок; 7 – пісок; 8 – супісок; 9 – материк; 10 – крейда; 11 – затьоки, 
осування; 12 – попіл; 13 – кальциновані кістки; 14 – вохра; 15 – мішаний ґрунт, перекопи; 
16 – рештки вогнищ; 17 – випалені ділянки; 18 – вуглини; 19 – гранітні брили; 20 – глина; 
21 – дерево; 22 – обгоріле дерево; 23 – сліди дерева; 24 – кора в перетині; 25 – рослинний 
і деревний тлін; 26 – шкіряний і текстильний тлін; 27 – викиди в плані; 28 – викиди в перетині; 
29 – рештки очерету, рогозу; 30 – стели; 31 – фрагменти кераміки; 32 – кістки людини; 33 – 
кістки тварин; 34 – скло; 35 – кремені; 36 – уламки кахлів; 37 – білі кальциновані включення; 
38 – сучасні ями; 39 – ями та ямки; 40 – невидимі контури; 41 – реконструйовані обриси; 
42 – зафіксовані профілі; 43 – напрямок фіксації; 44 – межі траншей; 45 – умовні центри, 
«нулі»; 46 – покажчики глибин; 47 – глибина від рівня умовного центру; 48 – глибина від рівня 

виявлення і від дна; 49 – позначення і глибини об’єктів
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несені землериями, кістки скелету чоловіка у віці бл  40 років (передпліччя руки, 
уламки ребер та фаланги пальців рук і ніг)  Положення не встановлене  По краях на 
дні камери відзначені кілька вуглин і крупинки вохри темно-червоного кольору 

Знахідка  У центрі камери виявлений великий астрагал – таранна кістка 
молодої особини бика свійського, розміром 3,2 х 4,5 х 6,5 см (рис  6, 3) 

Поховання, вірогідно, належить до кола старожитностей донецької катакомб ної 
культури  З ним пов’язується влаштування насипу ІV кургану та сліди натопту викиду 
на північний схід від захоронення, що лежали на поверхні насипу ІІІ (рис  1) 

Камінь 1 (катакомбний-?), що міг маркірувати місцезнаходження камери захо-
ронення (рис  1: кам  1) [15, с  343]  Виявлений за 9,6 м на південний захід (кут 232°), 
на глибині 0,6 м від УЦ  Залягав у масиві насипу V в основі орного шару  Слідів 
ями не простежено  Розміри сірогранітного каменю підкубічних обрисів зі рва-
ними краями – 0,22 х 0,26 х 0,2 м, маса – близько 25 кг  Камінь міг належати до 
засобів опорядкування входу (місця позначення вхідної ями, дромосу чи камери) 
катакомбного поховання і був перетягнутий оранкою з північно-східного схилу 
кургану – від катакомбних могил 9 або 12 

Таким чином, у кургані І на околиці кол  с  Ємці досліджено 16 поховань (ене-
олітичне, ранньоямне, пізньоямне, 2 катакомбних донецьких, бабинське, зрубне 
і, можливо, рештки ще одного, зруйнованого пізньою ямою; 8 – українського 
населення Нового часу, а також поховання тварини Новітньої доби)  Виявлені 
також рештки 3-х житлово-господарських об’єктів ХVIII ст  (житла, ями та решток 
вогнища), яма і перекоп ХХ ст  На південній полі кургану збереглися заглибини 
знесених будівель сільської садиби: погреба, господарської будівлі та котловану 
від вибирання ґрунту (рис  1) 

Отже, внаслідок проведення науково-рятівних досліджень кургану на околиці 
кол  с  Ємці виявлені рештки кількох поховальних комплексів, два з яких для мікро-
регіону і пониззя Псла є унікальними  Один з них (пізньоямне поховання 2 під 
перекриттям-стелою) поки-що виступає єдиним такого типу захороненням серед 
старожитностей Полтавщини  Лише двічі у регіоні виявлялися ранньоямні похо-
вання з перекриттям типу каїрни [22, сс  1, 4 с  обкл ]  Тому мегалітичні деталі арха-
їчних гробниць доби раннього металу були повною мірою музеєфікованими 

Викликає інтерес й катакомбне поховання 9, в якому вперше для теренів 
краю виявлені залишки ліпної посудини з остеокерамічної маси сіро-фіолетового 
кольору  Щодо цієї посудини отримані дані про її форму, орнаментацію та 
призначення 
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Курган с низовьев Псла

В ходе раскопок отдельного кургана на окраине снесённого с  Емцы Пришибского сельского 
совета Кременчугского района Полтавской области исследовано 16 погребений эпохи энеолита, 
раннеямного, позднеямного и катакомбного времени, бабинское, срубные захоронения, а также 
некрополь украинского населения ХVIII в , жилищные и хозяйственные объекты Новой и Новей-
шей эпох  Выделяются несколько мегалитических по характеру перекрытий надмогильных соору-
жений ямного населения, впервые виявленные в микрорегионе 

Suprunenko A. B. 

A Barrow in the Middle Flow of the River Psel

In course of excavations of a barrow in environs of the former village Yemtsy [not existing today] 
of the Pryshyb’s Local Council in Kremenchuk district, Poltava Region, there were examined sixteen 
burials, dated back to the Eneolith, Early Pit Culture, Late Pit Culture, Catacombe Culture, Babyne type, 
Timberwork burials, as well as a necropolis of Ukrainian people of the eighteenth century, other living 
and household buildings of the Modern and Contemporary Time  There are discovered a few typically 
megalithic laps in the mound that have been attributed as overgrave constructions, made by people of 
the Pit Culture; it is the first time that the construction of such type discovered in this microrigion 

Голик А. А.

РОЗКОПКИ ДЕМ’ЯНА ЯКОВИЧА СЕРДЮКОВА НА МЕЛІТОПОЛЬЩИНІ
В 1928 – 1929 РОКАХ

Початок археологічних досліджень Північного Приазов’я у минулому столітті 
був пов’язаний з діяльністю краєзнавчих музеїв  Зокрема у 20-ті роки ХХ ст  поча-
ли діяти краєзнавчі музеї у Бердянську, Мелітополі та Маріуполі  Мелітопольський 
окружний музей краєзнавства відчинив свої двері перед відвідувачами 1 травня 
1921 р  Основою його археологічної колекції стали предмети давнини зібрані 
Дем’яном Яковичем Сердюковим, який очолював цей заклад у 1921 – 1929 рр  
У травні 1923 р , описуючи фонди музею, він зазначив, що їх основою стала більша 
частина його експонатів та вся археологічна бібліотека [1, с  175] 

Дана публікація присвячена висвітленню та входженню в науковий обіг 
нової інформації про археологічні дослідження Д  Я  Сердюкова  В науково-
му архіві Інституту археології Національної Академії наук України зберіга-
ється його звіт про археологічні розвідки та розкопки у 1928 – 1929 рр  на 
Мелітопольщині 
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У 1928 – 1929 рр  у Мелітопольському краї працювала археологічна експе-
диція організована Управлінням Народного комісаріату освіти під керівництвом 
професора С  С  Дложевського, до складу якої входив і Д  Я  Сердюков  Його 
залучили не випадково, він був відомою серед археологів людиною  До цього 
Дем’ян Якович брав участь у розкопках Чмирьової могили під керівництвом 
члена Архео логічної комісії Таврійської вченої архівної комісії (далі – ТВАК) 
Ф  А  Брауна (1898 р )  У березні 1899 р  дослідника обрали членом ТВАК та Одесь-
кої комісії з охорони пам’яток матеріальної культури  У 1901 р  за дорученням 
Імператорської Археологічної Комісії він розкопав декілька курганів на Чонгар-
ському пів острові  Цікаво, що у 1903 р  Сердюков запропонував ТВАК розкопати 
скіфський курган Солоха, але не склалося  Шістнадцять років він досліджував 
Кам’янське городище [1, с  174] 

Загін під керівництвом Д  Я  Сердюкова у 1928 р  розкопав курган «Шопівську 
№ 1» поблизу с  Трояни Коларівського району Мелітопольського округу (сучас-
ний Бердянський район) [2, № 97]  Під насипом цього кургану були досліджені 
два поховання з глиняним посудом [3, с  194] 

Наступного року Данило Якович отримав відкриті листи вже на своє ім’я від 
Української науки Народного комісаріату освіти за ч  250 і ч  365  Маючи ці доку-
менти та 300 карбованців на експедицію, які він отримав від Мелітопольського 
окружного виконкому, дослідник здійснив археологічну розвідку та розкопки на 
пам’ятках матеріальної культури, яким загрожувало руйнування у таких селах як 
Велика Лепетиха, Данило-Іванівське (Кізіярського району), Ново-Дмитрівка та 
Костянтинівка (Вознесенського району) [4, арк  1] 

Під час археологічної розвідки у Широкій Балці, яка знаходилась між Великою 
та Малою Лепетихами (150 км на захід від м  Мелітополя), на глибині 0,5 м Д  Я  Сер-
дюков виявив зруйнований могильник салтівської культури  Він вважав, що «весь 
яр (рис  1, мал 1) утворився від того, що тут було колись ціле кладовище (цвинтар)  
Можливо, що його розмила вода, як порушену могилами землю і завдяки чому й 
залишилася одна могила до початку яру, до якої вода мало досягала  Кістяк було 
розруйновано» [4, арк  1] 

В уцілілій могилі був розкопаний поховальний інвентар – «мідна плошка» та 
«глиняна ковбушка» (рис  1, мал  2 – 3)  Мідний виріб був дуже погнутий  Дослід-
ник вважав, що це плошка *, яка підвішувалась, бо вона мала отвори у відповідних 
місцях, де збереглися рештки ланцюжка  «Ковбушка» – плоскодонний глечик 
чорного кольору, середнього розміру з широкою нижньою частиною, прикраше-
ний по шийці та плічках орнаментом з лискованих ліній у формі решітки  Аналогії 
цьому посуду дослідник знайшов серед кераміки салтівської культури  Зокрема, 
у своєму звіті він зазначив, що «… такого типу чорноглиняну ковбушку знайдено 
у Верхне-Салтівському погребищі на Вовчанщині» [4, арк  1] 

На могильнику заклали ще декілька шурфів, але безрезультатно 
На захід від селища Данило-Іванівка Кізіярського району (12 км на захід від м  Мелі-

тополь) Д  Я  Сердюков дослідив Данило-Іванівський курган  У звіті він зазначив, що 
насип цього кургану селяни розібрали на «калибні» будівлі ще у 1927 р  Тоді ж вони 
викопали кам’яну бабу із брудно-червоного пісковику та розбили на три частини, щоб 
було зручніше вантажити на віз (рис  1, мал  4 а)  Під насипом кургану селяни викопали 
кістки людини та розбитий глиняний горщик, який не зберігся [4, арк  1] 

* Плошка – це невелика глиняна посудина у вигляді блюдця, яку наповнюють олією, салом 
та ін  і використовують для освітлення або ілюмінації, вкладаючи гніт [5, с  593] 
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Рис. 1. Додаток до звіту Д. Я. Сердюкова
про археологічні розкопки на Мелітопольщині в 1929 році 

Розкопки Дем’яна Яковича Сердюкова на Мелітопольщині в 1928 – 1929 роках
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Експедиція заклала три шурфи (3 х 1,5 м та глибиною 0,5 – 1,5 м) на місці 
насипу кургану, але вони не дали ніяких результатів, так як курган був сильно 
пограбований селянами 

Наступні роботи – це розкопки Ново-Дмитрівського «шкільного» кургану 
(100 км на північ від м  Мелітополь)  Курган знаходився в с  Причипилівці Ногай-
ського району на території садиби, на якій планували збудувати нову школу  
Сердюков зазначав, що як і Данило-Іванівський курган, цей курган давно розко-
пувався та розвозився селянами на цеглу  «У травні м-ці, після того як гр  Мельни-
ков викопав людський кістяк і черепки глиняного посуду, Адмінвідділ припинив 
розкоп глинища на цій могилі» (рис  1, мал  5 б) [4, арк  2] 

Прокопавши «глухою траншеєю» (8 х 3 м, глибина до 3,5 м) дослідник виявив в 
південній частині траншеї порожню поховальну камеру, яку він описує так: «яма в 
яку зверху було прокопано грабіжниками колодязь – завдовшки 3 м, завширшки 
зверху 1½ м, а знизу 1 м, а похорона яма була 2 м завтовшки, 1,20 м завширшки й 
1,50 м завглибшки теперішньої поверхні» [4, арк  2] 

У північній стінці траншеї починався коридор (рис  1  мал 5 а), довжина якого 
2,75 м, ширина входу – 0,75 м, висота – 0,5 м  Цей коридор вів у другу гробницю, 
південна частина якої була розширена і мала прямі кути, а на північ звужувалась  
Північна стінка траншеї була заокруглена  Довжина гробниці – 3 м, висота – 2,1 м 
в південній, та 1,6 м в північній частині  Кісток та каміння в могилі не виявлено  
З поховальних речей було знайдено лише три фрагменти кераміки (рис  1, мал  5 с) 
від різних горщиків [4, арк  2] 

Останнім у 1929 р  Д  Я  Сердюков розкопав курган, який знаходився на тери-
торії садиби громадянина Бабенка (рис  2) * в с  Костянтинівці, Вознесенського 
району (3 км на північ від м  Мелітополь) 

Висота кургану досягала 4,5 м  Дослідник у звіті зазначав, що «первісно курган 
мав підвалину 320 м, а діаметр 90 м» [4, арк  2] 

Курган Бабенка, за словами селян, розкопувався протягом більше тридцяти 
років, і вже половину його насипу розвезли на вимощування вулиць  У 1924 р  в 
північній частині кургану селяни знайшли розбитий камінь схожий на кам’яну 
бабу й людський кістяк, з невеличким глиняним горщиком, який розбили діти 

Експедиція не знімала залишки насипу кургану, а прокопала з півночі на південь 
через його насип траншею (площа 20 м2) шириною 5 м, довжиною 4 м, яка сягала мате-
рика [4, арк  3]  У звіті Д  Я  Сердюков описує насип кургану так: «0,5 м чорноземлі, 
під ним на 1 м покоїлись частини солонця (дуже міцний шар), потім 2 м чорноземлі з 
лесом під нею, шар лесу на 0,5 м і на решті знову лес з чорноземлею на 1 м до само-
го материка» [4, арк  3]  На глибині 2 м від поверхні, під прямокутним шаром камки 
(морської трави), розміри якої складали: 3,2 х 2,25 х 0,02 м, було виявлено могилу 
заповнену землею [4, арк  3]  Як зазначав дослідник: «На дні ями того ж розміру, що 
й шар камки, на уталуванній глині лежав на правому боці скорчений кістяк  Похо-
вання зорієнтовано із заходу на схід з маленьким ухилом на північ  Стан кістяка 
дуже кепський: ніяк не можна було його вийняти: при дотрогуванні розсипався на 
дрібні уламки  З речей знайдено лише 2 кусочка кременя – один брудно-червоного, 
а другий чорного кольору  Ні ознаків трупопалення, ні остачі дерева, а також ні однієї 
металевої речовини, ні осліду їх в поховання, не знайдено» [4, арк  3] 

Після цього дослідник зробив додаткову траншею розміром 4 х 2 м, щоб 
виявити «куди повела рушена земля»  Ця траншея дала змогу з’ясувати йому, 

* На фотографії з архіву прізвище господаря садиби вказано не вірно (див  рис  2) 
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що знайдене поховання не є центральним, про що свідчив шар насипного лесу  
На підставі цих розкопок він дійшов до висновку, що «господаря кургану» треба 
шукати в наступному році ліворуч від цього поховання [4, арк  3] 

До складу звіту Д  Я  Сердюкова, крім текстової частини, входили фотознімки 
та малюнки розкопок і речей (рис  1 – 2) 

Таким чином, у 1928 – 1929 рр  Дем’ян Якович Сердюков дослідив могильник сал-
тівської культури середини VIII – початку Х століття та чотири кургани  На жаль, не 
всі кургани були повністю досліджені, так як їх насип знімався не повністю  В той же 
час розкопаний ним матеріал доповнює відомості про розкопки у Мелітопольскому 
та Приморському районах Запорізької області у 20-тих роках минулого сторіччя 
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Рис. 2. Д. Я. Сердюков на розкопках кургану на садибі гр. Бабенка
в с. Костянтинівці (на фото він праворуч)
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Раскопки Демьяна Яковлевича Сердюкова на Мелитопольщине в 1928 – 1929 годах

В данной публикации вводится в научный оборот новая информация об археологических 
исследованиях известного краеведа Д  Я  Сердюкова  В научном архиве Института археологии 
Национальной Академии наук Украины хранится его отчет об археологических разведках и рас-
копках в 1928 – 1929 гг  на Мелитопольщине 

Holyk A. А.

Excavations Demian Jakovljevic Serdyukov Melitopolschine in 1928 – 1929

This paper is devoted to and entry into scientific use of new information about archaeological 
research D  Y  Serdyukov  In scientific archive of the Institute of Archaeology of the National Academy 
of Sciences of Ukraine kept its report on the archaeological exploration and excavations in 1928 – 1929 
at Melitopolschyni 

Дровосєкова О. В., Єльников М. В., Звілінський С. О., Нор О. В.

ПАМ’ЯТКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДП «ПІВДЕНЬГІДРОАРХЕОЛОГІЯ» ДП НДЦ ОАСУ ІА НАН УКРАЇНИ

Головними принципами пам’яткоохоронної роботи є виявлення та збережен-
ня пам’яток  Археологічні об’єкти, як відомо, мають свої особливості, через що 
потребують виключного ставлення при застосуванні пам’яткоохоронних заходів  
Саме археологічна спадщина найчастіше потерпає від діяльності людини 

Протягом останніх трьох років ДП «Південьгідроархеологія» активізована 
дослідницька робота по проведенню попередніх археологічних досліджень (науко-
вої археологічної експертизи) земельних ділянок у рамках приватизації та будів-
ництва  Як показує досвід, здійснення досліджень на стадії проектування значно 
спрощує внесення необхідних змін (у разі потреби) до проектної документації та 
подальшу процедуру погодження вже сформованого проекту  За результатами 
проведених комплексних досліджень у разі встановлення наявності поселення 
або кургану визначається територія об’єкта археології на місцевості, координу-
ється та вилучається з площі запроектованої земельної ділянки  У разі неможли-
вості таких дій через ряд об’єктивних причин, здійснюється повне дослідження 
пам’ятки археології, аби зберегти наукову інформацію 

Попередні археологічні дослідження земельних ділянок здійснювалися на 
території Запорізького, Оріхівського, Новомиколаївського, Вільнянського, Гуляй-
пільського, Куйбишевського, Василівського, Приазовського, Приморського, 
Бердянського, Чернігівського районів Запорізької області  За останній час обсте-
жено 132 кургани, як окремих так і тих, що входять до складу могильників  З них 
46 насипів виявилися нововиявленими  Отримана інформація надавалася до 
пам’яткоохоронних установ для врахування в роботі  Також проведені досліджен-
ня на 13 об’єктах поселенського типу, з яких 6 виявилися поселеннями 

Як вже неодноразово зазначалося, археологічні об’єкти поселенського характеру 
належать до маловідомих пам’яток [1, сс  41 – 93; 2, сс  50 – 58]  Пропонований пере-
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лік об’єктів археології має доповнити розпочату каталогізацію та картографування 
пам’яток даного типу  Відсутність інформації та відмова від проведення археологіч-
них розвідок (в тому числі з шурфуванням) призводять до втрати певної частини 
пам’яток  З іншого боку, проведення цілеспрямованих розвідок щодо виявлення 
поселень з поданням відомостей про них до органів охорони культурної спадщини, 
має спрощувати землевпорядні розробки  Нажаль цей напрямок у пам’яткоохоронній 
діяльності не розвивається через відсутність зацікавленості та фінансів 

Новомиколаївський район
1. С. Михайлівське
Поселення доби пізньої бронзи розташоване за 0,5 км на схід від східної околи-

ці с  Михайлівське Новомиколаївської селищної ради (карта-схема 1, 1)  Топогра-
фія ділянки, на якій знаходиться поселення, визначається як полога надзаплавна 
тераса лівого берега р  Верхня Терса  У закладених шурфах на глибині 0,2 – 0,6 м 
виявлені фрагменти ліпної кераміки (стінки, вінця, денця), а також камені, кістки 
тварин, фрагмент точила (рис  1, 2 – 4)  Розмір ділянки, на якій виявлений куль-
турний шар, дорівнює у довжину 700 м та ширину 50 – 80 м 

Виявлена кераміка має випал чорно-сірого та темно-червоного кольору з 
домішками формовочної маси у вигляді піску та шамоту  Заслуговує уваги випад-
кова знахідка амулету у вигляді «коліщатка» з чотирма спицями, виділеною сту-
пицею та обідком, виготовленого з бронзи (рис  1, 1)  Як відомо дані предмети 
пов’язані з солярним культом і мають значний хронологічний діапазон – від 
ранньоскіфського часу до середньовіччя [3, с  97] 

Внаслідок багаторічної сільськогосподарської діяльності відбулася часткова 
руйнація культурного шару поселення  Відповідно до ст  17 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» територія поселення, як об’єкта археології, є дер-
жавною власністю і тому підлягала вилученню з площі запроектованої ділянки 

2. С. Воскресенка
Поселення доби пізньої бронзи знаходиться за 3,6 км на захід від західної око-

лиці с  Воскресенка Терсянської сільської ради, за 4,4 км на захід від автодороги 
між селами Воскресенка і Барвинівка (карта-схема 1, 2) 

Топографія місцевості, де розташоване поселення, являє собою надзаплавну 
терасу правого берега балки Широкої, що впадає у р  Верхня Терса 

В одному із закладених шурфів на глибині від 0,65 м до 0,75 м виявлено 4 фраг-
менти ліпної кераміки доби пізньої бронзи та фрагменти кісток тварин  Більш вираз-
ним виявився підйомний матеріал, зібраний на поверхні орного поля – фрагменти 
стінок ліпного посуду  Кераміка має випал коричневого та чорно-сірого кольору з 
домішками піску і шамоту  Окремі фрагменти орнаментовані пружком 

Культурний шар обстеженої ділянки чітко не виражений  Топографічно це 
може бути окраїна поселення, а основна його територія перебуває під лісосмугою 
вздовж балки 

Приазовський район
3. С. Дунаївка
Поселення Дунаївка І періоду пізньої бронзи та XIV – XVIII ст, розташоване 

за 1,2 км на північ від північно-західної околиці с  Дунаївка Дунаївської сільської 
ради, за 1,1 км на захід від автодороги Мелітополь – Степанівка Перша (карта-
схе ма 1, 3)  Топографія місцевості визначається як вододіл між лівим берегом 
урочища Гірсівка (балка Рісалі кулак) та верхів’ям лівого берега озера Солоний 
Татир 
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Карта-схема 1. Місцезнаходження поселень
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У закладених шурфах виявлені фрагменти ліпного посуду часів пізньої бронзи, 
незначна кількість фрагментів амфорної кераміки, крем’яні відбійники і скребки, 
точильні бруски і кам’яні розтиральники (рис  2; 3)  Аналогічні матеріали зібрані 
і на поверхні орного поля (рис  4, 1 – 11) 

Загалом археологічний шар, потужністю 0,05 – 0,1 м, частково зруйнований, 
залягає на глибині 0,25 – 0,4 м від сучасної поверхні  Ширина ділянки, де просте-
жено культурний шар, складає 45 м, довжина – 600 – 620 м  Зазначені розміри 
стосуються поля, яке обстежувалося при розробці проекту земельного відводу  
Орієнтовно територія поселення має продовження як на північ (до урочища Гір-
сівка), так і на схід 

Крім того, при обстеженні ділянок траплялися випадкові цікаві знахідки, які 
заслуговують окремої уваги  Під час обстеження земельної ділянки біля с  Воз-
несенка і встановлення меж кургану (охоронний № 4364-ЗП) було виявлено 
кам’яний пест (рис  4, 12)  Сам курганний насип висотою 0,15 м і діаметром 20 м 
розташований на локальному підвищенні (вододілі) між лівим берегом р  Метрозли 
і лівим берегом балки Шовкой  На розораній західній полі кургану і був знайдений 
пест витягнутої конічно-усіченої форми, вироблений з серпентину або діориту, 
висотою 11 см, верхній діаметр – 3,4 см; нижній – 5,4 – 5,6 см  У верхній та 
нижній частинах песта наявні невеликі поглиблення-канавки для більш зручного 
тримання виробу у руці 

Приморський район
4. С. Мануйлівка
Ділянка, яка обстежувалася, розташована за 1,7 км на південний схід від села 

Мануйлівка, на лівому березі р  Корсак, біля автошляху Мануйлівка – Маринів-
ка (карта-схема 2, 1)  Топографія місцевості визначається як верхів’я безіменної 
балки, що впадає у р  Корсак 

За бібліографічними даними місцевість обстежувалась археологічною екс-
педицією ЗНУ у 1986 р  [4, с  219]  В результаті на оточуючій території виявлена 
значна кількість курганів, курганних могильників та поселень, що були узяті на 
державний облік  При співставленні архівних картографічних даних Запорізького 
обласного центру охорони культурної спадщини з’ясовано, що вищезазначена 
ділянка частково співпадає з місцем розташування поселення Мануйлівка (польо-
вий № 63), яке на державному обліку не перебуває 

При огляді ділянки на поверхні було знайдено кілька невиразних фрагментів 
ліпного і гончарного посуду (епоха бронзи, середньовіччя та XVIII – ХІХ ст )  
У закладених шурфах археологічного матеріалу виявлено не було  Звертає на 
себе увагу й той факт, що глибина шурфів не перевищує 0,45 м, тобто орний шар 
не потужний, відразу переходить у материк  Походження підйомного матеріалу 
можна пов’язувати із тимчасовою стоянкою (що могла існувати періодично або 
незначний проміжок часу), яка зруйнована внаслідок багаторічної сільськогос-
подарської діяльності 

Крім того, при обстеженні міжріччя Солоної та Обіточної від м  Приморськ до 
їх впадіння у Азовське море була перевірена частина ділянок, на яких свого часу 
Скіфська Степова експедиція Інституту історії матеріальної культури АН СРСР 
під керівництвом Б  М  Гракова виявляла об’єкти археології [5, с  55] 

5. М. Приморськ
Обстежені ділянки розташовані за 0,1 – 0,6 км на захід та південний-захід від 

західної околиці м  Приморськ, по обидва боки автодороги Приморськ – Комишу-
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ватка – Преслав (ділянка 1 – ліворуч, ділянка 2 – праворуч від дороги) (карта-схе-
ма 2, 2)  З географічної точки зору зазначена територія являє собою схил степової 
рівнини, річкову заплаву та надзаплавну терасу на правому березі р  Обіточної  
Цілісність ґрунтового покриву на переважній частині порушена внаслідок господар-
ської діяльності  У закладених шурфах археологічного матеріалу не виявлено, але 
на поверхні ділянок зібрано фрагменти ліпного посуду епохи бронзи – раннього 
заліза та два крем’яні відщепи  Обстежена ділянка 1 співпадає з пунктом № 30 за 
звітом Б  М  Гракова, який визначений за підйомним матеріалом як селище 

Зібрані фрагменти ліпної кераміки на ділянці 1 (вінця, стінки, дінця) мають 
орнаментацію у вигляді пружка з пальцьово-нігтьовими відбитками  Вінця посу-

Карта-схема 2. Місцезнаходження поселень
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дин прямі, сплощені та округлі, злегка відігнуті назовні (рис  5; 6, 1 – 3)  Колір 
черепків від чорного до світло-коричневого та піщаного  Дінця грубого замісу, 
масивні (товщина – 1 – 1,5 см)  В тісті присутні домішки вапняку та піску  До 
періоду раннього заліза відносяться фрагменти червоноглиняного гончарного 
посуду, що мають наскрізний випал, гарно відмучене тісто з незначними доміш-
ками вапняку 

Археологічний матеріал з ділянки 2 представлений фрагментами ліпного посу-
ду – вінця та стінки  Орнаментація виконана у вигляді прорізних ліній, косих 
розчосів  Колір кераміки коричнево-сірий, в зламі чорний, домішки формовочної 
маси – кварцит, вапняк, дрібний пісок  По орнаментації та характеру тіста кілька 
фрагментів можна віднести до посуду катакомбної культури (рис  6, 4 – 6) 

В результаті розорювання та перевідкладання ґрунту, ймовірно, відбулася руйна-
ція культурного шару поселення чи стоянки доби пізньої бронзи  З цим і може бути 
пов’язане походження зазначених археологічних знахідок на поверхні ділянок 

6. С. Преслав
Обстежена територія знаходиться на південно-західній околиці с  Преслав 

(карта-схема 2, 2)  В топографічному плані це правобережна надзаплавна тераса 
р  Обіточної, частково край степової рівнини та схили в бік правого берега річ-
кової долини  Ґрунтовий покрив ділянки в більшості своїй зруйнований у зв’язку 
з існуванням на даній території цегельного заводу (котловани, кар’єри, глинисті 
відвали та спланований ґрунт простежуються в центральній частині ділянки)  На 
поверхні фіксується значна кількість будівельного та побутового сміття  Природ-
ний рельєф зберігся у північній, східній та південній частинах ділянки 

За бібліографічними даними ця місцевість також обстежувалася Скіфською 
Степовою археологічною експедицією під керівництвом Б  М  Гракова [5, с  57; 
6, сс  131 – 132]  Саме тут, у 1949 р , було відкрите та частково досліджене посе-
лення відоме як Обіточна-12 [7, сс  147 – 156; 8, с  151]  Пізніше, у 1993 – 1994 рр  
на поселенні проводилися археологічні розвідки під керівництвом В  М  Саєнка 
[1, с  89; 9, с  158]  При співставленні картографічних даних було встановлено, що 
визначена свого часу територія поселення Обіточна-12 знаходиться в безпосеред-
ній близькості від обстеженої нами території, а саме у південному напрямку 

На ділянці надзаплавної тераси, яка найбільш наближена до поселення 
Обіточна-12, у закладених шурфах було зафіксовано культурний шар доби серед-
ньовіччя, потужністю 0,1 м, який фіксується з глибини 0,25 м та прослідковується 
до глибини 0,35 м  Виявлений матеріал представлений фрагментами стінок гончар-
ного посуду (червоно-, жовто- та сіроглиняні вироби) та значною кількістю кісток 
тварин (рис  6, 7 – 9)  Звертає на себе увагу той факт, що під час розвідок 1949 р  
серед підйомного матеріалу зустрічалися фрагменти червоноглиняної кераміки, 
які Б  М  Граковим віднесені до «пізньоримського часу» [5, с  57]  В той же час, 
О  О  Кривцова-Гракова відмічала відсутність античної кераміки на поселенні 
Обіточна-12 [8, с  151]  Слід зауважити, що при огляді орних полів, що примика-
ють з заходу до обстеженої ділянки, також був виявлений підйомний матеріал у 
вигляді фрагментів ліпної та гончарної кераміки  Враховуючи топографічні особ-
ливості обстеженої території, присутність археологічного матеріалу, результати 
попередніх досліджень можна вважати наявним різночасове поселення – доби 
пізньої бронзи, середньовіччя, яке простягається на північ від Азовського моря 
вздовж правобережної надзаплавної тераси р  Обіточна та безіменної притоки 
(довжина 800 – 850 м) 
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На північний захід від обстеженої ділянки розташований частково зруйно-
ваний насип кургану (на державному обліку не перебуває), висотою ≈ 0,35 м, 
діаметром ≈ 40 м (розміри визначені візуально, без застосування технічних засо-
бів)  Насип з південного боку зруйнований внаслідок функціонування на даній 
території кар’єру з видобутку глини 

7. С. Преслав
Обстежена територія знаходиться на південь та схід від с  Преслав, в межиріччі 

Обіточної та Солоної (карта-схема 2, 2)  В топографічному плані це низинні заплавні 
землі, що місцями (ближче до сучасних берегів річок) мають локальні підвищення та 
можуть характеризуватися як невисокі надзаплавні тераси  В даному місці, на роз-
ораній поверхні, вищезазначена експедиція під керівництвом Б  М  Гракова фіксу-
вала підйомний матеріал доби бронзи (за Звітом пункти № 41 та № 42)  У закладених 
шурфах археологічного матеріалу не виявлено  Походження підйомного матеріалу 
може бути пов’язаним із курганним могильником в південній частині ділянки, який 
раніше розорювався  У цілому тут знаходиться 9 насипів (висота 0,3 – 3 м, діаметр 
27 – 60 м, розміри визначені візуально) та окремо розташований курган на півден-
ному сході ділянки (висота 0,6 м, діаметр 35 м, розміри визначені візуально) 

8. С. Преслав
За 590 м на схід від східної околиці с  Преслав була обстежена територія, яка 

за картографічними матеріалами співпадає з місцем розташування ногайського 
аулу Шекли 2 (карта-схема 2, 2) 

У закладених шурфах культурного шару не виявлено  На поверхні зібрані 
фрагменти ліпного посуду епохи пізньої бронзи – раннього заліза  У північній 
частині ділянки виявлені матеріали (кераміка, фрагменти скляних браслетів), що 
відносяться до часу існування ногайського аулу Шекли 2 

Походження зазначених археологічних знахідок на ділянці пов’язане із зруйно-
ваним культурним шаром, який знищений внаслідок господарської діяльності 

9. С. Комишуватка
Обстежена територія знаходиться на південно-західній околиці с  Комишу-

ватка, на південь від автомобільної дороги (карта-схема 2, 2)  Скіфська Степова 
експедиція у 1949 р , на основі підйомного матеріалу локалізувала тут поселення 
доби бронзи (пункт № 37 за звітом Б  М  Гракова)  Автор відзначає досить значні 
його розміри – близько 600 м вздовж правого берега р  Обіточної (між селами 
Преслав та Комишуватка), де ним було зібрано велику кількість фрагментів ліп-
ного посуду  На момент огляду поселення піддавалося розорюванню 

Під час огляду ділянки, в її західній частині (похила, слабо виражена надза-
плавна тераса правого берега р  Обіточної) було зібрано невелику кількість неви-
разних фрагментів ліпної кераміки та 2 крем’яні відщепи (рис  7, 1 – 6)  Шурфи, 
закладені в даній частині ділянки, археологічного культурного шару не виявили  
Ймовірно, глибина його залягання була незначною, тому при здійсненні багато-
річної господарської діяльності (розорювання) він був зруйнований 

10. С-ще Набережне
Обстежена територія знаходиться на північній та північно-східній околиці 

селища Набережне (між окраїнами селища та долиною р  Солона)  В топографіч-
ному плані це лівобережна надзаплавна тераса р  Солона, в північній частині якої 
проходить невелика балка (карта-схема 2, 2) 

У шурфах, закладених на мису, виявлений культурний шар потужністю 
0,1 – 0,15 м  Археологічний матеріал (фрагменти ліпного посуду та кістки тварин) 
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Карта-схема 3. Місцезнаходження поселень
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починався з глибини 0,25 м на межі гумусованого чорнозему та світлого суглинку  
Материковий шар починається на глибині 0,6 м 

Фрагменти ліпного посуду – вінця, стінки, денця, належать щонайменше трьом 
посудинам  Одна з них має сильно відігнуте назовні вінце, діаметром 33 см  Друга 
посудина із відігнутим вінцем, під яким розташований рельєфний пружок з нане-
сеними на ньому діагональними насічками  Кераміка має нерівномірний випал, 
частина з ознаками лощіння, колір черепків від чорного до світло-коричневого  
Також з культурного шару походить велика кількість обпалених, сильно фрагмен-
тованих кісток тварин  За орнаментацією та типом виявленого посуду матеріал 
попередньо можна датувати добою пізньої бронзи (рис  8, 1 – 4, 10, 11) 

Крім того, на глибині 0,62 м, на межі суглинку та бурого материку, виявлені 
невеликі фрагменти крем’яних відщепів, дрібні уламки скам’янілих кісток та мушлі 
(рис  8, 5 – 9)  Даний матеріал не є надто виразним, однак може бути пов’язаний 
з більш раннім періодом, ймовірно добою неоліту  Випадковість потрап ляння 
матеріалу на даний рівень виключена 

Відповідно до ст  17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» тери-
торія поселення, як об’єкту археології, є державною власністю і тому підлягала 
вилученню з площі запроектованої ділянки 

Оріхівський район
11. С. Новопокровка
Обстежена ділянка знаходиться на південно-східній околиці с  Новопокровка  

Топографія місцевості визначається як схили в бік правого берега р  Мала Ток-
мачка (ліва притока р  Конка) (карта-схема 3, 1)  У закладених шурфах на глибині 
від 0 до 0,35 м в орному шарі виявлено фрагменти ліпної кераміки доби пізньої 
бронзи та кістки тварин  На поверхні також зібраний підйомний матеріал (фраг-
менти стінок ліпного посуду доби пізньої бронзи)  Кераміка має випал коричневого 
та чорно-сірого кольору, з домішками піску і шамоту  Окремі фрагменти мають 
орнаментацію у вигляді пружка (рис  1, 5 – 6)  Враховуючи те, що орний шар не 
потужний, відразу переходить у материк, можна стверджувати, що культурний 
шар зруйнований внаслідок багаторічної глибокої оранки (за деякими свідченнями 
на даній території раніше існував виноградник) 

Василівський район
12. М. Василівка
Обстежена ділянка розташована на південь від м  Василівка, в усті балки Зло-

дійська, між колишніми селами Бурчацьк та Василівка (карта-схема 3, 2) 
У закладених шурфах на глибині 0,4 – 0,6 м виявлений культурний шар – 

фрагменти ліпної кераміки доби пізньої бронзи та уламки кісток тварин  Кераміка 
являє собою фрагменти стінок, вінців та денців посудин (рис  1, 8 – 9)  Кераміка 
має слабий випал коричневого та чорно-сірого кольору, з домішками піску, шамоту 
та рослинними домішками 

У південній частині ділянки, поблизу залізничної колії був зібраний підйомний 
матеріал (ліпна та гончарна кераміка), серед якого найбільш виразним є фрагмент 
амфорної ніжки (рис  1, 7) 

Відповідно до ст  17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 
територія поселення, як об’єкта археології, є державною власністю і тому була 
вилучена з площі запроектованої ділянки 

Запорізький район
13. С. Веселе
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Рис. 1. Матеріали з обстежених поселень:
1 – 4 – с. Михайлівське; 5 – 6 – Новопокровка; 7 – 9 – Василівка
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Рис. 2. Матеріали з шурфів поселення Дунаївка 1
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Рис. 3. Матеріали з шурфів поселення Дунаївка 1
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Рис. 4. Підйомний матеріал з поселення Дунаївка 1 (1 – 11).
Пест з ділянки біля с. Вознесенка (12)
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Рис. 5. Підйомний матеріал з ділянки 1 біля м. Приморськ
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Рис. 6. Підйомний матеріал з ділянки 1 (1 – 3) та ділянки 2 (4 – 6) біля м. Приморськ
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Рис. 7. Матеріали з поселень Комишуватка (1 – 6) та Веселе (7 – 9)
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Рис. 8. Матеріали з поселення Набережне
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Обстежена ділянка знаходиться на території с  Веселе по вул  Ізвилиста  Топо-
графія місцевості визначається як мис балки Аврамової, яка є правим відрогом 
р  Томаківка (карта-схема 3, 3)  У закладених шурфах на глибині 0,1 – 0,15 м 
виявлено фрагменти ліпної кераміки доби пізньої бронзи 

Кераміка має випал коричневого, чорно-сірого та світло-сірого кольору з 
домішками піску, шамоту, вапняку  Походження зазначених археологічних зна-
хідок на даній ділянці пов’язане, очевидно, з розташуванням на ній периферії 
поселення доби пізньої бронзи  В результаті візуального обстеження прилеглої 
території більш виразний підйомний матеріал був зібраний на сусідніх присадиб-
них ділянках – уламки кераміки, знаряддя праці (рис  7, 7 – 10) 
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Памятники Запорожской области по результатам исследований

ДП «Южгидроархеология» ГП НИЦ ОАСУ ИА НАН Украины

Статья посвящена некоторым итогам предварительных археологических исследований, которые про-
водятся сотрудниками ДП «Южгидроархеология» при отведении земельных участков  Полученные данные, 
особенно о выявленных поселениях, дополняют археологическую карту Запорожской области 
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Monuments of Zaporozhye region as a result of studies

of DP «Yuzhgidroarheologiya» SE SIC OASU IA NAS Ukraine

The article is devoted to some preliminary results of archaeological research conducted by employees 
of DP «Yuzhgidroarheologiya» in land allocation  The obtained data, particularly on the identified 
settlements complement the archaeological map of the Zaporozhye region 

Звілінський С. О.

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ УЗБЕРЕЖЖЯ р. ГАЙЧУР В МЕЖАХ
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ПО МАТЕРІАЛАМ РОЗВІДОК 2012 – 13 рр.)

Гуляйпільський район знаходиться в північно-східній частині області на межі 
з Дніпропетровською та Донецькою областями  Більшість району є територією 
водозбору р  Гайчур (ліва притока р  Вовчої), котра протікає через нього з півдня 
на північний захід на протязі близько 35 км, та північніше (в межах Покровського 
району Дніпропетровської області) вбирає в себе свою основну правобережну 
притоку р  Янчур 

За своїм режимом р  Гайчур відноситься до східноєвропейського типу, жив-
лення річки переважно снігодощове  Русло річки звивисте, слабо виражене, в 
літній період частково пересихаюче, має двосторонні широкі заплави та численні 
стариці, причому лівий берег виражений чіткіше (з прилеглими глибокими та 
заводненими балками), а правий – більш пологий та заплавний (за виключенням 
окремих ділянок в межах м  Гуляйполе та його околиць) 

В археологічному плані район є одним з найменш досліджених в області, що 
також актуалізовувало необхідність проведення розвідок саме на цих територіях  
Так, збереглась уривчаста інформація про розкопки кургану Д  І  Яворницьким 
неподалік хутору Сігор (північна околиця м  Гуляйполе) в 1905 р , де було вияв-
лене поховання доби середньовіччя  Наступні дослідження на території району 
були проведені майже через півстоліття Г  М  Буровим  В 1952 – 54 рр  ним було 
обстежене узбережжя р  Гайчур на північ від м  Гуляйполе в ході розвідок басейну 
р  Вовчої  Він локалізував в межах району 2 поселення, провів дослідження одного 
зруйнованого поховання печенізького часу неподалік с  Зелене та дав інформацію 
про більш ніж десять кам’яних скульптур доби середньовіччя, котрі знаходилися в 
межах м  Гуляйполе та сусідніх сіл, розташованих вздовж узбережжя річки [1] 

Про освоєність людиною річкової долини Гайчура свідчать також численні 
різночасові поселення, виявлені в ході археологічних розвідок А  Л  Антоно-
вим у її верхній течії в межах Куйбишевського району Запорізької області в 
1995 р  [2] 

Окрім того, в сусідньому Пологівському районі на правобережжі р  Гайчур, 
неподалік с  Межиріч в 1851 р  був випадково знайдений скарб монет золотоордин-
ського часу, відомий під назвою Катеринославського чи Воскресенського [3] 

В ході наукових археологічних розвідок 2012 – 13 рр  автором обстежені 
обидва береги річки Гайчур та частково територія з прилеглими балками  Були 
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оглянуті пам’ятки виявлені Г  М  Буровим та локалізовані нові об’єкти як посе-
ленського, так і поховального характеру 

Локалізацію поселень * ускладнювала висока ступінь господарського освоєн-
ня берегів згаданої річки  Природний ландшафт першої та другої правобереж-
них терас суттєво забудований та деформований  Садиби та городи мешканців 
м  Гуляйполе, сіл Варварівка, Добропілля, Нове Запоріжжя, Жовтневе, Марфопіль 
та Прилуки займають найперспективніші, з точки зору ймовірності розташування 
на них поселенських археологічних пам’яток, ділянки  Практикувалися повторні 
виїзди на виявлені об’єкти (після сезонних механічних обробок ґрунтового покри-
ву) з ціллю додаткового збору підйомного матеріалу 

Лівий берег:
Степанівка (поселення доби бронзи) – розташоване на східній околиці 

с  Степанівки, на невисокій, надзаплавній терасі лівого берега р  Гайчур (рис  1, 1)  
Підйомний матеріал являє собою незначну кількість невиразної ліпної кераміки 
доби бронзи  Серед зібраних фрагментів одне відігнуте вінце (рис  2, 1)  Територія 
збору займає ділянку близько 20 х 30 м, що знаходиться на краю городів садиб 
села, котрі виходять до річки  Локалізація за підйомним матеріалом ускладнена 
через нерівномірність рослинного покриву ділянок 

Дачне (поселення доби бронзи) – розташоване на південно-східній око-
лиці м  Гуляйполя, на невисокій надзаплавній терасі лівого берега р  Гайчур 
(рис  1, 2)  На ділянці розмірами 150 х 40 м (витягнута вздовж берега) зібраний 
підйомний матеріал, що являє собою невиразні фрагменти ліпної кераміки, 
серед якої одне вінце злегка увігнуте в середину  Крем’яні вироби представлені 
пластиною білого мутного кольору розмірами 3,2 х 1,8 см, в перетині трапеціє-
видна (рис  2, 2 – 3) 

Вербове (поселення доби пізньої бронзи) – розташоване на північно-західній 
околиці м  Гуляйполя, на городах садиб, що займають надзаплавну терасу лівого 
берега р  Гайчур (рис  1, 3)  Досить значний підйомний матеріал представлений 
переважно фрагментами ліпного посуду, значна кількість якого має форми при-
таманні для доби пізньої бронзи (ймовірно сабатинівська культура) (рис  3, 1 – 16)  
Основні види орнаментації – пружки під вінцями, нігтьо-пальцеві защепи та вдав-
лення  Більшість вінець прямих з потовщенням до краю, одне з яких має нігтьові 
вдавлення по верхній кромці, менший відсоток відігнутих назовні (рис  3, 1 – 8)  
Один фрагмент стінки ліпної посудини досить значних пропорцій, має орнамента-
цію у вигляді глибокого врізного жолобка, що утворює гострий кут геометричної 
фігури (рис  3, 14)  Серед кам’яних виробів виділяється фрагмент гарно відшлі-
фованого розтиральника (пест?) (рис  3, 16)  Крем’яний матеріал представлений 
необробленими відщепами та фрагментом плоскої пластини з ознаками слабкого 
ретушування по кромках (рис  3, 10 – 13)  Культурний шар не зафіксовано 

Зелене (поселення доби пізньої бронзи) – вперше локалізоване Г  М  Буровим 
в 1950-х рр , однак культурна приналежність не була визначена дослідником через 
невиразність зібраного матеріалу, культурного шару також не було виявлено  
Розташоване за 900 м на південний-схід від південної околиці с  Зелене, на ліво-
бережжі р  Гайчур, на мису невисокої надзаплавної тераси, утвореному поймою 
річки та безіменною балкою (на правому березі останньої) (рис  1, 4)  Підйомний 

* Тут і далі, термін «поселення», вживається як умовний та узагальнюючий, що включає в себе 
об’єкти з ознаками як тимчасової (стоянки) так і довгострокової (власне поселення) обжитості 
людиною 
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Рис. 1. Схема маршруту розвідок та виявлених об’єктів
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матеріал представлений значною кількістю фрагментів ліпного посуду та неви-
разними крем’яними виробами і відщепами (рис  4, 1 – 22; 5, 1 – 6)  Більшість 
зразків орнаментації та форм посуду притаманна племенам сабатинівської та 
зрубної культур  Відмічені фрагменти посудин зі шнуровим (рис  4, 19) та зубчас-
тим (рис  4, 4, 20; 5, 4) орнаментом  Виділяється масивне наліпне вухо (рис  4, 9) та 
ніжка кубку, яка прикрашена паралельними косими врізними лініями (рис  4, 8)  
Культурний шар на поселенні не зафіксований 

В межах того ж орного поля, за 150 м на південний захід від поселення, на поло-
гому схилі рівнини в бік долини річки знаходиться курган, що слабо виділяється 
серед розораних залишків колишньої поміщицької садиби ХІХ ст  З поверхні 
насипу походить масивний безформенний шматок кременю з ознаками сколю-
вання (рис  4, 13) та невиразні уламки ліпного посуду 

Жовтневе І (поселення доби пізньої бронзи, середньовіччя) – розташоване 
на південній околиці с  Жовтневе, на лівому березі р  Гайчур, на мису високої 
надзаплавної тераси утвореному поймою річки та впадаючою в неї балкою (на 
правому березі останньої) (рис  1, 5)  Незначний підйомний матеріал являє собою 
уламки ліпного та гончарного посуду, крем’яні відщепи та фрагмент кам’яного 
розтиральника, які зібрані на орній ділянці близько 130 х 50 м (рис  2, 10 – 14) 

Жовтневе ІІ (поселення доби пізньої бронзи) – розташоване на північній 
околиці с  Жовтневе, на лівобережній, невисокій надзаплавній терасі р  Гайчур, 
на мису утвореному згаданою річкою та б  Гороховою (на лівому березі остан-
ньої) (рис  1, 6)  Ділянка має незначний уклін в бік річки та балки  На розораному 
полі, на ділянці розмірами близько 100 х 150 м, зібрано значну кількість дрібних 
фрагментів ліпної кераміки та поодинокі відщепи кременю (рис  2, 4 – 9)  Вінця 
від чотирьох посудин мають невеликі діаметри, злегка відігнуті на зовні 

Прилуки (поселення доби пізньої бронзи) – розташоване на північній око-
лиці с  Прилуки, на відносно високій та похилій надзаплавній терасі р  Гайчур 
(рис  1, 7)  Ця територія в минулому була зайнята під городами крайніх північних 
садиб села, нині перетворена на невелике орне поле  На розораному чорноземі 
зібрано значну кількість фрагментів ліпної кераміки, серед яких вінця щонаймен-
ше 7 посудин, орнаментованих масивним пружком, подекуди з нігтьо-пальцевими 
вдавленнями  В тісті значні домішки кварцитів (рис  5, 7 – 14)  Один фрагмент 
стінки має наскрізні отвори, ймовірно зроблені з ціллю ремонтного скріплення 
посудини (рис  5, 11)  Шурфування, проведене в східній частині ділянки (ближче 
до зруйнованих житлових будинків), культурного шару не зафіксувало 

Правий берег:
Сігор (поселення доби бронзи, середньовіччя) – розташоване за 750 м на пів-

нічний захід від північно-західної околиці м  Гуляйполе – виїзду на с  Варварів-
ку (рис  1, 8)  Поселення знаходиться на першій, невисокій надзаплавній терасі 
правого берега р  Гайчур  Підйомний матеріал являє собою фрагменти ліпної та 
гончарної кераміки, крем’яний скребок на пластині, які зібрані на ділянці роз-
мірами близько 100 х 60 м, що віддалена від сучасного берега річки приблизно на 
50 – 70 м (рис  2, 17 – 21) 

Гончарна кераміка представлена невеликою кількістю фрагментів амфорного 
бою доби середньовіччя, ліпна – невиразна, декілька фрагментів прямих вінець 
та днища 

Попередньо (шурфування не проводилось) поселення можна визначити як 
двошарове – доби бронзи та середньовіччя 
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Рис. 2. Матеріали з поселення Степанівка (1), Дачне (2 – 3), Жовтневе І (10 – 14), Жовтневе 
ІІ (4 – 9), Балка Калмичка (15 – 16), Сігор (17 – 21) та випадкові знахідки (22, 23)
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Рис. 3. Матеріали з поселення Вербове (1 – 16)
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Балка Калмичка (поселення доби пізньої бронзи) – розташоване за 100 м 
на південь від південної околиці с  Варварівка (рис  1, 9)  Поселення знахо-
диться на правому березі р  Гайчур, на мису невисокої надзаплавної тераси, 
утвореному поймою річки та б  Калмичкою (на лівому березі останньої)  
Локалізація ускладнена через суцільну задернованість поверхні та наяв-
ність щільних чагарникових заростей колишнього саду  Підйомний матеріал 
незнач ний (рис  2, 15)  Поселення частково пошкоджене при насаджуванні 
саду та протитанковим ровом часів Другої світової війни, що проходить захід-
ною частиною об’єкта 

Рис. 4. Матеріали з поселення Зелене (1 – 22)
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Рис. 5. Матеріали з поселення Зелене (1 – 6) та Прилуки (7 – 14)
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Рис. 6. Матеріали з поселення Нове Запоріжжя (1 – 24)
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Шурфуванням було виявлено культурний шар потужністю 0,15 м на глиби-
ні 0,5 м  Матеріали з шурфу представлені великою кількістю кісток тварин (части-
на визначена як кінські) та фрагментами ліпного посуду (рис  2, 16)  Орнаментація 
на зразках посуду у вигляді розчленованого пружка нижче вінця та каплеподібних 
вдавлень  Орієнтовно поселення відноситься до сабатинівської культури 

Нове Запоріжжя (поселення доби пізньої бронзи) – знаходиться на південній 
околиці с  Нове Запоріжжя, за 260 м на захід від автомобільної дороги – виїзду на 
с  Добропілля (рис  1, 10)  Поселення розташоване на першій надзаплавній, правобе-
режній терасі р  Гайчур (в місці крутого вигину русла на захід), на території колиш-
нього колгоспного двору  Територія збору підйомного матеріалу займає ділянку 
близько 100 х 60 м  Об’єкт зазнав значного руйнування внаслідок вибірки ґрунту в 
південній його частині  Ґрунтовий покрив до глибини 2 м знято та перевідкладено 
на ділянці близько 30 х 50 м  Саме з цього котловану походить основний підйомний 
матеріал, що вкладається в хронологічні межі доби пізньої бронзи (рис  6, 1 – 24)  
Зібрані вінця різноманітних форм (прямі, потовщені, звужені, відігнуті), на одно-
му з яких нанесені нігтьові защепи по зовнішній кромці, два мають орнаментацію 
пружками (рис  6, 1 – 11)  Цікавим є фрагмент пряслиця (діаметр 6 см), ймовірно 
виготовленого зі стінки ліпної посудини (рис  6, 24)  Серед крем’яного матеріалу 
найцікавішим є олівцеподібний нуклеус підциліндричної форми, висотою 4,8 см, 
діаметром 3 – 3,5 см  Більше половини його поверхні вкрито вузькими поздовжніми 
сколами, на одній зі сторін присутні рештки природної корки (рис  7, 19) 

Зачистки на стінках котловану виявили оголення слабо вираженого культурно-
го шару на глибині 60 – 70 см  Зібраний матеріал, в більшості своїй, характерний 
для сабатинівської культури 

Окремо варто зупинитися на випадкових знахідках з території району  Кам’яна 
сокира катакомбної культури, що походить з с  Полтавки Гуляйпільського району 
(басейн річки Янчур), була випадково знайдена на присадибній ділянці місцевими 
школярами в 1980-х рр  Сокира виготовлена з гарно відполірованого дрібнозер-
нистого граніту сіро-коричневих відтінків, ромбоподібної форми, обух злегка 
випуклий, вузький та заокруглений  Лезо дугоподібне, рівномірно звужене з обох 
боків  Отвір круглий, зміщений від центру, діаметр звужується з 2,4 см з одного 
боку, до 2,2 см з іншого (одностороннє свердління)  Розміри сокири: висота 9,7 см, 
ширина 6,8 см, товщина 5,5 см (рис  2, 22) 

Це другий відомий зразок бойових кам’яних виробів з території району  
Випадково знайдений школярами в 1952 р  кам’яний молот з околиць с  Ста-
роукраїнки описав Г  М  Буров та відніс його до ранніх етапів бронзової доби 
[2, сс  235 – 237] 

До випадкової знахідки також відноситься крем’яна пластина, знайдена на 
лівобережжі б  Кам’яної (ліва притока р  Гайчур), на західній околиці м  Гуляй-
поля  Пластина сильно патинована, має ретушування на одному з лез (рис  2, 23)  
Знахідка може бути умовно віднесена до періоду неоліту  Обстеження прилеглої 
території результатів не дало 

Окрім того, в ході розвідок було виявлено 8 курганів, що знаходяться в незнач-
ному віддаленні від узбережжя р  Гайчур (рис  1)  Насипи мають різні висоти 
(від 0,4 до 2 м) та діаметри (від 25 до 45 м)  Всі кургани, частково чи повністю, під-
даються розорюванню 

Загалом, в ході розвідок, було виявлено 9 нових та обстежено одне відоме 
поселення  Шурфування було проведено на 5 об’єктах, з яких культурний шар 
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зафіксовано на 2-ох  На решті – зібрано різного ступеню інформативності під-
йомний матеріал 

За часом існування більшість виявлених поселень можна віднести до епохи 
пізньої бронзи – зрубної чи сабатинівської культур, з присутністю елементів 
середньовіччя на поселеннях Жовтневе І та Сігор  Фрагменти ліпного посуду 
мають характерні для даного періоду форми, орнаментацію та домішки до тіста 
(пісок, товчений кварцит, органічні речовини, рідше товчена мушля)  Діаметри 
знайдених на поселеннях вінець, як правило коливаються в межах 10 – 24 см 

Варто відзначити, що більшість обстежених об’єктів, за виключенням посе-
лення Балка Калмичка, піддаються систематичному руйнуванню внаслідок гос-
подарської діяльності (розорювання, вибірка ґрунту) 

Отримані в ході розвідок матеріали є логічним доповненням до археологічної 
карти області, вони розширюють знання про ареал розселення племен доби пізньої 
бронзи у визначеному регіоні  Значимим фактором в подальшому використанні 
результатів розвідок є врахування отриманих матеріалів в сфері охорони культурної 
спадщини  Першочергово мають бути вжиті заходи по взяттю нововиявлених курга-
нів на державний облік, визначенню їх меж та виведенню їх із землекористування 
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Археологические памятники побережья р. Гайчур в пределах Гуляйпольского района

Запорожской области (по материалам разведок 2012 – 13 гг.)

В статье изложены основные результаты научных археологических разведок в бассейне 
р  Гайчур в пределах Гуляйпольского района, которые были проведены автором в 2012 – 13 гг  
Кратко изложена предыстория археологических исследований региона, даны сведения касатель-
но обнаруженных поселений и курганов, сделана попытка датировки объектов  В приложениях 
проиллюстрированы основные материалы, полученные в ходе разведок 
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Archaeological monuments in the coast of the river Gaychur within Gulyaipole district

Zaporizhian region (based on researches 2012 – 13 years)

In the article described the main results of scientific archeological exploration in the basin of the river 
Gaychur within Gulyaypole district that were made by the author in 2012 – 13  Briefly shows the history of 
archaeological research in the region  Also the author inform about the identified settlements and graves 
attempt dating the objects  The applications illustrate basic materials obtained during investigations 
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В сучасних дослідженнях історії вітчизняного суднобудування прийнято його 
історію розпочинати з найдавніших часів і суцільною лінією доводити до сьогод-
нішнього дня [1]  Ця традиція бере свої початки ще в царській історіографії ХІХ – 
початку ХХ ст , коли слово «вітчизняний» асоціювалося зі словом «російський»  
Саме звідти цей архаїзм потрапив до радянської історіографії, а потім до укра-
їнської  Але зі здобуттям Україною незалежності, виникла потреба переглянути 
деякі усталені віками історіографічні шаблони 

Теза про безперервність вітчизняного, в розумінні українського, суднобуду-
вання сьогодні опинилася під великим сумнівом  Намагання розрізнити українське 
і російське в історії України наштовхнули на цілий комплекс спірних питань в 
минулому Південної України XVIII ст , особливо його останньої чверті 

Поглянувши на розвиток українського суднобудування можна вирізнити риси 
та тенденції, характерні саме для нього  Першою і найбільш яскравою рисою була 
його річкова спрямованість  Розвиток вітчизняного судноплавства саме в цьому 
напрямку зумовили віддаленість головних центрів від морського узбережжя, 
а також розгалужена мережа рік  З вищесказаного випливає наступна риса – 
конструктивні особливості українських суден  Майже всі вони були невеликого 
розміру, плоскодонні або з невеликою осадкою, на комбінованому весельно-
вітрильному ході, та в основу багатьох з них була покладена однодеревка (або 
колода)  Третьою характерною особливістю була відсутність чіткого поділу суден 
за призначенням 

Всі ці риси були притаманні човнам-довбанкам, лод’ям, стругам, дубкам, дубів-
кам та байдакам, котрі будувалися здебільшого у верхів’ях Дніпра і його північних 
допливах до XVIII ст  (а деякі і до початку ХІХ ст )  Зі становленням козацтва почи-
нають з’являтися нові суднобудівні центри – нижче порогів  Повністю наслідуючи 
класичну українську технологію будівництва човнів, протягом XVII – XVIII ст  
на них починають зводити дуби та запорозькі чайки 

Втім вже наприкінці XVII – першій половині XVIII ст  ситуація поступово 
почала змінюватися  Амбіційні плани Петра І, щодо південних морів, вимагали 
створення на Дону і Дніпрі сучасних річкових флотилій  Якщо у кампанію 1696 р  у 
Брянську будували традиційні для Дніпра великі та малі струги, а козаки свої човни 
[2, с  36], то під час Російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр  спочатку у Брянську, а 
потім і за порогами з’являються верфі, на яких починають зводити судна абсолютно 
нового для цих територій типу і конструкції – прами, дюбель-шлюпки, плоскодонні 
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галери та кончебаси [3, с  319]  Нова політика Петра І полягала у боротьбі зі «старо-
манірним» суднобудуванням і впровадження будівництва «новоманірних» суден  
Так судна, що завжди будували з колод та дощок «сокирної обробки» і дерев’яними 
кріпленнями, замінювалися суднами більш досконалої конструкції, збудованими 
з дощок і брусів пильної обробки  Підготовкою нових спеціалістів та контролем 
виконання указу займалася Петербурзька партикулярна верф [4, с  43] 

Однак, «новоманірні» нововведення не мали належного ефекту, тим більше 
в умовах Дніпра  Фахівців, як і придатного обладнання для будівництва суден за 
новою технологією не вистачало, зведення таких суден обходилося дорожче, ніж 
традиційних, а економічний ефект в умовах сплавного судноплавства був занизь-
кий  Тому впровадження будівництва суден за новими технологіями довелося 
відкласти на довгих тридцять років 

Наступний крок у формуванні нової (і, відповідно, знищення старої) суднобу-
дівної традиції на Півдні України був зроблений вже в останній чверті XVIII ст  
Після отримання вільного виходу до Чорного моря постало питання створення 
Чорноморського флоту  З цією метою була побудована Херсонська верф, на якій 
вже у 80-х рр  почалося зведення великих кораблів  Протягом чверті століття 
тут було збудовано більше дев’яти десятків суден різних типів, зокрема кораблі, 
фрегати, яхти, плавучі батареї, бомбардирські катери, бригантини, канонерські 
човни, кирлангичи, габари, а також камелі для проведення великих суден через 
мілини гирла Дніпра і Лиману [5] 

Напередодні та під час Російсько-турецької війни 1787 – 1791 рр  в басейні 
Дніпра працювали ще кілька верфей, призначених для забезпечення Чорномор-
ської гребної флотилії суднами – Шкловська, Брянська, Мошенська, Смілянська 
та Кременчуцька  Вони спеціалізувалися на зведенні воєнних човнів, бомбардир-
ських кораблів, бригантин, транспортів і лансонів [5]  Одночасно на Кременчуць-
кій корабельні будували чайки [6, с  60]  Козацькі човни, за зізнанням у 1788 р  
принца Нассау-Зігена, були «легки и самыя пригодныя для захвата мелкихъ 
судовъ, приходящихъ въ Очаковъ» [7, с  112] 

У 1796 р  за порогами неподалік селища Кічкас для потреб торговельного флоту 
була заснована Дніпровська верф [8, с  508]  На ній будували габари – невеликі воєнні 
транспортні судна, поширені у XVIII – ХІХ ст  на Середземному морі [9, с  129] 

Абсолютно нові для України види суден, навіть після багаточисленних вдос-
коналень їх конструкції (в тому числі і на основі запорозьких човнів), не могли 
конкурувати з традиційними для цієї території суднами  Невдалі проходження 
порогів у 1737 р  та протягом останньої чверті XVIII ст  є зайвим тому підтвер-
дженням [10, сс  80 – 82] 

Керували роботою дніпровських верфей, а також були безпосередніми вико-
навцями, здебільшого російські фахівці  Наприклад, до Херсонського адмірал-
тейства у 1781 р  було направлено 618 осіб, у 1782 р  сюди ж з Санкт-Петербургу 
прибуло 700 теслярів і у 1783 р  очікувалося прибуття з Казані ще 300 рекрутів [11, 
с  1]  Більш того, в їх числі були не лише професійні корабели, але й колодники 

Отже, разом з приходом на українські території в останній чверті XVIII ст  
російських корабелів, сюди були принесені і нові європейські технології буду-
вання суден  За лічені роки Україна перетворилася на потужну базу зведення і 
дислокації російського воєнного морського флоту  В той же час, іншим боком цієї 
медалі було поступове витіснення українського суднобудування російським  Так, 
зведенням і управлінням верфей займалися російські спеціалісти  Здебільшого 
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російські суднобудівники та військовослужбовці і працювали на цих верфях  Типи 
суден, що в цей час почали активно зводити на території України, були запозичені 
за кордоном, а вдосконалювалися й адаптувалися до місцевих умов все тими ж 
російськими майстрами  Врешті, фінансувала нове суднобудування Російська 
імперія, а значить і задачі, поставлені перед Чорноморським флотом, збігалися з 
інтересами Росії у Чорноморському регіоні 

В подальшому українське суднобудування ще деякий час продовжувало 
існувати на Верхньому Дніпрі у вигляді будівництва байдаків для сплавного суд-
ноплавства, а також приватного суднобудування для побутових потреб  Таким 
чином, XVIII ст , особливо його остання чверть, стало часом занепаду звичного 
для Півдня суднобудування, переривання української суднобудівної традиції і 
впровадження нових типів суден і технологій будівництва, не характерних для 
Південної України 
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Украинская судостроительная традиция в XVIII в.

В данной статье предпринята попытка выделить черты традиционного украинского судостро-
ения, обозначив его территориальные и хронологические рамки 
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Ukrainian shipbuilding tradition in the XVIII century

This article attempts to highlight the features of the traditional Ukrainian shipbuilding, marked its 
regional and chronological framework 

Кравчук П. П.

МІСЦЯ УВ’ЯЗНЕННЯ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА 
ДЕРЖАВНОГО ГОСПОДАРСТВА: ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVIII – ПЕРША 
ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ

Місця ув’язнення завжди були скромним союзником адміністративного 
апарату у провадженні державної політики  Дані установи логічно включилися 
у процес державної колонізації Півдня України  Їх особлива роль у цій системі 
військово-адміністративних та господарських заходів, спрямованих на стале 
функціонування інститутів держави, становитиме предмет даного дослідження 

Здебільшого розглядаються місця ув’язнення, які діяли у межах сучасної 
Запорізької області  Географічні рамки дещо розширює необхідність розкриття 
функціональної єдності тюремних установ Катеринославської, Херсонської і 
Таврійської губерній 

Хронологічно охоплюється період із 1770 по 1867 рік, але основні висновки 
дослідження стосуються останньої чверті ХVІІІ – першої половини ХІХ ст , коли 
починає фіксуватися вплив місць ув’язнення на повсякденне життя краю та вияв-
ляється їх зв’язок з політикою державної колонізації 

Повноцінна історія в’язничної справи починається у межах сучасного Запо-
різького регіону із укорінення на землях Січі елементів централізованої держави, 
які було запроваджено через будівництво фортець Дніпровської лінії, зокрема, 
Олександрівської – родоначальниці міста Запоріжжя  До цього у Запорозьких 
Вольностях панувало козацьке звичаєве право, для якого характерними були 
фізичні розправи – повішання, скалічення, тортури та просте побиття  Відомий 
дослідник місцевої старовини Аполлон Скальковський, посилаючись на спогади 
столітнього запорожця Микити Коржа, називає «три рода казней и три особые 
для них орудия», поширені у Вольностях: шибениця, загострена паля або кіл, киї 
або бичі [1, сс  620 – 621]  Спеціальні місця ув’язнення не були обов’язковим 
елементом ані самої Січі, ані паланкових центрів  Заарештованих могли тримати 
у глибоких сирих ямах або в так званих військових пушкарнях, де часто і прово-
дилися «кваліфіковані» допити обвинувачуваних [2, сс  321 – 324]  Лише після 
появи на Запорожжі російських військових залог спеціальні тюремні приміщення 
міцно входять до правового побуту краю 

За основне джерело кримінального судочинства новоросійські губернії дістали 
Уложення царя Олексія Михайловича 1649 р  та Установи для управління губерній 
Російської імперії 1775 р  Даниною щільній мілітаризації краю було використання 
Артикулів воїнських (1715 р ) та Уставу морського (1720 р ) Петра Першого, які 
визначали порядок покарання усіх осіб, причетних до справ, де об’єктом посягань 
були інтереси військового та військово-морського відомств 
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Практика тюремного ув’язнення регулювалася в Уложенні 1649 р  главою ХХІ 
«О разбойных и о татиных делах», де позбавлення волі широко сполучається з 
іншими покараннями: «и того татя за первую татьбу бить кнутом и отрезать ему 
левою ухо, и посадить его в тюрьму на два года, а животы его отдать истцам» [3, 
с  138]  Установи для управління губерній Катерини ІІ, не переглядаючи архаїчну 
систему покарань Уложення 1649 р , значно розширили можливості застосування 
тюремного ув’язнення в адміністративно-поліцейському порядку  Практикою 
ув’язнення найчастіше зловживали капітани-справники і городничі, які нетри-
віально розуміли свій обов’язок «смирить по мере данной … власти нарушителя 
общего, частного и собственного своего покоя и блаженства» [4, сс  85, 97] 

За новим правовим порядком Південна Україна ближчою була до великоросій-
ських губерній, аніж до історично споріднених Правобережжя та Лівобережжя, 
де традиція Литовсько-Польської доби та Гетьманщини формально проіснувала 
до другої третини ХІХ століття  Такою була ціна одержавлення Дикого степу, 
чий розвиток в якості мілітаризованої контактної зони силоміць було перервано 
руйнуванням Січі у 1775 році 

В будівництві укріплень Дніпровської лінії разом з державними селянами було 
задіяно і зсильнокаторжний контингент  Не дивно, що серед перших будівель 
головної Олександрівської фортеці значився під 1775 роком острог [5, с  210] 

Відправлення колодників «на новую линию в Александровскую крепость» 
офіційно було започатковано сенатським указом від 30 листопада 1773 р  [6, 
сс  867 – 868], але фактично відправка на каторжні роботи до Дніпровської лінії 
розпочалася вже з 1772 року  Саме тоді колодники, засуджені в Єлисаветградській 
та Катерининській провінціях, почали прибувати до Олександрівської фортеці [7, 
с  38]  У 1774 р  за фортецею значилося 130 колодників, незначну частину яких 
складали жінки та діти  Наприкінці 1779 р  кількість колодників становила тут 
167 осіб, а в 1782 р  – 262 [8, с  126]  Для порівняння: на будівництві Петровської 
лінійної фортеці у 1775 р  перебувало 350 колодників, у 1779 р  їх кількість скоро-
тилася до 62 осіб, а в 1782 р  – зросла до 251 особи [9, с  83]  Нерівномірний роз-
поділ зсильнокаторжних по флангових фортецях спричинявся нестачею дешевої 
робочої сили та складною військово-політичною обстановкою  Утім, наполегливе 
бажання представників російської адміністрації дозволило завершити розбудову 
цих форпостів заселення краю  Фортеці Дніпровської лінії ставали адміністра-
тивними центрами утвореної наново Азовської губернії (1775), зокрема, місцем 
розміщення адміністрації Консьководського повіту визначалася Олександрівська 
фортеця [7, с  67] 

Тогочасне фортечне господарство підтримувалося силами нижніх армійських 
чинів, казенних поселян та колодників  Тому останніх цілком можна віднести до 
піонерів багатоликої державної колонізації Південної України  Серед колодників 
переважав тубільний український елемент: «бриется по-запорожску под чупри-
ну», «говорит тихо пространно по-малороссийску» [10, с  129]  На каторгу до Лінії 
відправляли за вбивства та гайдамацький промисел [7, сс  39 – 42] 

Вивільнені від карного переслідування держави «колодники» і «каторжники» 
у період між 1775 та 1797 рр  становили вагому частку у прирості народонаселення 
Олександрівського форштадту (згодом – посаду) [5, сс  210, 442]  Дана категорія 
першопоселенців осідала на р  Московка, між тогочасним містом і фортецею, утво-
рюючи поселення з невеликих землянок і мазанок – Невінчаний куток  Своєю 
назвою поселення завдячувало практиці відлучення зсильнокаторжних від «святих 
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таїнств», у тому числі, вінчання [5, с  263]  В Олександрівському форштадті пара-
лельно із фортечним острогом функціонувало окреме місце ув’язнення [11, с  25] 

У зв’язку із перетворенням протягом 1784 – 85 рр  Олександрівського форш-
тадту на цивільний посад не стрічаємо будь-яких відомостей про зміни у порядку 
в’язничного тримання в цьому населеному пункті  Так само не маємо інформації 
стосовно подальшої долі форштадтної в’язниці  Зі свідчень городничего Олексія 
Яковича Норова можна припустити, що до 1806 р  в’язні («колодники») трималися 
в сінях поліції [5, с  254]  Це було типовим явищем для провінції [12, с  25] 

Установи для управління губерній 1775 р  не знали чітких вимог щодо орга-
нізації тюремної справи на місцях  Була відсутня і єдина адміністративна номен-
клатура місць ув’язнення  Хоча з першої чверті ХІХ ст  вже відбувалося певне 
розрізнення в’язниці як адміністративної установи («острог») та в’язниці як при-
міщення («тюремная изба»): «ночью содержавшиеся в Изюмском остроге четыре 
важных арестанта … инвалидной команды 3-х солдат, накормили называемыми 
варениками … куда были примешаны семена травы дурмана … и из тюремной избы 
проломавши в окне железную решетку, вылезли, потом сняв с завалены большую 
доску, приставили к острожному палисаднику, и чрез оный бежали» [13, с  673] 

Перетворення Олександрівська у 1806 р  на повітове місто обернулося для 
Катеринославського губернського правління клопотом  Чималих витрат потребу-
вало розміщення «присутственных мест» і тюрми  Для повітової в’язниці планува-
лося використати так звану кордегардію (приміщення для варти), однак, зваживши 
на неможливість роздільного тримання у кордегардії здорових та хворих в’язнів 
було вирішено орендувати великий кам’яний погріб [5, сс  254 – 255] 

Повнота влади у тюрмі належала начальнику інвалідної команди, чиїми силами 
здійснювалася охорона ув’язнених  Наглядач («смотритель») повітового острога 
передовсім відповідав за ведення документації та господарські питання; трапляли-
ся випадки, коли на цю посаду призначалися арештанти з привілейованих станів 
[14, с  409]  Подібна практика «острожного самоуправління» була заборонена у 
1820 р , з цього часу посаду наглядача могли обіймати лише поліцейські чиновники 
[14, с  409], що підпорядковувалися городничим 

Уперше капітальна в’язниця була зведена в Олександрівську близько 1825 р  
«и никак не позже» [15, спр  989, арк  114 а] «из суммы, пожертвованной гражда-
нином» [16, спр  1146, арк  2]  Ім’я цього благодійника нам не відоме, але він зробив 
велику справу, забезпечивши бодай мінімальні умови для роздільного тримання 
ув’язнених  Камери для «маловажных», «важных», «дворян», «женского пола» 
були обладнані нарами та проглядалися із коридору [16, спр  1146, арк  2]  Велика 
камера призначалася для хворих, в традиціях тюремного милосердя її було роз-
міщено навпроти кухні [16, спр  1146, арк  2]  Будівля першої Олександрівської 
повітової в’язниці (рис  1), скоріш за все, була фахверковою, тобто такою, що 
мала подвійні стіни із ряду дошок та ряду саманної цегли [17, с  134]; навколо було 
споруджено дерев’яний палісад (рис  2) 

Утримання в’язниці здійснювалося за рахунок казни  Обов’язком же міської 
влади було опалення та освітлення тюремних приміщень [18, с  129]  Паливо для 
«острожного дома» доставлялося за підрядами, в яких замовником виступала 
міська ратуша [19, № 180, с  8]  На січневу третину 1820 р  через повітове казна-
чейство для в’язниці було виділено у розрахунку на асигнації 103 крб  95 к  [18, 
с  147]  Сукупні річні видатки на утримання даної установи мали б перевищувати 
300 крб  асигнаціями [20, с  318]  Однією з найбільш неупорядкованих статей видат-
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ків було продовольче забезпечення арештантів, на якому нарівно позначалися і 
чиновницькі зловживання, і цінові коливання 

За табелем, височайше затвердженим у 1831 р , по Катеринославській губер-
нії на одного арештанта щодня мало відпускатися 10 коп  «кормових» [21, сс  186, 
815], однак вже у 1832 р  фактичні видатки становили 17 копійок [19, № 180, с  8]  
У річному обчисленні це доволі велика сума – 62 крб  5 коп  Аналогічна ситуація зі 
здорож чанням арештантського раціону склалася і в Таврійській губернії: «на 9 коп  
в нынешнее время не только нельзя быть сыту, но и невозможно даже утолить 
голода» [21, с  313]  Нарікання цивільної влади було почуто у столиці; арештантські 
кормові у Таврійській губернії збільшилися до 15 коп  [21, с  313] 

Покладений на городничих і стряпчих обов’язок обліку «расходов, упот-
ребленных из казны на продовольствия арестантам денег» часто виконувався 
недбало [19, № 171, с  8]  Імовірно, саме це дало привід утвореному в 1819 р  Това-
риству піклування про тюрми клопотати про передачу продовольчої частини у 
відання губернських комітетів Товариства  Отримане у 1827 р  право розпоряд-

Рис. 2. Дерев’яна огорожа Олександрівської в’язниці, 1825 рік

Рис. 1. Фасад Олександрівської в’язниці, 1825 рік
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жатися казенними асигнуваннями [22, сс  539 – 540] та підрядами перетворило 
комітети Товариства на привабливі для місцевого чиновництва установи 

Доведені по губерніях норми харчування арештантів є цікавим джерелом для 
визначення рівня цінових коливань та продовольчого забезпечення в окремих 
регіонах (табл  1)  Арештантський табель складався на основі цін на борош-
но і крупу, подібно до платежу «за прокормление проходящих по Губерниям 
рекрутов без улучшенной пищи, т  е  без мяса или рыбы» [23, с  641], «полагая 
солдатский паек: муки по 2 ½ фунта в сутки: (считая куль в 7 ½ пуд) и крупы 
1 ½ гарнца в месяц» [22, с  2] 

Таблиця 1

№ з/п Губернії, повіти та міські центри 1817 1822 1827 1831

1. Волинська – 13 8 14
2. Катеринославська 5 8 8 10
3. Київська 10 11 5 10
4. Подільська 10 ½ 7 16
4.1. Кам’янець-Подільський 9
4.2. в інших містах 7

5. Полтавська 13 7 12
5.1. Полтава, Хорол, Золотоноша, Пирятин 8
5.2. Кременчук 5
5.3. Переяслав, Лохвиця 7
5.4. Гадяч 6
5.5. Кобеляки 12 ½
5.6. Ромни, Костянтиноград, Лубни, Прилуки, Зіньків, 

Миргород 
10

6. Слобідсько-Українська 12 ½ 7 10
6.1. Харків, Валки, Лебедин, Суми, Зміїв, Ізюм, Куп’янськ, 

Вовчанськ, Богодухів 
10

6.2. Охтирка 5
7. Таврійська 11 13 9 (15)
7.1. Сімферополь, Євпаторія, Перекоп, Феодосія, 

Тмутаракань
13

7.2. Дніпровський та Мелітопольський повіти 11
8. Херсонська 7 10 9 15
8.1. Одеса 8
9. Чернігівська 10 13 ½ 4 8

Місця ув’язнення Південної України великою мірою були інфраструктурним 
проектом  Вони все більше переправляли арештантів, засуджених до каторж-
ної роботи зі зміцнення причорноморських рубежів імперії  У повітових каз-
начействах видатки на етапне відділення проходили окремими рядками: на 
ремонт «ножных кандалов», «на зделание железной шейной цепи о двух замках 
и деревянных колодок» тощо [18, сс  118 – 119] 

У період з 1819 по 1829 роки через Олександрівську в’язницю пройшло понад 
4600 арештантів, серед яких лише 293 особи відбували покарання за присудом 
місцевої влади [24, с  306]  Майже 94 % ув’язнених становили особи, чия провина у 
судовому порядку не доводилася, та пересильні арештанти  Очевидно, що тюрем-
ний інститут в меншій мірі слугував цілям правосуддя, виступаючи передовсім як 
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інструмент адміністративно-поліцейського примусу та доставки дешевої робочої 
сили  Звідси і малий відсоток засуджених 

Етапування пересильних арештантів, зсильнокаторжних, здійснювалося пові-
товими інвалідними командами, що справно зловживали етапною повинністю 
сільських і міських обивателів, збурюючи відоме невдоволення  Інформацію про 
перебування в Олександрівській та Петровській фортецях по одній інвалідній роті 
стрічаємо під 1804 роком [25, с  122]  27 березня 1811 р , «при общем преобразо-
вании инвалидов и разделении их на Подвижных, Служащих и Неслужащих», 
було утворено Олександрівську та пов’язану із нею етапним трактом Оріхівську 
повітову інвалідну команду [25, сс  133, 136; 26, сс  595 – 597]  У 1829 р  Олексан-
дрівська інвалідна команда налічувала 113 військовослужбовців [24, с  306]  Вона 
конвоювала арештантів у південно-східному напрямі до Оріхова та у північно-
західному напрямі до Катеринославу [27, с  2] 

У 1835 р  завершується казенне будівництво кам’яної споруди Олександрів-
ського тюремного замку на 100 осіб [28, с  233]  Даному факту Олександрівськ 
завдячує як центр найбільш заселенного повіту Катеринославської губернії  
Станом на 1834 р  кількість ревізьких душ становила тут 52 275 осіб [29, с  209]  
Чисельність чоловічого населення самого Олександрівська становила у 1836 р  
595 осіб (разом з жінками – 1 216) [30, с  201] 

Статечність та винятковість Олександрівського тюремного замку у міському 
ландшафті відзначалася Афанасьєвим-Чужбинським і Яворницьким  Сьогодні ми 
можемо сказати, що це, дійсно, була цікава з точки зору цивільної архітектури 
споруда (рис  3)  Загадкою залишається чому кам’яний тюремний замок деякі 
місцеві чиновники не бачили у своїх зведеннях  Складений у 1837 р  статистичний 
опис Олександрівська не називає у місті жодного кам’яного казенного дому [20, 
с  314]  До 1842 р  належить петиція предводителя дворянства Миколи Марка про 
незручність Олександрівська як повітового центру, зокрема, відсутність у ньому, 
на відміну від Оріхова, кам’яного тюремного замку [31, с  210] 

Ці зведення не відповідали дійсності  10 жовтня 1835 року представник кор-
пусу інженерів шляхів сполучень зафіксував завершення будівництва кам’яної 
в’язниці у Олександрівську: «По сему плану работу окончательно освидетель-

Рис. 3. Фасад Олександрівського тюремного замку, 1835 рік
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ствовал … оная произведена согласно проекту» [16, спр  1146, арк  1]  Згідно із 
планом у коридор першого поверху тюремного замку виходили приміщення «для 
служителей», «для пересыльных», «для беспаспортных и по разным легким пре-
ступлениям и подозрением содержимым», «для важных преступников уголовному 
суду подверженных», «для буйных и упорных» та кухня  Найбільше приміщення 
призначалося «для беспаспортных»  Другий поверх також забезпечував роздільне 
тримання в’язнів: «для воров», «для содержимых за долги», «для женщин», «для 
малолетних»  Були і окремі лазарети для чоловіків та жінок, каплиця  Прилегла до 
тюремного замку внутрішня територія розподілялася на три прогулянкові зони: 
для жінок, для хворих чоловіків, для решти в’язнів  Садиба тюремного замку була 
обнесена кам’яною огорожею; ворота замку утворювали окрему споруду із вар-
товим приміщенням, лазнею та коморою (рис  4) 

Олександрівський тюремний замок, якщо і не відповідав усім вимогам Това-
риства піклування про тюрми [32, сс  112 – 118], то певною мірою перевищував 
нормативні очікування для типової повітової в’язниці [33, с  56], додатково забезпе-
чивши роздільне тримання «буйных и упорных», «воров», «содержимых за долги», 
«малолетних»  Проходження через повіт етапного тракту зумовило обладнання і 
окремої камери для пересильних 

Певне уявлення про склад арештантів, які утримувалися у новому тюремному 
замку Олександрівська та в решті місць ув’язнення Катеринославщини, дають 
зведені дані губернського комітету Товариства піклування про тюрми за 1842 рік  
Сам комітет було утворено у Катеринославі у 1838 році [34, с  2] 

Загалом в губернії утримувалося 1597 арештантів, з яких 501 при поліції  За 
кримінально-правовою характеристикою вони поділялися наступним чином: 
«отлучка от партии и упуск арестантов» – 100 осіб; «лихоимство, растрата сум 
и злоупотребление по службе» – 19 осіб; «убийство и подозрение в оном» – 
22 особи; «буйство, пьянство и дурное поведение» – 19 осіб; «контрабанда и 
корчемство» – 7 осіб; «делание фальшивой монеты и перевод оной» – 1 особа; 
«фальшивые разного рода поступки» – 14 осіб; «предержательство беглых» – 
9 осіб; «неимение видов, просрочка оных и побег» – 258 осіб; «прошение 
милостыни и бродяжничество» – 309 осіб; «грабеж и подозрение в оном» – 
19 осіб; «зажигательство и подозрение в оном» – 17 осіб; «кража и мошенничест-
во» – 236 осіб [35, сс  42 – 43] 

Як бачимо, більшу частку затриманих складали волоцюги та злодії: разом – 
50,3 %  Однак звертає на себе увагу і велика група ув’язнених за порушення 
порядку етапування («отлучка от партии и упуск арестантов»), що свідчить про 
інтенсивний рух арештантських партій на Катеринославщині  Прикладом, в Хер-
сонській губернії таких ув’язнених не було [35, с  42] 

Рис. 4. Кам’яна огорожа та ворота Олександрівського тюремного замку, 1835 рік
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Олександрівськ став одним з перших повітових центрів, де була уведена 
посада наглядача («смотрителя») тюремного замку  Відбулося це одночасно із 
завершенням будівництва нової в’язниці восени 1835 р  Відповідне клопотання 
підготував Новоросійський і Бессарабський генерал-губернатор  Грошове утри-
мання наглядача становило 500 крб  на рік [36, сс  987 – 988]  Через мізерність 
міських доходів повітового Олександрівська, оклад виплачувався за рахунок зем-
ських повинностей  Для освіченого провінційного товариства посада наглядача 
тюремного замку навряд чи була привабливою, адже вчителя наук у Олексан-
дрівському повітовому училищі отримували 625 крб  [37, с  334]  Погодимося із 
думкою спеціалістів з історії іншої частини підросійської України – Чернігівської 
губернії, – які слушно зауважили, що «низькі оклади мали компенсуватися нату-
рою та поборами» [38, с  44] 

Низька соціальна привабливість посад у тюремній адміністрації та відомий 
негативний вплив від спілкування зі злочинцями обумовлювали появу в керівництві 
повітових місць ув’язнення осіб морально неоднозначних, чиї злодіяння ставали 
для історіографії хрестоматійними прикладами «звірячої подоби російського само-
державного абсолютизму»  Типовим представником в’язничного паноптикуму був 
начальник Олександрівської інвалідної команди поручик Кривозубов  Близько 
1835 року він придбав в одного з поміщиків родину кріпосних Лисоконенкових, 
що складалася з чотирьох осіб: подружжя та неповнолітніх дітей  Голову родини 
Кривозубов майже одразу запроторив у в’язницю, попередньо вибривши бідоласі 
голову  Жертвою знущань начальника інвалідів стала і одинадцятирічна Марія 
Лисоконенкова  Страждання дівчини, що призвели до її смерті, докладно описано 
у капітальній праці Михайла Гернета «История царской тюрьмы» [39, с  8] 

Моральне зубожіння тюремної адміністрації доповнювалося фізичними 
вадами її окремих представників  Згідно із затвердженими у 1831 р  правила-
ми, в тюремні наглядачі направлялися із Внутрішньої сторожі нижні чини, які 
мали «небольшое сведение рук или ног, выхождение заднепроходной кишки, 
недержание мочи» [21, с  52]  Служба у тюремних чинах стала надовго асоці-
юватися з моральною або фізичною неповноцінністю  І для цього, як бачимо, 
були усі підстави 

З 1851 р  у господарському забезпеченні повітових в’язниць ще більше зростає 
роль місцевих відділень комітету Товариства піклування про тюрми [40]  Згідно 
зі статутом Товариства, до складу повітових відділень губернського комітету за 
посадою входили: повітовий предводитель дворянства (головуючий директор), 
повітовий лікар, благочинний церков, голова повітової земської управи, справник 
тощо [41, с  103]  У різний час Олександрівське повітове відділення очолювали 
великий землевласник Петро Ананійович Струков [42], син «залізного» міністра 
фінансів Олександр Єгорович Канкрін [43], гвардії поручик Олексій Миколайо-
вич Наковальнін [44, с  194], сановник та відомий меценат Іван Вікторович Канк-
рін [45], малоросійський дворянин Валеріан Семенович Миргородський [45]  
Члени Товариства піклування про тюрми підлягали височайшому нагородженню в 
особливому порядку [41, сс  109 – 110]  З огляду на це, місцевою владою ретельно 
документувалися особисті досягнення кожного з благодійників 

Загальний рівень організації тюремної справи в Олександрівську засвідчив у 
1867 р  візит Катеринославського губернатора В  Д  Дуніна-Борковського  Губер-
натор відзначив старанність наглядача тюремного замку колежського секретаря 
Павловського та офіційно оголосив йому подяку [46] 
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На загал скромну історію мають місця ув’язнення материкової частини Тав-
рійської губернії  Діставши у 1801 р  міський статус, Оріхів водночас призначався 
одним з перших повітових міст краю (тоді – Новоросійської губернії)  Від його 
належного адміністративного облаштування певною мірою залежав успіх вну-
трішньої колонізації Північного Приазов’я  З 1803 по 1842 рр  Оріхів був центром 
Мелітопольського повіту  Через це його іноді називали Мелітополем  Серед пер-
ших адміністративно-судових установ у місті почали діяти повітовий та нижній 
земський суди, казначейство, поштова експедиція, духовне управління [47, с  9]  
В’язниця доповнювала цей адміністративний ансамбль  В установі тримався різно-
манітний контингент  В Описі справ Таврійського історичного архіву знаходимо, 
що у 1821 р  Мелітопольській повітовий суд ухвалив рішення «выдержать в Оре-
ховской тюрьме на хлебе и на воде две недели» двох мешканців селища Микола-
ївка  Вони побилися у храмі «во время службы страстей Христовых» [48, с  108]  
Безчинство у храмі лише малий епізод з багатої історії релігійних пошуків нових 
жителів південного краю  Були і безуспішні намагання «завести секту кастратов» 

[49, с  133], і викриття «секты прыгунов» [50, сс  108 – 109] тощо  Прихильники 
численних єресей та церковні злочинці нарівно із загальнокримінальним елемен-
том справно поповнювали місця ув’язнення Південної України  В цьому смислі 
Оріхів був стандартним повітовим містом 

На складі арештантів також позначався поліетнічний характер колонізації 
краю  Меноніти найчастіше потрапляли до в’язниці за нанесення тілесних ушкод-
жень, неповернення боргів, самовільний перехід до інших колоній; переселенці з 
південних земель Німеччини зазвичай просто втікали з колоній, виявляли «нера-
дение и леность в хозяйстве» та непокору начальству; болгари, крім втеч, були 
помічені у бійках, грабежах і навіть в чаклунстві [51]  Місця ув’язнення південного 
краю стали для багатьох переселенців своєрідною школою лояльності до нової 
батьківщини 

Оріхівська в’язниця знаходилася на одному з кінців тракту «от Берислава до 
Орехова» [52, сс  33 – 34]  Вона бачила арештантів різних станів, національностей 
та віросповідань  Нескінченний потік пересильних вимагав особливої міцності 
стін тюрми  Питання щодо будівництва у місті кам’яної споруди тюремного замку 
було порушено біля 1818 р  [53, спр  254, арк  3]  В’язницю планувалося збудувати 
за проектом, ухваленим для повітових тюремних замків ще у 1811 р  [53, спр  254, 
арк  3]  За цим проектом основна будівля тюремного замку була одноповерхова 
і складалася із коридору («сеней, где быть часовому»), двох покоїв з металевими 
ґратами для злочинців 1-го розряду і двох покоїв без металевих ґрат для злочин-
ців 2-го розряду, кухні та кімнати для хворих  Для «преступников и преступниц» 
передбачалося роздільне тримання  Усі покої обладнувалися вентиляцією у вигляді 
вмонтованих в стелю дерев’яних труб [53, спр  254, арк  3] 

Будівництво нової замкової будівлі Оріхівської в’язниці відбулося у 
1823 – 1824 рр  Підряд на будівництво виконав Катеринославський купець 
другої гільдії Тимофій Іванов  Попри вчасно здану роботу, купець не отримав 
належного розрахунку  Лише після «височайшого» втручання Іванову відшко-
дували у 1832 р  необхідну суму [53, спр  34, арк  440 – 441] 

Появі тюремного замку в Оріхові передував Циркуляр Департаменту дер-
жавного господарства і публічних будівель Міністерства внутрішніх справ від 
1823 року [53, спр  104, арк  7, 7 зв ]  Цей керівний документ зобов’язував губерн-
ські правління впорядкувати розміщення адміністративно-судових установ у 

Кравчук П. П.



ІСТОРІЯ

151

повітових центрах, «дабы посредством сего достигнуть двойной цели: и постройки 
каменных присутственных мест в уездах, и основание надежнейших помещений 
для заключения арестантов» [23, сс  809 – 810]  Оріхів вдало вирішив ці завдан-
ня на основі проектної документації 1811 р  [54, с  1428]  Хоча загалом у державі 
з 1821 р  з’являються інші правила будівництва повітових установ, зокрема, місць 
ув’язнення  Після вдалої апробації у Харкові та Нижньому Новгороді нового про-
екту будівництва тюремних замків архітектора Шарлеманя-Боде [55, с  94], «на сих 
же самых основаниях» 25 квітня 1821 р  ухвалюється записка міністра внутрішніх 
справ «О планах уездным тюремным зданиям» [14, с  699]  У записці містилася 
витіювата настанова «предпринимать постройку тюрем каменных там, где можно 
к сему иметь удобность, и деревянных на каменном фундаменте и с железными 
крышами в тех уездных городах, в коих деревянное строение, по дешевизне леса, 
или по недостатку материалов, для каменного строения нужных, должно быть 
предпочтено» [14, с  700] 

У продовження лінії на уніфікацію архітектури адміністративно-судових уста-
нов, 22 липня 1822 р  затверджуються два типові проекти для будівництва служ-
бових місць та в’язниці у повітових центрах  Перший проект був розрахований 
на функціонування всіх установ в одній будівлі  За другим проектом в’язниця 
мала розміщуватися в «особом строении» [33, сс  55 – 56]  Проекти 1822 р  ста-
нуть складовою частиною вже згаданого Циркуляру Департаменту державного 
господарства і публічних будівель МВС [23, с  809] 

Добрим прикладом розміщення в’язниці в «особом строении» був Олексан-
дрівський тюремний замок  Разом Оріхівський та Олександрівський тюремні 
замки були свідками швидкої уніфікації системи державного управління, розвит-
ку бюрократичної практики  Усюди впроваджувалися єдині зразки діловодства, 
поступово складалися «некоторые правила для составления смет и планов» [53, 
спр  104, арк  7] 

Крім архітектурних особливостей, уніфікація тюремної справи позначилася 
і на адміністративних питаннях  В номенклатурі найменувань губернських та 
повітових в’язниць зрештою надається перевага одній назві – тюремний замок  
Це пов’язано з поширенням МВС у 1831 р  єдиної Інструкції наглядачеві губерн-
ського тюремного замку, яка в однаковій мірі стосувалася й наглядачів повітових 
в’язниць  Останнім дозволялося виконувати Інструкцію з урахуванням місцевих 
особливостей: «сколько местные обстоятельства и способы то дозволяют» [41, 
с  46]  Інструкція певним чином ламала усталену практику старшинства військо-
вих начальників і декларувала принцип єдиноосібної влади наглядача тюремного 
замку: «Смотритель есть полный хозяин тюремного замка и блюститель в оном 
внутреннего порядка, за который строго ответствует» [41, с  64]  Інструкція була 
чинною до 1915 року 

Не менш важливою подією в історії уніфікації тюремної справи стало і 
видання в 1832 р  «Уставов о содержании под стражей и о ссыльных» [56, с  39]  
Ця пам’ятка увійшла до ХІV тому першого видання Зводу законів Російської 
імперії, що мав на меті систематизувати діючі у різних сферах державного 
життя норми законодавства «по главным предметам дел правительственных 
и судебных»  Згідно із маніфестом Миколи І, Звід законів набував чинності з 
1 січня 1835 року [57, с  68] 

На материковій частині Таврійської губернії процес становлення тюремної 
справи завершується із остаточним узгодженням внутрішніх адміністративно-
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територіальних питань  Йдеться, зокрема, про формування адміністративних 
установ нових Бердянського та Мелітопольського повітів 

Відкрита у 1830 році Бердянська пристань, зважаючи на свої переваги для кабо-
тажної торгівлі, швидко склала небезпечне суперництво «старейшим приютам 
торговли Азовской, Мариуполю и Таганрогу» [58, с  67]  У 1841 р  височайшим 
рескриптом Бердянську було даровано статус міста  А у 1842 р  п’ятитисячний 
Бердянськ стає центром однойменного повіту [59, сс  9, 11 – 12]  Статус повіто-
вого міста зумовив великі перетворення по адміністративній частині  Бердянська 
влада разом із Таврійським губернським правлінням мали забезпечити умови для 
функціонування повітових установ, серед яких був і тюремний замок  В молодих 
містах Новоросійського краю це питання стояло дуже гостро і часто вирішувалося 
через оренду приватних приміщень  У рапорті Мелітопольської міської поліції 
від 6 січня 1844 р  зазначалося: «В городе Мелитополе казенных гражданских 
зданий нет, а нанимаются дома под помещение здешних присутственных мест за 
цену: уездного суда 240 руб , земского суда 220 руб , городской полиции 180 руб , 
тюремного замка 300 руб  серебром в год» [60, с  22]  У Бердянську державні 
установи так само тривалий час винаймали приміщення у приватних осіб  Навіть 
особовий склад інвалідної команди був розподілений певний час по квартирах 
обивателів  Фактично на утриманні мешканців міста перебувало понад півтори 
сотні військово службовців інвалідної команди [52, с  31] 

Непростий характер квартиронаймачів підкреслює випадок, занотований 
у «Записках до відома» керуючого ІІІ Відділенням царської канцелярії Леонтія 
Дубельта: «Полковник Боассель донес, что начальник Бердянской инвалидной 
команды, подпоручик Цац, во время учения ударил в лицо рядового Маковкина, 
который за то ударил его штыком в бок, однако не ранил и от дальнейшего поку-
шения удержан другими солдатами» [61, с  172]  Подібних інцидентів вистачало, 
адже комплектація інвалідних команд часто провадилася за залишковим прин-
ципом  Сформовані у 1847 р  Бердянська та Мелітопольська команди навряд чи 
були винятком [62, с  345] 

Порядок охорони інвалідами місць ув’язнення потребує детальнішого 
дослідження  Ухвалене в 1811 р  Положення для внутрішньої сторожі, яким 
керувалися начальники повітових інвалідних команд, серед обов’язків по відно-
шенню до губернського начальства скупо називає «отряжение нужных часовых 
к Присутственным местам, тюрьмам и острогам» [26, с  785] 

Діяльність бердянських місць ув’язнення наприкінці першої половини – 
у третій чверті ХІХ ст  майже не відома  Приміщення, які винаймалися для 
в’язниці, не встановлені  Стан тюремної справи у цей час окреслює лише неве-
лика згадка від 1849 р  про бердянський «острог» та потребу його «значительных 
исправлений»  Втім, дане зауваження стосувалося і «городских тюрем» в Оріхові 
та Мелітополі [52, с  34] 

Занедбаність тюремної частини великою мірою гальмувала запровадження 
на теренах Таврійської губернії прогресивних елементів кримінальної юстиції  
У 1846 р , зваживши на відсутність в губернії робітних домів та через нестачу 
місць у тюрмах, Таврійська палата карного суду не змогла прийняти пропозицію 
Міністерства юстиції щодо заміни окремим категоріям осіб тілесних покарань на 
арешт [63, сс  102 – 103]  У дусі російської дидактики тілесні покарання застосо-
вувалися судами Таврійської губернії до скасування даного роду кримінальних 
покарань 17 квітня 1863 року [49, с  132] 
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Не можна сказати, що губернська влада не розуміла суті накопичених про-
блем  Незадовільні умови тримання ув’язнених в орендованих приміщеннях 
спонукали Таврійське губернське правління організувати в повітових центрах 
будівництво тюремних замків за типовим проектом  У 1859 р  підряд на будівниц-
тво в’язниць у Бердянську (на 75 осіб) та Мелітополі (на 100 осіб) узяв одеський 
купець першої гільдії Ківа Гранов, який гарантував здати об’єкти у 1861 році [53, 
спр  1215, арк  44, 237]  Перебування Гранова під слідством у справі про армійські 
поставки під час Кримської кампанії стало на заваді успішної реалізації проек-
ту [64, сс  86 – 87]  Справа Гранова розглядалася військовим судом у Києві [64, 
с  86]  Сам він був жорстко обмежений у можливості пересування  Департамент 
поліції поширив лист із забороною видачі паспортів купцям, «прикосновенным 
к делу о злоупотреблениях в Крымской армии» [65, спр  25, арк  3]  Зрештою, 
адміністративно-поліцейський тиск спричинив банкрутство Гранова [53, спр  1215, 
арк  586, 653]  До Таврійського губернського правління тривалий час надходили 
клопотання про задоволення боргових зобов’язань купця шляхом продажу його 
майна [53, спр  1215, арк  429, 1181] 

Зі зрозумілих причин умови тримання в’язнів у повітовому Бердянську не 
покращилися  У 1863 р  один із бердянських кореспондентів «Одеського Вісника» 
зауважив: «Между прочим, гг  главный начальник края и губернатор нашли у нас 
в запущенном положении острог и больницу» [62, с  77]  Занедбаність тюремної 
справи губернське правління пов’язувало, у тому числі, із низьким грошовим 
утриманням тюремних наглядачів («смотрителей»): «при получаемом ими край-
не ограниченном жаловании (в губернском городе 225 руб , а в уездном от 120 до 
150 руб  (сріблом – прим  авт ) трудно и даже невозможно найти людей, которые 
бы вполне отвечали своему назначению» [66, с  540] 

Багато проблем стримувало розвиток тюремної справи в Мелітополі  Цей пові-
товий центр постав із селища Новоолександрівка у 1842 р  Для колишнього казен-
ного селища, яке з легкої руки керманича Новоросійського краю М  С  Воронцова 
перетворилося на повітове місто [60, с  20], завдання із належного розміщення 
нових адміністративно-судових установ виявилося непростим  Сюди мали пере-
їхати повітові службові місця із Оріхова  Водночас Оріхівська в’язниця залиша-
лася важливим пересильним пунктом [52, с  34]  Тюремна справа на новому місці 
розпочиналася практично з нуля  З 1844 по 1856 рік видатки на оренду приміщень 
для Мелітопольської повітової в’язниці зросли із 300 до 1 000 рублів на рік [60, 
сс  22 – 23, 31] 

У 1850-х роках через в’язницю проходило щороку в середньому 200 арештантів 
[52, сс  31 – 32]  Її традиційний контингент становили селяни  Інститут тюремно-
го примусу був традиційним засобом упокорення найбільшого податного стану  
В 1862 р  до чотирьох місяців тюремного ув’язнення було засуджено одного з 
волосних голів Федора Онищенка, який пропонував селянам ухилятися від скла-
дання і підпису уставних грамот, залишаючись «при прежних обязанностях к 
помещику, графу Канкрину» [49, с  128]  В’язниця, утім, була не єдиним способом 
протидії емансипації селян  Найчастіше репресії застосовувалися у комплексі: 
покарання різками та передача до арештантських рот або ті самі різки та заслання 
«на поселение в отдаленнейшие места Сибири» [48, сс  106 – 107] 

Особовий склад Мелітопольської інвалідної команди перевищував 200 війсь-
ковослужбовців  Через нестачу казенних будівель він був розселений на приват-
них квартирах [52, сс  31 – 32] 
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Усі перетворення в тюремній справі новоросійських губерній були підпоряд-
ковані потребі адміністративного опанування та господарського освоєння земель 
Північного Причорномор’я  Кам’яні тюремні замки з’являлися у повітах з числен-
ним населенням та важливими етапними трактами  Спочатку Оріхівський замок 
(1824 р ), згодом Олександрівський (1835 р ) ставали німим свідченням утверд-
ження інститутів російського самодержавства  Росію цікавив південь Європи 
і своє право на активну зовнішню політику у цьому напрямі вона виборювала 
яскравими цивілізаторськими проектами [67]  Як великій імперії їй потрібні були 
свої Америки  «Нужно было превратить дикую степь в поле возделанное, притон 
хищничества и разбоя, в селение хозяйства и порядка» [68, с  6] 

Тюремні установи були одним з інструментів освоєння «дикой степи» та упоко-
рення «притона хищничества и разбоя»  Для першого вони постачали робочу силу, 
для другого – розгортали лещата російського адміністративно-поліцейського 
апарату  Далекі від вістря даної боротьби в’язничні установи були пасинками 
держави, а тому розміщувалися де завгодно тільки не в спеціально обладнаних 
приміщеннях  Бердянський та Мелітопольський тюремні замки лише за назвою 
були такими, тривалий час залишаючись найбільшими «квартиронаймачами» у 
своїх повітах 

Карна політика держави була жорстко прив’язана до комплексу завдань із 
розвитку військової та господарської інфраструктури  Дуже добре це видно 
на прикладі утворених у 1807 р  воєнно-робочих команд, куди спочатку мали 
зараховуватися лише непридатні у стройовому відношенні міліціонні ратники 
[69, сс  1329 – 1330], але з 1818 р , через нестачу робочої сили, до складу команд 
дозволялося зараховувати і «крепостных арестантов, не по суду в сие звание 
отданных» [13, с  517]: ув’язнених військовослужбовців [70, с  160], безпаспортних 
та волоцюг [14, с  195] 

Розвиваючи досвід обернення маргіналів у напіввійськові будівельні форму-
вання, інженерне відомство ініціює створення арештантських рот, які з 1823 р  
функціонують паралельно з воєнно-робочими підрозділами [71, с  36]  В ареш-
тантські роти зараховували військових арештантів («осужденные на срок 
в крепостные работы»), волоцюг та втікачів військового відомства («кои за 
справками остаются в крепостных арестантах»), цивільних осіб, засуджених 
безстроково («присужденные к вечному заточению») та на певний строк 
(«приговоренные к срочному заключению») [72, с  1012]  Навіть верховна влада 
Новоросійського краю, яка раніше скептично ставилася до переваг працевико-
ристання арештантів [73, с  368], кінець-кінцем визнала корисним досвід орга-
нізації трудової зайнятості маргіналів в арештантських ротах  Тим більше, що 
південні та малоросійські губернії все більше ставали притулком для різного 
роду волоцюг (табл  2) 

За даними 1842 р  питома вага волоцюг серед арештантів у внутрішніх регі-
онах імперії рідко перевищувала їх третю частину (Володимирська губернія – 
33,5 %) [35, с  41]  На півдні ж імперії волоцюги могли складати до трьох чвертей 
від загальної чисельності арештантів (Херсонська губернія – 74,8 %) [35, с  43]  
Наявна соціальна проблема розв’язувалася досить прямолінійно: волоцюги ста-
вали невичерпною ресурсною базою для формування у південних губерніях 
арештантських рот  «Для пополнения Арестантских рот в Новороссийском крае 
и Бессарабии найдется довольно бродяг и даже с избытком» [21, с  783], – відзна-
чав верховний сановник Новоросії граф Федір Пален 
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Особливий уклад соціального життя дав поштовх до апробації на теренах 
краю нового інституту карної політики – арештантських рот цивільного відом-
ства, уперше сформованих в Одесі, Херсоні, Сімферополі та Бессарабії  Відпо-
відне Положення було затверджено у 1830 р  [74, сс  704 – 706]  На відміну від 
арештантських рот інженерного та морського відомств, куди могли відсилалися 
«присужденные к вечному заточению», до цивільних рот губернські правління 
мали направляти виключно дрібних кримінальних злочинців: «а) беглых и бродяг, 
кои старше 25 лет, не отсылая их на Кавказскую линию в работники казакам; 
b) осужденных к ссылке в Сибирь, за маловажные преступления, и с) осужденных 
в крепостную работу на срок, за неважные преступления, или к заключению в 
рабочие дома» [74, с  704] 

Таблиця 2

Губернія
Всього 

арештантів

Волоцюги, з них: % волоцюг 
від загальної 
чисельності 
арештантів

«неимение видов, 
просрочка оных и 

побег»

«прошение 
милостыни и 

бродяжничество»
новоросійські губернії

Катеринославська 1597 258 309 35,5
Херсонська 1208 84 820 74,8

малоросійські губернії
Київська 1220 640 – 52,4
Чернігівська 743 258 122 51,1
Житомирська 1773 643 483 63,5

внутрішні російські губернії
Калузька 2125 28 20 2,3
Тульська 1377 356 31 28,1
Володимирська 618 101 106 33,5
Костромська 1022 60 – 5,9

Зарахування у цивільні роти дрібних злочинців мало на меті як боротьбу з 
напливом маргіналів («чтобы искоренить бродяжничество») [21, с  783], так і 
можливість господарського використання даних підрозділів у громадському про-
сторі міських населених пунктів  «Цель сформирования арестантских рот, кроме 
исправления людей порочной нравственности, заключается и в том, чтобы роты 
сии, давая рабочих за дешевейшую плату, служили вместе с тем вспомогательным 
средством к устройству самих городов, производя работы не только общественные, 
но и частные» [75, сс  568 – 569], – підсумовувалося у звіті Головного управління 
шляхів сполучень і публічних будівель 

Разом арештантські роти і цивільного, і військових відомств стали одним 
з особливих інструментів формування інфраструктури південних губерній  
З’являються нові та скасовуються старі фортифікаційні споруди, пожвавлюєть-
ся господарське життя, засновуються нові міста  І всюди, як кисень, необхідна 
мобільна та дешева робоча сила  Ще малорозвинена мережа місць ув’язнення 
Південної України концентрує та пропускає через себе тисячі арештантів  Вони в 
однаковій мірі потрібні на зведенні Севастопольських і демонтажі Кінбурнських 
укріплень [76, с  201], будівництві Херсонського арсеналу і переоблаштуванні 
Миколаївського ретраншементу в Очакові [76, с  210] 
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Військово-морське відомство активно залучає в’язнів «к производству встреча-
ющихся в тамошних Портах робот» [77, с  827]  З цією метою у підпорядкуванні Чор-
номорського флоту сформовано Миколаївську та Севастопольську арештантські 
роти  В розпорядженні Комітету для виправлення укріплень Севастополь ського 
порту майже щодня протягом 1822 – 27 років працювало біля 300 арештантів, які 
становили найчисельніший контингент робітників  Це підтверджує і складений в 
людино-годинах звіт: «употреблено армейских нижних чинов – 67 147, военно-
рабочих рот мастеровых – 1 100 и рабочих – 62 000, флотских служителей – 
2 055, арестантов крепостных – около 114 000, а флотских – 34 885» [78, с  61]  
Значну роль арештантської праці в облаштуванні Севастополя, зокрема його 
Південної бухти, засвідчують і складені у 1848 р  подорожні нотатки: «Переехав 
бухту, мы вышли на берег, усеянный тысячами работающих арестантов  Кругом 
стук, шум, движение, сотни людей тащат громадные скалы … при ободряющих 
криках или отпускают ужасные тяжести; всюду деятельность, всюду работа – 
египетская, колоссальная …» [79, с  24] 

Всіма перевагами дешевої праці в’язнів користувалася цивільна міська влада  
Градоначальник Одеси Олексій Лєвшин зі знанням справи зауважував: «Арес-
тантская рота приносит великую пользу городу и служит к большим сбережениям 
сумм» [80, сс  27, 52]  Протягом 1837 – 1842 років некваліфікований труд арештан-
тів активно використовувався на будівництві знаменитих Потьомкінських сходів 
[81, сс  138 – 142]  Їх подальше технічне утримання також було покладено на 
Одеські арештантські роти, командир яких, майор Трохим Драгутін, після виходу 
на пенсію власним коштом збудував навпроти сходів каплицю [82, сс  59 – 60] 

У Херсоні добрим прикладом ощадливості вважалося залучення праці ареш тан-
тів для шосування міських доріг  Лише на набережній дорозі тут було зекономлено 
близько 4 тис  руб  [83, с  15]  Арештантські роти було сформовано для облашту-
вання Києва (1834) [84, сс  31 – 33], Катеринослава (1835) [85, сс  1136 – 1137; 
86, сс  279 – 281], Таганрога (1837) [87, с  248; 88, с  139 ], Харкова (1839) [89, 
сс  361 – 363], Керчі (1842) [90, с  767; 52, с  215] тощо 

Для півдня України епоха великих проектів з широким використанням праці 
в’язнів сягає свого апогею під час будівництва Одесько-Балтської залізної дороги 
у 1863 – 1865 роках [91, сс  219 – 227]  На об’єктах будівництва було зосереджено 
майже усі арештантські роти цивільного відомства («кроме Сибирских и Став-
ропольской») та сформовано великий в’язничний Інтернаціонал: «назначаемы 
арестанты, как из Русских уроженцев, так и из Татар, цыган, Мордвы, Киргизов 
и проч » [91, с  220] 

Комітетом залізних доріг на чолі із графом Строгановим спеціально відзна-
чався економічний ефект від залучення праці арештантів: «Правительство, вла-
дея рабочей силой, может удержать заработную плату на умеренном уровне, что 
было бы невозможно при применении к производимым работам вольного труда» 
[92, с  137]  Очевидно, що труд арештантів був затребуваний  Попит на дешеву 
робочу силу для міських робіт задовольнявся поліцейськими заходами, власне, 
ув’язненням волоцюг [53, спр  489, арк  2] або неплатників міських зборів [80, 
с  137]  Для більш небезпечних робіт на військово-інженерних об’єктах направ-
лявся ширший кримінальний елемент: «Разного рода преступники, назначаемые … 
в крепостную работу, на срок, или бессрочно» [57, с  676 ] 

Для доставки робочої сили з числа арештантів була створена розгалужена 
мережа, усі складові якої діяли за принципом єдиного механізму  Комплектувалися 
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партії арештантів губернським начальством, що також мало подбати про їх речове 
забезпечення і провіант  Супроводжували партії етапні, кінно-етапні та інвалідні 
команди, які виступали на тракт за злагодженими графіками і маршрутами руху  
Кожна команда діяла на своїй ділянці  Уздовж етапних трактів на спеціально 
визначеній дистанції обладнувалися приміщення для ночівлі арештантів, які 
умовно можна було назвати тюремними  Підтримання цих приміщень в належ-
ному стані покладалося на земську владу в особі волосних та сільських старшин, 
а в межах території Азовського Козачого війська – на Військову канцелярію 
[77, сс  337 – 338]  По прибуттю етапів до повітових міст, городничий перевіряв 
наявність арештантів за поіменними списками  Лікарем виявлялися нетранспор-
табельні хворі, що залишалися до відходу наступної після одужання партії  В пові-
тових в’язницях здійснювався поточний ремонт колодок і кайданів 

Цілком очевидними є роль та місце у описаній системі Оріхівської та Олек-
сандрівської повітових в’язниць, що лежали на етапному тракті Катеринослав – 
Олександрівськ – Оріхів – Берислав, пропускаючи через себе робочу силу для 
потреб Херсонського інженерного округу  Іпостась Мелітопольської та Бердян-
ської в’язниці дещо інша  Однозначно, вони меншою мірою потерпали від потоку 
пересильних арештантів, але це зумовило і меншу наполегливість губернської 
влади у питанні їх облаштування  Це була периферія тюремної системи  Однак 
ці установи не менше за Оріхівську та Олександрівську в’язниці прислужилися 
справі укорінення в Південній Україні державного порядку  Тільки через опертя 
на цей засіб примусу місцева влада могла змусити строкате населення засвоїти 
нелегку науку лояльності 

В останній чверті XVІІІ – першій половині ХІХ ст  специфіку діяльності тюрем-
них установ Півдня України визначала дворівнева ієрархія завдань, пов’язаних із 
адміністративним та господарським освоєнням краю  Перший рівень цієї ієрархії 
обумовлювала потреба поширення наявних в імперії форм організації влади, дру-
гий – потреба розвитку військової та господарської інфраструктури  В поєднанні 
зі специфікою соціального розвитку південних губерній ці потреби спричиняли 
відомий вплив на карну політику держави, що виражалося, з одного боку, у вибір-
ковій увазі до облаштування повітових тюрем, з іншого – в організації такого 
виду ув’язнення, як арештантські роти цивільного відомства 
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Места заключения в Южной Украине как составная часть

государственного хозяйства: последняя четверть XVIII – первая половина XIX столетия

Статья посвящена ключевым вопросам повседневной практики мест заключения: разме-
щение, питание, состав арестантов, персонал и строительство уездных тюрем  Наряду с этим 
рас сматривается роль тюремных замков и арестантских рот в процессе государственной коло-
низации Южной Украины в последней четверти XVIII – первой половине ХІХ столетия  Особо 
подчеркивается зависимость карательной политики государства от нужд экономики края, необ-
ходимости развития его инфраструктуры 

Kravchuk P. P.

The places of imprisonment in Southern Ukraine in the system of state economy:

the last quarter of the XVIII – the first half of the XIX century

The article is devoted to the key issues of the daily work in the places of imprisonment: location, 
meals, contingent of prisoners, staff and the construction of district jails  At the same time it deals with a 
role of prison castles and convict companies at the process of the state colonization in Southern Ukraine 
in the last quarter of the XVIII – the first half of the XIX century  It is specially noted the dependence of 
punitive policy of the state from the needs of the regional economy, the necessity for the development 
of its infrastructure 

Власов О. Ю.

ОСТРІВ ХОРТИЦЯ НА «ПЛАНІ ДАЧІ КОЛОНІЇ ХОРТИЦІ ...» 1867 РОКУ

Старовинні карти та плани є надзвичайно цікавим і змістовним історичним 
джерелом  Однак у наукових працях з історії острова Хортиці до початку ХХІ ст  
цей вид джерел застосовувався недостатньо  Це пов’язано як з недоступністю 
широкому загалу дослідників якісних картографічних матеріалів, що зберігаються 
у архівах та бібліотеках, так і з тим, що довгий час велика частина цих матеріа-
лів знаходилася під грифом секретності  Останнім часом, у зв’язку з розвитком 
всесвітньої мережі Інтернет, публікацією в ній картографічних колекцій та засну-
ванням численних історичних, краєзнавчих і, на жаль, скарбошукацьких сайтів, 
ситуація докорінно змінилася  Сьогодні в розпорядженні науковців з’явилися 
десятки якісно відтворених історичних карт 

Одним з найбільш якісних наявних на сьогодні картографічних матеріалів, 
який висвітлює топографію й топоніміку Хортицької меннонітської округи у 
другій половині ХІХ ст , є «План дачі колонії Хортиці    » 1867 року (далі – План) 
[1, спр  92]  Цей унікальний, ще недостатньо знайомий широкому колу дослід-
ників документ зберігається у фондах Державного архіву Запорізької області  
Його аналізу, як джерела з історії та географії острова Хортиці, присвячена про-
понована стаття 

Власов О. Ю.
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У відомій праці Я  П  Новицького «Остров Хортица на Днепре, его природа, 
история, древности» автор наводить розміри острова згідно межуванню 1867 р  
[2, с  6]  Імовірно, саме у зв’язку з проведенням цього межування й було складено 
вищезгаданий План 

Безперечно, План використовувався В  Г  Фоменком при підготовці праці 
«Хортицкая старина»  З документу автор міг дістати дані щодо меннонітської 
топоніміки острова, якої торкнувся дуже побіжно [3, сс  133, 137]  Хоча План 
прямо згадується у тексті роботи, у реєстрі літератури він відсутній [3, с  143]  
Ця обставина пояснюється особливостями радянської ідеології, зокрема, харак-
терною для неї германофобією  В  Г  Фоменко, як відомо, брав активну участь у 
Громадянській війні на боці Червоної армії, а згодом займав високі керівні посади 
на промислових підприємствах  Як член комуністичної партії, він вимушений був 
дотримуватися певних ідеологічних настанов і, по можливості, уникати висвіт-
лення негласно «заборонених» тем [4, сс  77 – 78] 

Першим відомим нам українським виданням часів Незалежності, в якому 
були використані дані Плану з меннонітської топоніміки Хортиці, є краєзнавчо-
туристична карта острова, підготовлена М  А  Остапенком та Г  В  Остапенко [5]  
Продовженням цієї роботи слід вважати атлас «Всеосяжна Хортиця», створений 
колективом Національного заповідника «Хортиця» [6, сс  16 – 21] 

У 2004 році вийшла науково-популярна праця канадського автора Хенрі 
Бергена (Henry Bergen) – «Атлас колонiї Хортиці  Меннонітська Стара Коло-
нія» (Chortitza Colony atlas  Mennonite Old Colony)  Основою атласу став «План 
дачі колонії Хортиці    », доповнений великою кількістю інших друкованих та 
рукописних карт, планів та схем з історії хортицьких меннонітів  У передмові 
до видання спеціаліст з історичної географії, картографії та геоінформаційних 
систем Університету штату Оклахома, США – Девід Петерс (David C  Peters) – 
високо оцінив інформаційний потенціал Плану: «A group of gifted and talented 
cartographers and artists achieved remarkable results with their creation of the Chortitza 
Colony map  We are indeed fortunate that the information it contains will now be 
shared with us many years later» (Група обдарованих і талановитих картографів 
та художників, які склали карту Колонії Хортиці, досягла чудових результатів  
Нам дійсно пощастило в тому, що інформація з цієї карти донесена до нас через 
багато років)  Не можливо також не погодитися і з Хенрі Бергеном у тому, що, 
за його словами, «зміст карти – феноменальний» [7]  З огляду на обмеженість 
накладу, одразу після виходу друкованої праці Хенрі Бергена, на меннонітському 
історико-генеалогічному сайті Сhortiza були опубліковані ті фрагменти Плану, на 
яких показані окремі населені пункти Колонії Хортиці [8] 

У 2011 р  План використовувався автором цих рядків, як джерело для вивчення 
топоніміки балкової системи річки Верхня Хортиця [9, сс  190 – 191]  У 2013 р  
документ був використаний при підготовці ще неопублікованої праці Т  І  Шеле-
метьєвої «Пам’ятки доби бронзи острова Хортиці» [10, спр  820] 

Меннонітська Хортицька колонія або Колонія Хортиця була заснована вихід-
цями з регіону Данцігу та Марієнвердера у 1789 р  Офіційно, до 1871 р , це 
адміністративно-територіальне утворення називалося – Хортицька меннонітська 
округа  Її неофіційна, загальноприйнята серед меннонітів назва – Стара Коло-
нія  «Старою» вона була по відношенню до Молочанської колонії, заснованої у 
1804 р  На момент складання «Плану дачі колонії Хортиці    » 1867 р  Хортицька 
меннонітська округа у складі Катеринославської губернії займала переважно 

Острів Хортиця на «Плані дачі колонії Хортиці ...» 1867 року
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землі Катеринославського повіту на правому березі Дніпра, а також, частко-
во, Новомосковського та Олександрівського повіту на лівому березі Дніпра  
До округи входили такі населені пункти (колонії): Хортиця, Розенталь, Острів 
Хортиця, Айнлаге, Нойендорф, Нойенбург, Шонхорст, Кронцвайде, засновані у 
1789 – 90 рр ; Шонвізе, Кронцгартен, засновані у 1793 – 97 рр ; Нижня Хортиця, 
Бурвальде, засновані у 1803 р ; Нейостервік, Кронцталь, засновані у 1809 – 12 рр ; 
Шонеберг, заснована у 1816 р; Розенгарт, Блуменгарт, Нойхорст, засновані у 
1824 р  Майже всі вони, окрім колоній Кронцгартен і Шонвізе, знаходилися на 
правому березі Дніпра [11, с  496; 7] 

Колонія Острів Хортиця (німецькою – Insel Chortitz), зображення земель 
якої на «Плані дачі колонії Хортиці    » 1867 р  є предметом нашого дослідження, 
була заснована у 1790 р  Колонія мала неофіційну назву Kampe – німецькою 
літературною мовою, або de Kaump – на діалекті платдойч (plattdeutsch), який 
був розмовною мовою меннонітів [7]  Назва Kampe (de Kaump) перекладається, 
як «табір» та пояснюється, очевидно, наявністю на острові Хортиця значних зем-
ляних укріплень часів Російсько-турецької війни 1735 – 39 рр 

Рукописний, прекрасно ілюмінований «План дачі колонії Хортиці    » 1867 р  
виконано на аркуші тонкого паперу розміром 180 х 200 см, наклеєному на тканину  
У верхній частині аркушу, по центру – назва документу:

«Планъ дачи колонiи Хортицы лит  Е съ колонiями А  Кронсвейде, Б  Ней-
горстъ, В  Нейендорфъ, Г  Нейенбургъ, Д  Ейнлаге, З  Шенгорстъ, И  Островъ-
Хортицы, I  Розенталь, К  Розенгардъ, Л  Кронсталь, М  Остервикъ, О  Шенебергъ, 
П  Блюменгартъ, Р  Бурвальд, С  Нижнiя Хортицы, Н и Ж государственныхъ 
окружныхъ овчарень владения меннонистовъ Екатеринославской Губернiи 
и Уъз да, Хортицкаго меннонитскаго округа  Съемки, произведенной въ 
1867 году Чинами Корпуса Межевщиковъ  Масштабъ въ англійскомъ дюймѣ 
200 сажень» 

У правому верхньому куті аркуша – стрілка з показанням сторін світу: N – S  
У лівому нижньому куті аркуша – «Изъясненіе знаковъ» (всього 40 знаків)  Внизу 
аркуша, по центру – напис «Масштабъ въ Англійскомъ дюймѣ 200 сажень», під 
ним – сітка лінійного масштабу  У правому нижньому куті аркуша – таблиця з 
позначенням кількості контурів та площі земель, показаних на кожному з десяти 
планшетів Плану  Під таблицею – реєстр осіб, відповідальних за копіювання та 
ілюмінування окремих дач Колонії Хортиці, присутніх на Плані 

Вся територія Колонії, показана на Плані, поділена на велику кількість так 
званих контурів, зафіксованих під час топографічної зйомки  Вони обмежують 
окремі ділянки ландшафту – ліс, луки, рілля, степ тощо [12, с  200]  Кожен з таких 
контурів на Плані має свій порядковий номер  Нумерація контурів окрема для 
кожного з десяти планшетів Плану 

Межі володінь окремих населених пунктів Колонії Хортиці на Плані позначені 
темно-помаранчевими безперервними смугами  Згідно документу, вся територія 
острова Хортиці належить однойменній колонії  Крім того, до її володінь входить 
кілька малих островів, які оточують Хортицю: Дубовий, Розстебин (Вербка), 
Великий Дубовий у Новому Дніпрі та Корнетівський у Старому Дніпрі  Острів 
Капральський Просеред у Новому Дніпрі згідно Плану входить до складу Олексан-
дрівського повіту Катеринославської губернії  Острів Канцерівський у Старому 
Дніпрі належить колонії Розенталь  Жоден з вищеназваних малих островів біля 
Хортиці на Плані не поіменований 
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Зображення острова Хортиці на Плані 1867 р  суттєво відрізняється своєю 
докладністю від інших наближених за часом широковідомих картографічних мате-
ріалів  Серед них слід назвати недатований «Планъ колоніи Острово-Хортицы» 
катеринославського губернського землемѣра Адамовича, «Планъ острова Хортицы 
съ показаніемъ мѣстности, окружающей оный» з праці І  Кареліна 1875 р , «План 
Хортицкой Сичи» Д  І  Яворницького 1888 р , «Схематическая карта о-ва Хортицы 
с прилегающими мѣстностями р  Средняя Хортица» Л  К  Падалки 1894 р  та «Ост-
рів Хортиця на Дніпрі» Я  П  Новицького (між 1921 та 1925 рр )  Всі вони виконані 
без застосування точних геодезичних приладів, а тому характеризуються високим 
ступенем схематичності [13; 14, сс  433 – 442; 15, с  214; 16, с  276; 2, сс  44 – 45] 

Показані на Плані обриси берегів Хортиці та навколишніх островів дещо 
відрізняються від сучасних  В цілому площа Хортиці у 1867 р  була більшою, ніж 
тепер  Однак дані про площу острова у другій половині ХІХ – на поч  ХХ ст  
у різних джерелах суттєво відрізняються  Так, О  С  Афанасьєв-Чужбинський 
у 1861 р  вказував цифру 3 000 дес , тобто 3 277 га, І  Карелін у 1875 р  – 2 781 дес , 
1 600 саж 2, тобто біля 3 042 га [17, с  140; 14, с  434]  У 1917 р  Я  П  Новицький 
стверджував: згідно межуванню 1867 р  площа Хортиці складає 2 757 десятин, 
або близько 3 002 га [2, с  6]  Згідно Кадастровим планам меж земельних ділянок, 
розташованих на території Національного заповідника «Хортиця», площа острова 
у 2006 р  сягала біля 2 320,5 га [18]  Різниця показників у першому випадку скла-
дає 957 га, у другому – 721,5 га, у третьому – 681,5 га  Це виглядає нереальним, 
навіть з урахуванням втрат через ерозію берегів внаслідок знищення зелених 
насаджень у кін  ХІХ – на поч  ХХ ст , а також через підняття рівня води у Дніпрі 
після створення Каховського водосховища у 1950-х рр 

Більш реальними є дані, отримані Д  І  Яворницьким від місцевого шкільного 
вчителя Я  Я  Куппа  За словами останнього, площа Хортиці за планом визнача-
ється у 2 547 дес  та 325 саж , що дорівнює приблизно 2 782,6 га [15, с  212]  Доречі, 
таку саму цифру наводить і Я  П  Новицький у більш ранній своїй праці [19, с  102]  
Слід також зауважити, що за документами Олександрівської земської управи від 
1915 – 16 рр  площа острова Хортиця дорівнювала понад 2 574 дес  [20, с  110] 

Згідно Плану острів Хортиця у ландшафтному відношенні може бути поді-
лений на кілька нерівних частин:

1) підвищене плато у центральній частині, біля 50 % якого зайнято сільсько-
господарськими угіддями – ріллею, садами та городами;

2) порізані ярами та балками круті урвисті схили, прилеглі до русел Нового та 
Старого Дніпра;

3) низовинні плавневі ділянки у південній частині острова;
4) ділянки, зайняті голими піщаними наносами 
У найпівнічнішій точці острова знаходяться не поіменовані на Плані скельні 

виходи, позначені у тлумаченні знаків, як «Каменистыя мѣста»  Ці скелі, як сьо-
годні, так і у ХІХ ст  називаються Три Стовпи [17, с  142; 21, с  504; 15, с  214; 2, с  7]  
Великою піщаною косою трикутної форми вони з’єднуються з основним масивом 
Хортиці  Частина коси вкрита шелюгою, з південного боку до неї прилягає вузька 
смуга чагарнику  У наш час скелі Стовпи є окремими острівцями у Дніпрі на північ 
від Хортиці, а згаданої піщаної коси не існує [22]  Вона була поступово розмита 
у І пол  ХХ ст  внаслідок затримання піщаних наносів збудованою у 1932 р  гре-
блею Дніпрогесу та подальшого різкого пропуску крізь неї паводкових вод  Вже 
на німецькій воєнній топографічній карті 1943 р  коса відсутня [23] 
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Нижче піщаної коси, вздовж берега Нового Дніпра, аж до не поіменованої 
на плані балки Брагарня, показані невеликі ділянки листяного лісу  Ним вкрита 
також майже вся вищеназвана балка й частина не поіменованої балки Совутиної  
З роботи Я  П  Новицького дізнаємося дані про склад хортицького лісу у 1857 р  
Згідно звітів колишнього члена Ради по веденню лісового господарства І  Петерса 
(1796 – 1881), наданих «Опікунському комітету для іноземних колоністів пів-
денного краю Росії», на острові дорослих дерев нараховувалося: дубу – 49 000, 
бересту – 4 000, липи – 1 000, груші – 4 500  Все це – не рахуючи великої кіль-
кості тополь, верби та лозняку [2, с  15] 

Між балками Совутиною та Брагарнею виразно показане пониження у рельє-
фі – не поіменована маленька балка Холодна, знищена внаслідок розробки 
великого гранітного кар’єру на поч  ХХ ст  [15, с  214]  Від цієї балки, майже до 
не поіменованої на Плані скелі-мису Вошивої вздовж Нового Дніпра позначене 
піщане узбережжя, відоме під назвою Велика Молодняга [2, сс  35 – 37]  У наш 
час майже весь цей піскуватий масив затоплено 

Нижче скелі Вошивої, на яку сьогодні спирається міст ім  Б  М  Преображен-
ського, показана колонія Острів Хортиця («к  Островъ Хортицы»)  Вона простяг-
нулася приблизно на 1,8 км вздовж берега Нового Дніпра  Згідно Плану, колонія 
займала узбережжя від гирла балки Мала Вербова на півночі до південної околиці 
сучасного селища Садівників на півдні  Планування колонії іррегулярне, біль-
шість із 18 її різних за площею та конфігурацією дворів розташовані на деякій 
відстані один від одного, в оточенні фруктових садів  Всього в колонії зображено 
32 будівлі 

Кількість показаних на Плані дворів відповідає кількості так званих «хазяїв», 
тобто власників землі у колонії Острів Хортиця  Їх число залишалося незмінним 
з часу прибуття колоністів на острів у 1790 р  [15, с  212] 

Територію населеного пункту перетинають кілька балок  На Плані позначено 
назву тільки найбільшої з них – Ганнешъ лехтъ, повністю вкритої листяним лісом  
Сьогодні ця балка носить назву Ганнівка  Над її лівим схилом позначений цвинтар, 
який в наш час є найбільшим на Хортиці  Крім того, на підвищеному плато над 
колонією позначені невеликі ділянки городів, сінокосу та вигону з лісом 

Узбережжя Нового Дніпра від не поіменованої на Плані балки Башмачки 
до початку плавневої частини вкрите листяним лісом  Серед балок цієї ділянки 
позначені назви тільки Кропъ лехтъ (українська назва – Костіна) та Энцъ лехтъ 
(українська назва – Корнієва, також Капралка) 

Зображення плавневої частини Хортиці на Плані 1867 р  становить особливий 
інтерес, оскільки дуже докладно передає різноманітний ландшафт  Східна частина 
плавнів характеризується особливо значними масивами листяного лісу, захід-
на – великими площами луків – чистих, або з ділянками чагарнику («Сенокосъ 
чистый» та «Сенокосъ съ кустарникомъ»)  Вздовж озер наявні незначні ділянки 
солонців  З боку Старого Дніпра є великі площі вільного або вкритого шелюгою 
піску  У наш час значна частина цих масивів змита або затоплена 

Дані Плану підтверджуються Д  І  Яворницьким, за словами якого плавні 
Хортиці вкриті дуже високими травами та великим лісом з дубів, осокорів, верб, 
шелюги [15, с  218]  Доповнює ці свідчення Я  П  Новицький: «Летом, по испаде вод, 
топография заливных плавней Хортицы представляет большое разнообразие: тут 
встречаются и покрытые лесом гряды, и сенокосные поляны, и озера, и болота, и 
у берегов Днепра – наносные острова и песчаные косы» [2, с  42] 
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Згідно Плану всі озера плавневої частини Хортиці мають вигляд простягнутих 
у меридіональному напрямку (за течією Дніпра) видовжених водойм різної вели-
чини  У східній частині Хортицьких плавнів їх 4, у західній – 12  Жодне з них не 
з’єднується з Дніпром  Крім того, є багато боліт, які, або мають у плані форму неве-
ликих озер, або (особливо у західній частині) прилягають до більш крупних озер чи 
оточують дрібніші  Серед всіх озер Хортиці на Плані поіменовані лише три  У схід-
ній частині плавнів це – «оз  Осокоровое», у західній – «оз  Штейнъ воде» (укра-
їнська назва – Кам’яне) та «оз  Гросъ ланге воде» (українська назва – Прогній) 

Внаслідок створення Каховського водосховища істотно збільшилася як шири-
на Старого Дніпра у районі Хортицьких плавнів, так і площа озер  Крім того, майже 
всі вони тепер з’єднані протоками між собою та обома руслами ріки [22]  Однак, 
і до середини ХХ ст  відбувалися незначні зміни у топографії плавневої частини 
острова Хортиця  Під час щорічних повеней весь простір плавнів затоплювався, 
утворювалися нові протоки, збільшувалася площа озер, або, навпаки, вони роз-
ділялися на частини наносним піском тощо  Ці процеси наочно ілюструє порів-
няння Плану 1867 р  зі «Схемою-планом територiї міста Запорiжжя та околишнiх 
залюднених пунктів …» 1929 р  [24] 

До північно-західної частини Хортицьких плавнів виходить спрямоване у бік 
Старого Дніпра гирло не поіменованої на Плані балки Корнетівської  Вона вкрита 
степовою рослинністю, маючи невелику куртину лісу тільки у верхів’ях  Вище 
за течією Старого Дніпра в нього впадає балка Корнише лехтъ, українська назва 
якої – Корнетівська  Згідно Плану невеликі ділянки лісу наявні в руслі цієї балки 
та в районі гирла, вздовж берега ріки 

Між маленькою безіменною балкою північніше Корнише лехтъ та не поімено-
ваною на Плані скелею Гавунівською показане скелясте узбережжя з численними 
вибалками та куртинами лісу в них  На цій ділянці виділяються дві великих, повніс-
тю вкритих лісом балки: Рій лехтъ (українська назва – Широка або Оленяча) та 
Генералъ лехтъ (українська назва – Генералка) 

Простір між довгою скелею Гавунівською та Старим Дніпром, широко відо-
мий мешканцям сучасного Запоріжжя, як «Турпляж», згідно Плану весь вкритий 
лісом  Вище цього урочища за течією ріки, у районі санаторію «Запоріжсталь», 
знаходиться безіменна нині балка  На Плані біля неї стоїть слово «Штрюкъ» без 
будь-якої приставки  Оскільки цей топонім не відомий нам з інших джерел, на 
жаль, не можливо з впевненістю стверджувати – мається на увазі назва балки 
(«лехтъ»), чи урочища 

Берегові схили від балки (урочища?) «Штрюкъ» до північного краю Хортиці 
безлісні, вкриті степовою рослинністю  Невеликі куртини лісу наявні лише між 
не поіменованими на Плані балками Каракайкою та «У перевоза»  На вододілах 
між балками позначені «Каменистыя мѣста»  У гирлі балки «Боромъ лехтъ» (укра-
їнська назва – Громушина або Громушині Роздоли) показано порівняно велику 
ділянку відкритого піску, в гирлі балки «У перевоза» – глеюваті місця  Згідно 
Плану тут знаходиться поромний перевіз через Старий Дніпро  На лівому схилі 
балки позначений будинок перевізника та город при ньому  Про цей будинок 
згадував свого часу Д  І  Яворницький [15, с  202]  Останньою поіменованою на 
Плані хортицькою балкою є велика й безліса на той час «Гей лехтъ», українська 
назва якої – Музичина 

Північна частина підвищеного плато острова, приблизно до балок Велика 
Молодняга та Громушина, згідно Плану вкрита степовою рослинністю  Півден-
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ніше, приблизно до балок Ганнівка та Генералка, простягаються піскуваті ґрунти 
(«песокъ чистый» та «песокъ сѣрый, бугристый») з великими площами, вкритими 
шелюгою  Більш повне уявлення про рослинність цієї частини Хортиці дають 
свідчення Д  І  Яворницького:

«    деревья растут здесь то в одиночку, то кустами, и большею частью состоят 
из диких груш, букса (Buchs-Baum), черноклена, шелюги, бярышника, барба-
риса, крушины и редко – дуба     Также мало здесь и травы: только восточная 
половина этой части острова покрыта чабером, молочаем, царским скипетром 
и зеленым мхом; северная же, равно как и западная и южная, представляют из 
себя почти голые песчаные пространства, лишь по местам засаженные крас-
ной лозой, называемой здесь шелюгой; таково, например, большое песчаное 
пространство за южной и западной чертами укреплений» [15, сс  210 – 211]  
О  С  Афанасьєв-Чужбинський повідомляв про засадження колоністами шелю-
гою 115 дес  (125,6 га) сипучого піску, та про влаштування у двох місцях невели-
ких соснових гаїв [17, с  140] 

Над прибережними скелями між балками Генералка та Каракайка показаний 
«выгонъ съ отдѣльно стоящими фруктовыми деревьями»  Цілком вірогідно, що 
згадані фруктові дерева є ні що інше, як залишки одного з садів, влаштованих 
на Хортиці в останній чверті ХVIII ст , коли острів знаходився у володінні князя 
Г  О  Потьомкіна  Одним з картографічних документів, що висвітлює цей малодос-
ліджений період історії Хортиці, є «Планъ снятому на рѣкѣ Днѣпръ Хортицкому 
острову съ показаніемъ на ономъ разного лѣса, луговъ, зимовниковъ и другой 
ситуаціи»  Згідно цьому плану на узбережжі Старого Дніпра від балки Генералки 
до острова Канцерівський (Байди) показане «Место для винограду и фруктовыхъ 
деревьевъ»  [25, № 24089 (I –III) 27; 26, с  98] 

На південь від балки Ганнівки більша частина підвищеного плато Хортиці 
зайнята ріллею та – на схилах, спрямованих у бік плавнів – пасовищами з 
окремими фруктовими деревами  На більш ранньому «Плане колоніи Острово-
Хортицы» на цьому самому місці позначено «Мѣсто, на кторомъ растутъ дикіе 
фруктовыя деревья грушовыя» [13]  Ці дерева, як і у вищезгаданому випадку, 
є залишком саду, влаштованого у часи Г  О  Потьомкіна  Д  І  Яворницький та 
Я  П  Новицький повідомляли про нього зі слів колоніста Я  Я  Куппа та олексан-
дрівського старожила І  І  Хмирова [15, с  217; 2, сс  14 – 15] 

Певну інформацію про господарську діяльність мешканців колонії Острів 
Хортиця надає зображення на Плані ґрунтових доріг  Так, у непридатній для 
землеробства через піскуваті ґрунти північній частині острова існує лише одна 
дорога  Прямуючи зі сходу на захід, вона з’єднує північну околицю колонії з пором-
ним перевозом на Старому Дніпрі  Інша дорога огинає населений пункт і велику 
балку Ганнівку з заходу  Йдучи до лінії укріплень ХVIII ст , вона повторює напрям 
сучасної траси у бік селища Овочівників, а перетнувши укріплення, виходить на 
головний вододіл острова – до оброблених ланів  У південному напрямку від цієї 
дороги відходять чотири відгалуження, що спускаються по схилах до плавнів  Ці 
дороги слугують для прогону худоби на пасовища  Та з них, що прямує вздовж 
правого схилу балки Корнійчиха, підходить до берега Старого Дніпра навпроти 
острова Корнетівського  В цьому місці, як відомо, до сер  ХХ ст  існував зручний 
брід через ріку, про який згадував Я  П  Новицький [2, сс  42 – 43] 

Від південної околиці Колонії у бік плавнів йде ще одна велика дорога, яка у 
верхів’ях балки Костіної розгалужується на дві  Останні, перетинаючи лани в райо-
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ні сучасного селища Овочівників, підходять до південно-східної частини плавнів  
Одна з цих доріг, прямуючи на південь, заглиблюється у великий лісовий масив 

Дуже актуальним є зображення на Плані пам’яток археології – давніх кур-
ганів та земляних укріплень ХVIII ст , багато з яких сьогодні повністю знищені 
внаслідок господарської діяльності 

Курганних могильників позначено чотири  Всі вони розташовані у центрі 
підвищеного плато Хортиці, вздовж вододілу  Перший з них знаходиться між 
верхів’ями балок Ганнівка та Широка  В ньому позначено 12 насипів  Другий 
могильник, між верхів’ями балок Широка та Костіна, згідно Плану має 12 наси-
пів  Третя група курганів, розташована на північ від верхів’їв балки Корнійчихи, 
складається з 22 насипів  Четверта група, на північний схід від верхів’їв балки 
Корнетівської, має 6 насипів 

Слід зауважити, що дані Плану про кількість могильників та курганних наси-
пів суттєво відрізняються від свідчень Я  П  Новицького  У 1904 р  вчений зафік-
сував на Хортиці 129 курганів, більшість з яких групувалася у 6 могильників [2, 
сс  17 – 19]  Отже, можна припустити, що План фіксує тільки ті насипи, які виді-
лялися з решти своїми розмірами 

Укріплення часів російсько-турецької війни 1735 – 39 рр  місцеві менноніти 
називали «Schanzengraben»  Вони складалися з редутів, поєднаних між собою 
кількома лініями валів та ровів («окопів») [15, с  208]  Перша позначена на Плані 
лінія знаходиться на північно-східному кінці Хортиці, у районі сучасного Музею 
історії запорозького козацтва та Історико-культурного комплексу «Запорозька 
Січ»  Згідно Плану вона має три редути  Друга лінія має п’ять редутів  Вона почи-
нається на скелі Вошивої, прямує на захід і закінчується північніше верхів’їв балки 
Громушиної  У місці розташування четвертого редуту від описаної лінії відходять 
ще дві  Перша з цих ліній прямує на північ, до скелі Чорної на Старому Дніпрі  
Вона має шість редутів  Друга, у складі трьох редутів, огинає балку Громушину 
зі сходу та півдня  Остання позначена на Плані лінія укріплень перетинає острів 
Хортицю з північного сходу на південний захід, прямуючи від верхів’їв балки 
Шанцевої на Новому Дніпрі до пониззя балки Широкої на Старому Дніпрі  Ця 
лінія має чотири редути 

План містить багато цікавої інформації з топографії малих островів поряд із 
Хортицею, частина з яких згодом зникли внаслідок створення водосховищ і зміни 
гідрологічного режиму Дніпра 

На схід від піщаної коси, що поєднує скелі Стовпи з Хортицею, у Новому Дніпрі 
зображено острів Дубовий  Він має видовжені, звужені посередині обриси  Пів-
нічну частину острова займає скеля, центральну – чагарники, південну – голий 
пісок  Як свідчать картографічні документи ІІ пол  ХІХ – поч  ХХ ст , до будівництва 
Дніпрогесу площа острова Дубового постійно збільшувалася за рахунок довгої 
піщаної коси у його південній та західній частині [27, арк  1; 24, арк  8; 28, с  45] 

Навпроти балки Костіної (Кропъ лехтъ) на Плані позначено острів Розстебин, 
який має розміри, наближені до сучасних  Поверхня його вкрита сінокосом  
Звертає увагу те, що протока між Розстебиним і Хортицею ширша, ніж сьогодні  
Отже, імовірно, за час що пройшов, цей низький, затоплюваний повенями острів 
піщаної формації поступово перемістився на захід [22] 

Нижче Розстебиного за течією Дніпра, посередині русла ріки на Плані позна-
чений не поіменований, нині неіснуючий острів Дубовий, північний кінець якого 
знаходиться навпроти гирла балки Костіної  Згідно Плану довжина цього вузько-
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го, вкритого сінокосом острова – понад 800 м  Як повідомляв Я  П  Новицький, за 
даними Хортицького архіву 1856 р  площа о  Дубового сягала 32,5 дес , а 1871 р  – 
3 дес  Згодом від нього залишилася тільки скеля Дубова [2, с  39]  На плані Дніпра, 
складеному 1881 р , о  Дубовий показаний, як гола піщана коса [27, арк  1]  На «Плане 
Хортицкой Сичи» Д  І  Яворницького 1888 р  о  Дубовий вже відсутній [15, с  214] 

Навпроти північно-східної частини Хортицьких плавнів позначено не поіме-
нований, нині не існуючий о  Капральський Просеред  Оскільки цей острів не 
входив до володінь колонії Хортиці, на Плані показані тільки його обриси, без 
висвітлення ландшафтних особливостей  Згідно документу, його довжина сягала 
понад 1 км  О  Капральський Просеред згаданий у праці Д  І  Яворницького «Запо-
ріжжя в залишках старовини і переказах народу», однак на «Плане Хортицкой 
Сичи» з того самого видання він не позначений [15, сс  204, 214]  Це може пояс-
нюватися тим, що острів являв собою велику піщану косу, яка затоплювалася 
кожної повені й щороку міняла обриси  Так, на плані Дніпра, складеному 1881 р , 
на місці острова бачимо косу, поєднану з плавневою частиною Хортиці [27, 
арк  1]  На плані «Острів Хортиця на Дніпрі», складеному Я  П  Новицьким після 
1921 р , о  Просеред знов присутній [2, сс  44 – 45]  На «Схемі-плані територiї 
міста Запоріжжя та околишних залюднених пунктів …» 1929 р  позначений 
не тільки цей острів, але й дві піщаних коси вище за течією [24, арк  VIII]  На 
німецькій топографічній карті 1943 р  згадані піщані коси відсутні, а сам острів 
має набагато меншу площу [29] 

У Старому Дніпрі, навпроти гирла б  «Корнише лехтъ» з лівого боку та гирла 
р  Середня Хортиця з правого, на Плані позначено не поіменований, нині не 
існуючий о  Корнетівський  Назва його зафіксована у працях Я  П  Новицького 
та Д  І  Яворницького [2, с  42; 15, с  203]  Згідно документу довжина острова сяга-
ла близько 1,8 км, ширина – до 0,3 км  Більшу частину поверхні острова займав 
голий пісок, по берегах знаходилися сінокоси 

Як і решта невеликих піщаних островів, Корнетівський досить часто міняв свої 
обриси, перетворювався на підводну косу й навіть з’єднувався з берегом Дніпра  
Про це свідчать картографічні джерела різного часу  Так, на плані Дніпра, скла-
деному 1881 р  замість острова бачимо піщану косу, прилеглу до правого берега 
ріки поряд з гирлом р  Середня Хортиця [27, арк  1]  Та сама ситуація спостері-
гається на «Схемі-плані територiї міста Запоріжжя та околишних залюднених 
пунктів …» 1929 р  [24, арк  20]  Однак, на планах Хортиці Д  І  Яворницького 1888 р  
та Я  П  Новицького початку 1920-х рр  Корнетівський позначений, як окремий 
острів [15, с  214 ; 2, сс  44 – 45]  При цьому, у своїй праці, написаній 1917 р , 
Я  П  Новицький згадує тільки урочище Корнетовщину на о  Хортиця, а також брід 
через Дніпро навпроти гирла р  Середня Хортиця, нічого не кажучи про о  Корне-
тівський [2, сс  42 – 43]  На німецькій топографічній карті 1943 р  на місці о  Кор-
нетівського позначений поромний перевіз [29]  У 1944 р  на мілині, що залишилася 
від колишнього острова, були встановлені опори тимчасового залізничного мосту, 
який функціював до 1952 р  [30, сс  122 – 125]  У ІІ пол  ХХ ст  згадана мілина була 
поступово розроблена земснарядом місцевого піщаного кар’єру 

Слід зауважити, що на кількох краєзнавчо-туристичних картах поч  ХХІ ст  
о-ви Корнетівські помилково розміщені у Старому Дніпрі між гирлами р  Серед-
ня та Нижня Хортиці [5; 31; 32; 33]  Насправді ці ділянки суходолу були відділені 
від правого берега Старого Дніпра тільки у ІІ пол  ХХ ст , після створення Кахов-
ського водосховища 
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При впадінні у Старий Дніпро р  Верхня Хортиця знаходиться острів Канце-
рівський, сьогодні більш відомий під назвою Байди  На Плані цей не поіменований 
об’єкт показаний, як ділянка правого берега ріки, оточена з трьох боків суходо-
лом, який заливається водою тимчасово (у експлікації – «Разливъ»)  Площа цього 
майже цілком вкритого пасовищем (у експлікації – «Выгонъ чистый») острова 
приблизно вдвічі більша за сучасну за рахунок низовинної, нині затопленої 
західної частини  Північна підвищена частина острова – скельна  У протоці між 
островом та правим берегом Дніпра згідно Плану розташовані дві маленьких 
піщаних коси, вкриті шелюгою 

Як свідчать картографічні джерела ХVIII – І пол  ХХ ст , о  Канцерівський 
неодноразово з’єднувався з правим берегом Старого Дніпра піщаною косою  
Так, невелика піщана коса показана у протоці між островом та правим берегом 
Дніпра, на «Плані Верхнього Хортицького острову    » (пізніше – о  Канцерів-
ський) 1737 р  [34, спр  1287, арк  1]  В атласі Дніпра 1784 р  затоплюваний водою 
піщаний простір бачимо вже навкруги всього острова [35, с  90]  Згідно плану 
Дніпра, складеному 1881 р , з північно-західного боку острів повністю з’єднується 
з материковим берегом [27, арк  1] 

Завершуючи аналіз «Плану дачі колонії Хортиці    » 1867 р , слід акцентувати 
увагу на його меморіальному, сакрально-географічному аспекті  Адже документ 
зафіксував Хортицю у відносно недоторканому стані, до сумнозвісних подій 
1871 – 84 рр , коли, як відомо, майже всі лісові насадження на острові були зни-
щені хижацькими порубками [2, с  16]  Цей надзвичайно докладний, прекрасно 
виконаний план дає нам змогу уявити Хортицю такою, якою бачили її великі 
діячі української культури – М  В  Гоголь, Т  Г  Шевченко, О  С  Афанасьєв-
Чужбинський, Я  П  Новицький та його співрозмовники – нащадки останніх 
запорожців 
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Чайка О. В.

ИСТОРИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ «БЕТАНИЯ»

Среди множества расстройств деятельности человеческого организма осо-
бое место занимают болезни психики, которые возникают под влиянием небла-
гоприятного внешнего воздействия, внутренних процессов  Люди по-разному 
реагируют на стрессовые ситуации, бытовые проблемы, конфликты, неудачи  
Основная масса способна многое перенести, выстоять в тяжелых условиях и 
вернуться к повседневным заботам  Но у части людей, в определенных усло-
виях, развиваются психические заболевания  Некоторые душевные болезни 
сопровождают человека с рождения, они обусловлены генетическими осо-
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бенностями  В определенные периоды такие больные могут представлять 
опасность для окружающих  Естественно, они нуждаются в оказании меди-
цинской помощи 

В разные времена во всех странах делались попытки создать специальные 
лечебные учреждения для содержания больных людей  В средние века душев-
но больных опекала церковь  Их лишали свободы, изолировали от общества  
Содержание в таких заведениях было сродни тюремному заключению: высокие 
ограждения, железные решетки, цепи, которыми несчастные приковывались 
к стенам  Для выходцев из богатых семей в Англии и Франции в XVIII в  стали 
открывать более благоустроенные заведения, пациенты которых содержались в 
сравнительно комфортных условиях и не подвергались излишне жестоким мерам 
воздействия  Общественно-политические изменения конца XVIII в  сказались и 
на отношении к психически больным людям  В некоторых лечебных заведени-
ях методы обращения с пациентами стали более гуманными – привязывание к 
кровати, надевание смирительной рубахи, помещение в изолятор  Но перемены 
в этой области проходили очень медленно  Только во второй половине XIX в  в 
ряде европейских стран получает распространение система нестеснения, кото-
рая предусматривала отказ от связывания и применения смирительных рубах  
В это время стали активно строить психиатрические больницы по специальным 
проектам, в которых учитывались специфические требования  В таких заве-
дениях пациенты получили возможность свободно передвигаться, заниматься 
посильным трудом  В России долгое время люди с психическими расстройствами 
находились на попечении монастырей  И только в последней четверти XVIII в , 
созданные в ходе губернской реформы Приказы общественного призрения, стали 
заниматься открытием при больницах отделений для этой категории больных и 
строительством специализированных «желтых домов»  Вначале больницы были 
единичными и открывались в столичных городах  Значительное количество 
лечебных заведений этого профиля начали строить только в конце XIX в  В 1905 г  
в России насчитывалось 128 психиатрических больниц  Но для огромной страны 
это было мизерное число, так как на 332 000 населения приходился один врач пси-
хиатр  Поэтому возникала необходимость открытия негосударственных лечебных 
заведений этого профиля  Для выходцев из состоятельных семей открывались 
частные лечебные заведения  В некоторых лечебницах выделялось несколько коек 
для лечения неимущих  Такие заведения располагали достаточным количеством 
персонала и могли обеспечить индивидуальный подход к пациентам  В Екате-
ринославской губернии была открыта лечебница «Бетания», о работе которой 
пойдет речь в данной статье 

В Запорожском областном государственном архиве в фонде 201 хранится 
комплекс документов психиатрической лечебницы «Бетания», объединенных в 
дела 1 – 7  Записи в Главной книге за 1911 – 1912 гг  (дело 1) дают представле-
ние о начальном периоде работы лечебницы, о проведении строительных работ, 
об их исполнителях, об источниках финансирования и деловых партнерах  
В записях о поступлении средств на содержание пациентов содержится инфор-
мация о местах проживания родственников и опекунов, об участии частных лиц, 
религиозных общин и общественных организаций в формировании бюджета 
лечебницы  Финансовые документы за 1913 – 1914 гг  из дела 2 богаты сведе-
ниями о завершении строительных работ, о создании комфортных условий 
для больных и персонала «Бетании», об организации подсобного хозяйства, об 
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обеспечении полноценным питанием и лечением  В Расчетных книгах больных в 
деле 3 за 1912 – 1914 гг , в деле 5 за 1914 – 1916 гг  приводятся данные о среднем 
количестве больных и персонала, о расходах клиники, приводятся полные списки 
пациентов с указанием места проживания, информация об опекунах, времени 
поступления на лечение, о суммах оплаты  Дело 4 представляет собой Расходную 
книгу психиатрической лечебницы «Бетания» за 1914 – 1916 гг  Здесь содержатся 
сведения о банках, через которые совершались финансовые операции больницы, 
об источниках поступления денежных средств, о расходах на нужды больных, о 
закупках продовольствия  Книга служащих за 1915 – 1917 гг  (дело 6) позволяет 
познакомиться с медицинским и техническим персоналом, узнать о времени 
поступления на работу каждого сотрудника, о заработной плате служащих  
Книга больных за 1916 – 1917 гг  (дело 7) кроме сведений о больных содержит 
список умерших в лечебнице «Бетания» за 1912 – 1919 гг  Несколько листов этой 
книги были использованы в сентябре – октябре 1923 г  Здесь сделаны записи о 
хозяйственной деятельности, о поступлении и расходовании средств, о закупках 
продуктов  Документы фонда 201 явились основным источником при написа-
нии данной статьи  К сожалению, автору не удалось разыскать медицинские 
документы этого учреждения, поэтому сведения о заболеваниях пациентов, об 
их возрасте и образовательном уровне приводятся на основании статьи Гельмута 
Хюберта «The Bethania Mental Hospital of Russia, 1910 – 1927», опубликованной 
в Журнале меннонитских исследований в январе 2011 г 

В 1904 г  в меннонитском педагогическом обществе впервые был поднят вопрос 
о необходимости оказания специализированной помощи людям, страдающим 
психическими заболеваниями  Учителя прекрасно понимали, что многие болезни 
в меннонитских семьях носили наследственный характер и были связаны с тем, 
что круг общения молодежи ограничивался единоверцами, и браки заключались 
в замкнутой среде  Люди, с эпилепсией, умственной отсталостью, нервными 
расстройствами, проживали в семьях, создавая массу проблем родным  Но самое 
главное – они не получали квалифицированной помощи, позволяющей облегчить 
их участь 

Впоследствии этот вопрос обсуждался меннонитами на различном уровне  
Проповедник Давид Эпп из Екатеринослава неоднократно выступал с предло-
жением создать специальную лечебницу в регионе, где врачевание душ будут 
осуществлять врачи и священники  Первоначально предполагалось участие в 
проекте представителей всего немецкоговорящего населения, затем речь шла о 
меннонитах и лютеранах  Но когда встал вопрос о финансировании строитель-
ства, оказалось, что только меннониты готовы вложить средства в создание пси-
хиатрической больницы  Решение об открытии этого заведения было принято 
Генеральной конференцией меннонитов России  Финансирование строитель-
ства и последующее содержание заведения планировалось осуществлять за счет 
добровольных пожертвований  Проповедники обещали поддержку прихожан в 
виде денежных взносов от каждой общины два раза в год 

Для будущей больницы выбрали название Вифания в честь селения, упоми-
навшегося в Новом Завете, как родной город Лазаря, Марии и Марфы  В этом 
городе (ныне селение Аль-Азария) находился Иисус Христос накануне въезда в 
Иерусалим  С середины XIX в  это название трактуется как «дом бедных», «дом 
страждущих»  Позже в русском языке название «Вифания» трансформировалось 
в «Бетанию» 
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Представители меннонитских общин избрали специальную комиссию, кото-
рая занималась выработкой основных направлений деятельности лечебницы, 
сбором средств и прежде всего ее строительством  В состав комиссии вошли 
многие промышленники, предприниматели, проповедники  На 1 декабря 1910 г  
комиссия состояла из председателя Якоба Якобовича Зудерманна из колонии 
Апанлы, его заместителя – Питера Абрахамовича Коопа из колонии Эйнлаге, 
казначея – Иоганна Гергардовича Леппа из колонии Шенвизе, секретаря – 
Авраама Петровича Леппа из колонии Шенвизе, членов комиссии – церковных 
старост Иоганна Петровича Классена из колонии Ней-Шенвизе, Генриха Яко-
бовича Брауна из колонии Ней-Гальбштадт, Абрама Абрамовича Бергмана 
из колонии Бергмансталь, Генриха Якобовича Гейнрихса из с  Куприяновки  

Больницу решили строить по образцу аналогичного заведения в г  Билефельд 
в Германии [1, р  216]  Проектировались психиатрические больницы в Европе 
таким образом, чтобы создать условия не только для лечения, ухода за больными, 
но и для их отдыха, занятия трудом  На территории больниц строились дома 
и квартиры для врачей, среднего медицинского и обслуживающего персона-
ла  Под строительство больницы был выделен участок площадью 107 десятин 
между колониями Эйнлаге и Кронсвейде в месте поселения Альт-Кронсвейде  
Часть пахотных земель – 18,5 дес  сдавалась в аренду  Деньги на строительство 
были собраны за счет пожертвований крупных промышленников, религиозных 
общин, благотворительных обществ, жителей колоний разных регионов  Стро-
ительство началось  Кирпич жженный, огнеупорный, потолочный, поставляли 
заводы Якова Классена в Хортице, Иоганна Пеннера в Канцеровке; черепицу, 
вершала – Винс из Гальбштадта, И  Пеннер; известь – П  Флейшер; стекло – 
Донецкий стекольный завод, Е  Л  Меерсон; песок подвозил Г  Буллер; цемент, 
алебастр – Я  А  Завацкий; лес – братья Дик, Штамлер  Трубы водопроводные 
и отопительные поставляли товарищество «Барзель» и Брянское общество 
Русских трубных заводов  Для канализации использовались гончарные трубы  
Устройством отопления занималось товарищество «Санитас» и М  П  Потанзон  
Отопительные чугунные батареи поступали от М  П  Потанзона, Братьев Швайс-
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гут из Киева, Акционерного общества Мальцевские заводы  Чугунные печи 
поставляло Акционерное общество Р  Рон в Лодзи  Одесская фирма Эд  Арпс и Ко  
изготавливала пробко-лапедитный пол  Кладку кирпича выполняли каменщики 
Родионов, Пучков, Абрамов, Носаченко  Штукатурные работы – И  Родионов, 
М  Гирин, И  Архипцев, К  Шемякин  Плотницкие и столярные работы – А  Сура-
ков, А  Зеласковский, малярные – Д  Кочергинский  Монтаж водопровода, 
установку ванн осуществлял Н  Бейлин  Поставку материалов и выполнение 
строительных работ в 1910 – 1911 гг  оплачивал Петр Абрамович Кооп  Только 
за первое полугодие 1911 г  на лечебницу «Бетания» он израсходовал 24 460 руб  
49 коп  За период с 1 июля по 30 сентября от Правления лечебница получила 
12 173 руб  22 коп  За октябрь – декабрь – 21 767 руб  40 коп  [2, д  1, лл  1, 10 – 13, 
24 – 25, 28, 36 – 39, 41 – 43, 55 – 56, 61; д  2, лл  32, 34, 36, 38, 48] 

Параллельно с ведением строительных работ шла закупка мебели и оборудо-
вания для больницы  В Обществе Конрада Ярнушкевича и Ко в Варшаве на сумму 
1 191 руб  50 коп  закупили 50 кроватей [2, д  1, л  63]  Давиду Абрамовичу Дику 
из колонии Кичкас и Иоганну Иоганновичу Козловскому были заказаны шкафы 
для одежды, медицинские, угловые, комоды, столы, тумбы, табуреты, скамьи 
обыкновенные, скамьи со спинками, полки, столы кухонные и конторские [2, 
д  1, лл  45, 53]  Предполагалось, что в лечебнице наравне с обычными палатами 
будут оборудованы комнаты для более состоятельных пациентов  Поэтому Коз-
ловскому заказали 2 ночных столика, стол, 2 дивана, 14 стульев, буфет «для 1-го 
класса» [2, д  2, л  45] 

Несмотря на то, что строительные работы продолжались, в 1911 г  больница 
приняла первых пациентов  15 марта 1911 г  был открыт женский корпус «Bethel», 
названный в честь одного из главных городов древнего Израиля, а 20 августа 
1911 г  – мужской «Salem» – город мира  Первыми пациентами стали: Елена Абра-

Лечебница «Бетания». Женский корпус
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мовна Герцен, поступившая 14 марта 1911 г  из с  Владимировка, Новопокровской 
волости Екатеринославской губ ; Екатерина Михайловна Янц из с  Лесо вка этой 
же губернии – 15 марта 1911 г ; Анна Абрамовна Варкетин из к  Александркроне 
Таврической губ  – 15 марта 1911 г ; Мария Генриховна Унгер из к  Александр-
таль Таврической губ  – 16 марта 1911 г  В последующие месяцы поступление 
больных продолжалось  В день открытия мужского корпуса его пациентами стали: 

Абрам Абрамович Дридигер, Абрам 
Петрович Браун из с  Кара-Чокрак Тав-
рической губ  Через два дня к ним при-
соединились Яков Дитрихович Паульс 
из к  Хор ти ца и Иоганн Гергардович 
Гейдебрехт из к  Лихтенау Тавричес кой 
губ , Гергард Я  Фризен из к  Фриденс ру 
Таври ческой губ  – 26 августа 1911 г ; 
Абрам Абрамович Дик из к  Кичкас – 
29 августа 1911 г ; Генрих В  Эверт из 
к  Руднервейде 31 августа 1911 г  15 сен-
тября 1911 г  Франц Исаак из Томской 
губернии поместил в лечебницу своих 
сыновей Генриха, Франца, Иоганна, 
Петра и дочь Корнелию  Содержа-
ли этих детей бесплатно  Отец при-
вез для них только одежду и ботинки 
[2, д  5, лл  1 – 5, 9 – 15, 20 – 24; д  7, 
лл  18 – 24] 

В марте 1913 г  было завершено 
строительство главного корпуса – 
двухэтажного здания, симметричного 
в плане  В левом и правом крыльях стро-
ения располагались женские и муж-
ские палаты  Здесь же размещались 
кабинеты врачей, аптека, кабинеты 
администрации, зал для посетителей, 
ванные комнаты, кухня, столовая, зал 
для собраний на 300 человек  Стоимость 
постройки составляла 80 000 руб  На 

территории больницы был вырыт колодец, построена водонапорная башня, устро-
ен водопровод с холодной и горячей водой, канализация, машинное отделение с 
паровой и динамо-машиной, прачечная  В лечебнице действовало электрическое 
освещение, его устройством занимался А  К  Тиссен  Летом 1913 г  лечебница была 
подключена к телефонной сети  Развозка столбов была поручена А  А  Унгеру, 
техническая сторона – Андриевскому  Под квартиру врача был предназначен 
отдельно стоящий дом стоимостью 10 000 руб  В доме на хозяйственном дворе № 1 
были расположены три квартиры для персонала с кухней, погребом и сараем при 
нем  На хозяйственном дворе № 2 находился дом, свинарник, коровник, погреб, 
конюшня  Для сохранности продуктов были построены два ледника: один – 
при главном корпусе, второй – во дворе № 2  Лед в них закладывали в январе  
В отдельном здании располагалась пекарня с одной печью, обеспечивающая хле-

Первые медсестры лечебницы «Бетания».
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бом обитателей «Бетании» [3, д  190, л  248; 2, д  2, лл  23, 56, 142]  Все постройки 
были застрахованы от огня в Екатеринославском земском страховом обществе  
Страховые платежи осуществлял П  А  Кооп [2, д  1, лл  19, 28]  На 1 июля 1913 г  
имущество лечебницы оценивалось в 272 944 руб  70 коп 

В это время в штате больницы числились: заведующий врач с окладом 4 000 руб  
в год, врач-ассистент – 1 500 руб , настоятель – 750 руб , 1 старший прислуж-
ник – 285 руб , 12 прислужников по 166 руб  67 коп , 1 старшая прислужница – 
300 руб , 12 прислужниц по 166 руб  67 коп , 1 бухгалтер – 660 руб , 1 эконом 
(заведующий хозяйственной частью) – 276 руб , 7 девушек-служанок – по 
120 руб , 5 рабочих – по 150 руб , ночной сторож – 200 руб , 1 истопник для 
дома – 120 руб , 1 кочегар при паровом котле – 120 руб , 1 машинист – 600 руб , 
две швеи – по 150 руб , 1 садовник – 4 месяца по 30 руб  и 8 мес  по 20 руб  По 
мере надобности нанимали поденных рабочих  На это выделяли 500 руб  в год [3, 
д  190, л  248 об ] 

Первым управляющим хозяйством лечебницы был П  Г  Шеленберг  Он зани-
мался закупками продовольствия, скота, кормов для животных, белья, одежды, 
лекарств для больных, выдавал жалование служащим  Решал вопросы по функ-
ционированию отопления и освещения в заведении  6 февраля 1912 г  Питер 
Шеленберг был убит грабителями  Поэтому с февраля по апрель обязанности 
управляющего исполнял Гергард Ремпель  В мае на эту должность назначили 
Якова Янцена, проработавшего до 1920 г  Последним управляющим был Иоганн 
Вибе [2, д  1, лл  19, 21; 1, p  217] 

В октябре 1913 г  начались работы по озеленению территории больницы  
В Чернолесском лесничестве Херсонской губернии приобрели 100 трехлет-
них деревьев крымской сосны, по 20 четырехлетних кленов полевых, кленов 
остролистых, тополей пирамидальных и канадских, 500 двухлетних акаций белых, 
100 двухлетних кленов американских и 200 татарских  Было высажено более 
сотни фруктовых деревьев  В помещениях высаживали в горшки комнатные 
цветы [2, д  2, лл  133, 168] 

В «Бетании» было создано подсобное хозяйство, которое позволяло часть 
продовольствия, необходимого для больных и обслуживающего персонала, про-
изводить на месте  На ярмарках г  Александровска и Томаковки покупали скот и 
содержали его на хозяйственном дворе  Излишки приплода продавали, пополняя 
больничную кассу  В 1914 – 1915 гг  здесь содержали 26 голов крупного рогатого 
скота, 21 свинью, 53 овцы, 61 утку, 20 кроликов  Куры в отчете не значились, но 
судя по перечню получаемых в хозяйстве продуктов их было немало  Исполь-
зовали в пищу и голубей  В декабре 1914 г  было произведено 900 ведер молока, 
2 пуда 1 фунт масла, 285 яиц  В апреле 1915 г  – 665 ведер молока, 2 пуда 14 фунтов 
масла, 850 яиц  Часть продуктов продавали  Первоначально убой животных осу-
ществляли на Хортицкой бойне  Но приходилось нести дополнительные расходы 
на транспортировку животных и обратную доставку мяса  В сентябре 1914 г  за 
15 руб  было оформлено разрешение на убой скота домашним образом  Шкуры 
животных, овечью шерсть продавали  В хозяйстве держали породистого бугая, за 
случку с хозяев коров получали по 1 руб  Выращивали пшеницу, кукурузу, карто-
фель, овес  Полученное зерно шло на корм скоту и на продажу  В августе 1914 г  
было реализовано 459 пудов 20 фунтов пшеницы  На корм оставлено 60 пудов 
пшеницы и 360 пудов овса [2, д  2, лл  7, 129 – 130, 142 –143, 151; д  4, лл  97, 102, 
110, 111, 177, 181]  Часть земли, принадлежавшей лечебнице, сдавалась в аренду  
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К работе в хозяйстве привлекали и больных, когда позволяло состояние их здо-
ровья  Иногда, окончив курс лечения, пациенты поступали на работу в «Бетанию»  
Так Корнелиус Реймер после нескольких месяцев лечения с 1 октября 1915 г  стал 
работать кочегаром в главном корпусе [2, д  5, л  103] 

В первые годы работы лечебницы на должность заведующего врача был при-
глашен из Риги психиатр Вильям Штид  Его оклад составлял 250 руб  в месяц  
При подборе сотрудников клиники заведующему предписывалось отдавать 
предпочтение меннонитам  На стажировку в Германию в клинику Бетель был 
отправлен врач Исаак Тиссен  В 1913 г  он приступил к исполнению обязаннос-
тей врача-ассистента в «Бетании»  Средний медицинский персонал готовили 
в медицинской школе в Гальбштадте, часть медсестер проходила подготовку в 
Билефельде  Для повышения квалификации врачей для больницы выписывали 
журналы «Русский врач», «Всеобщая психиатрия», книги по психиатрии, рели-
гиозную литературу на немецком языке, периодические издания: «Русское 
слово», «Русские ведомости», «Вокруг света»  В 1912 г  в списке служащих 
лечебницы значились: Иван Артемов, Елизавета Нейфельд, Елена Тевс, Пимен 
Козлов, Юстина Функ, Екатерина Варкентин, Сусанна Гиберт, Маргарита Унгер, 
Елизавета Федерау, Анна Берген, Елена Зименс, Яков Вибе, Фрида Гагист, Яков 
Янцен, Вильгельм Тарнит, Иоганн Ремпель, Петр Классен, Иоганн Валл, Гергард 
Ремпель [2, д  1, л  72; д  2, л  50; д  4, лл  36, 40]  В 1915 г  в лечебнице работали: 
доктор Эдуард Иванович Кальнин, доктор Исаак Иванович Тиссен, Питер Завац-
кий, Я  Я  Янцен, Я  К  Вибе, Я  П  Вибе, Ф  Гагист, Я  А  Крекер, И  Е  Ремпель, 
К  Берген, Г  Герцен, Г  К  Янцен, К  Вурмс, Г  И  Энс, Ф  Г  Вурмс, И  Ф  Пеннер, 
И  Я  Корнельзен, П  Я  Винс, Г  Б  Реймер, Д  Каспер, Л  Эверт, А  А  Гиберт, 
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Ю  Функ, Е  Федерау, Е  Г  Зименс, А  Я  Берген, М  Унгер, М  Крюгер, Е  Унгер, 
М  Фохт, Е  Унру, А  Янцен, Е  Фохт, Л  Крекер, О  Гофман, С  А  Вибе, М  Тейлреб, 
Е  Фаст – швея, М  А  Вибе, М  Реймер, Е  Тевс, Е  Квиринк, А  Дик, Е  Янцен, 
Е  Редекоп, М  Ремпель, М  Кран, Е  Доссе, С  Реймер, М  Гюнтер, А  Фризен, 
А  Кнельзен, В  Пеннер, В  Дик, Г  Каспар – машинист  В 1916 г  персонал уве-
личился, в списке появились фамилии: М  Берген, Е  Никель, А  Кооп, А  Петерс, 
М  Гардер, Е  Мартенс, Е  Розенфельд, К  Гецен, А  Конрадт, К  Реймер, А  Дерк-
сен, А  Мантлер, Е  Дерксен, Я  Дик, М  Реймер, И  Каспар, П  Браун – сторож, 
А  Браун, Е  Браун, Е  Герцен, М  Редекоп, А  Редекоп, Е  Ремпель, М  Кооп, 
М  Герцен, Е  Пеннер, А  Гизбрехт, Е  Вибе, Е  Батман, А  Гисбрехт, М  Вибе, 
С  Функ, С  Янцен, А  Греве, М  Гилерт  В 1917 г  приняты А  Кооп, А  Браун, 
С  Браун, Е  Винс, А  Классен, А  Эккерт, Ф  Фикс – пастух  К сожалению, в 
документах редко указаны должности работников, поэтому разграничить среди 
названных фамилий средний медицинский и технический персонал сложно 
[2, д  6, лл  2 – 130]  Естественно все эти люди работали в «Бетании» не одно-
временно  Среди них были и те, кто работал постоянно, и те, кого нанимали на 
сезонные работы 

Персонал больницы делал все возможное, чтобы создать благоприятные 
условия для лечения и проживания пациентов  На излечение прибывали люди 
разного возраста, страдающие различными психическими расстройствами  Из 
53 пациентов, поступивших с 15 августа 1911 г  по 1 декабря 1912 г , 11 имели 
острые психические расстройства, 20 – хронические умственные заболева-
ния, 8 – эпилепсию, 12 – идиотизм, 2 – органические нервные расстройства  
11 пациентов не имели ранее школьного образования, 34 – окончили начальную 
школу, 7 – центральное училище, 1 пациент имел университетское образование  
В 1912 – 1913 гг  численность больных составляла 88 человек (52 м  п , 36 ж  п )  
Имеется в виду общее количество больных, находившихся на излечении в этот 
период  По возрасту они разделялись следующим образом: до 10 лет – 2 чел , от 
10 до 20 лет – 19 чел , от 20 до 30 лет – 17 чел , от 30 до 40 лет – 26 чел , от 40 до 
50 лет – 8 чел , от 50 до 60 лет – 10 чел , от 60 до 70 лет – 3 чел , более 70 – 3 чел  
[1, р  218]  По сведениям расчетной книги больных в это время среднее число 
больных в месяц составляло 42,76  В 1913 – 1914 гг  – 66,85 чел , в 1914 – 1915 гг  – 
81,87 чел , в 1915 – 1916 гг  – 101,4 чел  (отчеты в больнице составлялись раз в 
год, с июня по июнь) [2, д  3, л  1 об ; д  5, л  1 об ] 

Персонал больницы осуществлял круглосуточный надзор за пациентами, рас-
полагавшимися в одноместных палатах  Физическое воздействие применялось 
к больному только в том случае, когда его поведение угрожало жизни окружа-
ющих (на больного надевали смирительную рубаху)  Это была исключительная 
мера и использовалась она очень редко  Основная ставка в лечении делалась на 
благотворное воздействие горячих и холодных ванн, прием успокаивающих и 
снотворных препаратов  На лекарства тратилось совсем немного средств  В пери-
од с 1 апреля по 30 июня 1911 г  было закуплено лекарственных препаратов на 
сумму 108 руб  88 коп , с 1 июля по 30 сентября – 66 руб  5 коп , с 1 октября по 
31 декабря – 16 руб  17 коп  В первом квартале 1912 г  на эту статью израсходовали 
164 руб  46 коп , в июне 1914 г  – 752 руб  73 коп , в июне 1915 г  – 448 руб  68 коп , 
в июне 1916 г  – 412 руб  42 коп  [2, д  1, лл  19 – 21; д  2, л  266; д  4, л  131]  При-
ведем перечень закупленных в 1913 г  медикаментов и предметов медицинского 
назначения: ромашка, мятный чай, 5 фунтов глауберовой соли, зеленое мыло, 
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2 желудочных зонда, поташ, ксероформ, борная кислота, спирт, вата  Заказы 
делались А  Гермсу в Одессе, Лембергу, аптекарю Кутцу  Клеенка постельная 
закупалась у Певзнера в Александровске [2, д  2, л  122; д  4, л  192] 

Свобода передвижения больных не ограничивалась  Те из них, кто был в 
хорошей физической форме, помогали скотникам ухаживать за животными, 
садовнику – сажать деревья, собирать урожай в саду, пекарю – выпекать хлеб  
Привлечение к труду помогало адаптировать пациентов к жизни  Так как среди 
пациентов были и дети, возникла необходимость в организации с ними хотя бы 
элементарных занятий по обучению чтению, письму, арифметике, знакомству с 
Библией  Но, несмотря на созданные условия, иногда больные совершали побе-
ги из больницы  Их разыскивали и снова возвращали на лечение  В документах 
упоминаются Генрих Гамм, самовольно покидавший территорию «Бетании» 
9 июля, 21 и 27 сентября 1914 г , Бергард Ремпель – 10 сентября 1915 г , Генрих 
Аллерт – 9 сентября 1915 г , Анна Исаак – 7 апреля, 4 июня, 14 июня 1916 г  [2, 
д  5, лл  76, 84, 88, 119] 

Большое внимание уделялось питанию больных и служащих  Закупка съест ных 
припасов была самой затратной статьей после жалования служащим  С 1 апре-
ля по 30 июня 1911 г  на продукты было потрачено 558 руб  86 коп  С 1 июля по 
30 сентября – 486 руб  13 коп  С 1 октября по 31 декабря – 477 руб  66 коп  [2, 
д  1, лл  19 – 20]  С 1 июля 1912 по 1 июля 1913 г  на закупки продовольствия было 
потрачено 28 559 руб  Общий расход в этот период составил 39 349 руб  80 коп  
Среднее число больных в этот промежуток времени составляло 42,76 чел , слу-
жащих – 36,57 чел  Содержание одного больного в месяц обходилось в 76 руб  
68 коп  В 1913 – 1914 гг  расходы на продовольствие составили 10 073 руб  64 коп  
Среднее число больных – 66,85 чел , служащих – 44,04 чел  На одного больного 
в месяц в среднем тратили 72 руб  53 коп  [2, д  3, л  1 об ] 

Питание пациентов было сытным и разнообразным  Продукты поступали из 
разных источников: закупались у предпринимателей, выращивались в хозяйстве 
лечебницы и привозились меннонитами разных колоний как пожертвования  
Муку пшеничную и ржаную для выпечки хлеба покупали у мукомольного това-
рищества «Кичкас»  Торговцы Ага и Сметинский поставляли: соль, сахар песок 
и молотый, макароны, крупы (рисовую, манную, геркулес, ячневую, гречневую), 
горох, картофельный крахмал, сельдь соленую и копченую, рыбу сушеную, 
шпроты, колбасы (чайную, краковскую), кофе молотый разных сортов, какао, 
цикорий, чай, лимоны, анис, кишмиш, уксус, горчицу и другие продукты [2, 
д  4, лл  92 – 97]  Меннониты жертвовали на лечебницу не только деньги, но и 
продукты  Особенно актуально это было в период Первой мировой войны  От 
жителей окрестных колоний в декабре 1914 г  в «Бетанию» поступило: 7 пудов 
фасоли, 99 пудов картофеля, 14 мешков муки, 531 яйцо, 12 пудов 36 фунтов 
фруктов сушеных, 186 пудов слив, яблок, груш, 11 окороков, 12 пудов 10 фунтов 
смальца  В апреле 1915 – 200 фунтов вышкварок, 1 пуд свиного жира, 7 окороков, 
3 пуда 5 фунтов сушеных фруктов, 740 яиц, 23 фунта масла коровьего, 50 пудов 
картофеля, 1 пуд картофельной муки, 1 пуд 20 фунтов свеклы, 20 фунтов меду, 
5 фунтов сахара пиленого, 2 пуда 20 фунтов сладостей  В июне 1915 г  – 890 яиц, 
1 окорок, 5 пудов 5,5 фунтов масла, 75 пудов картофеля, 30 фунтов сушеных фрук-
тов, 4 пуда свежих ягод  В 1916 г  – 208 пудов картофеля, 3 пуда смальца, 2 пуда 
40 фунтов масла, 15 фунтов вышкварок, 14 окороков, 7 фунтов сыру, 37 пудов 
фруктов, 2 фуры арбузов, 2 кормленных свиньи, 10 уток, 10 мешков муки, 2 пуда 
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11 фунтов фасоли, 510 яиц [2, д  4, лл  98, 102, 105, 115, 120]  Осенью производились 
заготовки овощей – картофеля, моркови, свеклы, лука  В летний сезон в рационе 
больных было много овощей, фруктов, ягод 

Особенно старались порадовать людей в рождественские праздники  В зале 
украшали елку, готовили подарки для больных и персонала, закупали различные 
виды орехов, конфеты (карамель, раковые шейки, кофейный ликер, мармелад, 
шоколад), пряники (саксонские, сливочные, багдадские, вяземские), соломку  На 
сладости в 1914 г  потратили 419 руб  8 коп  На Рождество 1915 г  – 278 руб  53 коп  
К Рождеству 1914 г  у А  С  Певзнера в Александровске приобрели 1 несессер, 
3 куклы, 1 юбку, 7 фуфаек, 4 башлыка, 1 пару перчаток, 2 пары рукавиц, 9 пар 
туфель, 4 пары дамских ботинок, 2 пары дамских туфель  У Лавута – 50 листов 
оберточной бумаги, 1 карту, 1 общую тетрадь  У Г  Шейнина – 5 мужских шапок 
черных, 1 плюшевую, 1 детскую, 1 дамскую  У Исаака – 10 картин, у Тагаевско-
го – ткани (парусину, коленкор, бархат, трико, мухот, саржу, фланель, шерсть, 
китайку, бумазею)  Пожертвования на подарки к Рождеству собирались отдельно 
[2, д  1, лл  25, 71; д  4 лл  136 – 139] 

В лечебнице активно работала швейная мастерская, где шили форменные 
тужурки и брюки для персонала и одежду для больных  Заказы больных оплачива-
лись с их счета  В отчете о расходах на нужды больных за июль 1914 гг  указыва ется 
покупка шляп на сумму 3 руб  60 коп , 4 передников и 3 пар чулок для М  К  Янцен 
на 7 руб  80 коп , туфель для Иоганна Пеннера за 1 руб  35 коп , ботинок для Г  Плетт 
на 7 руб  25 коп , 10 аршин сатина для Елены Бур на 4 руб  Пошив платья из этой 
ткани обошелся в 2 руб  35 коп  За пошив 18 блуз для больных портному уплатили 
11 руб  18 коп  Ткани, нитки, фурнитуру приобретали в магазине Певзнера  Иног-
да родственники или опекуны, проживавшие далеко и не имевшие возможности 
привозить необходимую одежду, вместе с платой за содержание пациента вносили 
деньги на одежду для него  В апреле, а затем и в июне 1914 г  опекун К  К  Валл 
из Николайполя в Туркестане внес деньги, выделенные общиной на содержание 
Юстины Гамм и Г  Крекер, в сумме 150 руб  на каждую и дополнительно 25 и 50 руб  
на одежду для обеих [2, д  2, л  189; д  4, лл  17, 19, 21, 191 – 196; д  5, л  69] 

Санитарное состояние «Бетании» поддерживалось на должном уровне  Для 
стирки белья в прачечной покупали мыльный порошок, для личной гигиены 
больных – мыло разных сортов: цветочное, миндальное, молочное, семейное, 
золотой ярлык, вазелиновое  В декабре 1915 г  приобрели машинку для стрижки  
Больные находились под пристальным вниманием врачей-психиатров  Но когда 
больные нуждались в услугах стоматолога, его приглашали из города [2, д  2, л  110; 
д  4, лл  164, 180]  Из средств лечебницы оплачивали лечение обслуживающего 
персонала  В 1915 г  за содержание в течение 14 дней служителя Пеннера в боль-
нице Мунтау со счета «Бетании» уплатили 21 руб  [2, д  4, л  166] 

Средства на содержание больных формировались из благотворительных взно-
сов, оплаты родственников, доходов от хозяйственной деятельности  Крупные 
суммы регулярно поступали от П  А  Коопа  В первом квартале 1912 г  он передал в 
лечебницу 14 414 руб  94 коп , во втором – 9 650 руб  В последующее время такие 
платежи осуществлялись постоянно  В сентябре 1911 г  Г  Г  Лепп внес 7 973 руб  
К  Тевс пожертвовал – 10 000 руб , П  Я  Генрихс – 25 000 руб  В 1913 г  И  Е  Лепп 
из г  Александровска внес 18 000 руб , А  А  Бергман – 15 985 руб  В 1914 г  пожерт-
вования Е  П  Вальман составили 5 000 руб , Г  Нибура – 5 000 руб , Г  Е  Классен – 
6 000 руб  [2, д  1, лл  25, 28 – 30; д  2, лл  9, 12, 13, 15, 256] 
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Проповедники меннонитских общин выполнили свое обещание – от имени 
прихожан они регулярно передавали деньги для лечебницы  В финансовых доку-
ментах эти суммы именуются налогом (это были обязательные платежи всех членов 
общины)  В августе 1913 г  налог Гальбштадтской меннонитской общины составил 
400 руб, Карасанской – 700 руб , в январе 1914 г  налог Карасанской меннонит-
ской общины составил 589 руб  30 коп , Заградовской братской общины – 80 руб  
83 коп , Кадагайской общины – 101 руб  60 коп  В апреле от Карасанской общины 
поступило 163 руб  налога и 137 руб  – пожертвований  Среди плательщиков этого 
налога упоминаются Николайфельдская, Зеленопольская, Дмитровская, Хортиц-
кая и многие другие общины  Независимо от того, в каком регионе проживали 
меннониты: в Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерниях, в Крыму 
или в Сибири – все они чувствовали свою ответственность за единоверцев, стра-
дающих душевными болезнями, и старались своими средствами поддержать их  
Кроме обязательной суммы перечислялись пожертвования, собранные во всех 
колониях во время проведения церковной службы, на свадьбах (в октябре 1911 г  
на свадьбе Дитриха в колонии Морозово собрали 21 руб  75 коп )  Активно попол-
няли кассу больницы участницы дамских кружков, продававшие свои изделия 
ручной работы, члены пожарного кружка из колонии Тиге  Меннониты колонии 
Кичкас, проходившие ранее службу в Анадольском лесничестве, передали 35 руб  
Общества любителей пения колоний Петерим и Кичкас передали соответственно 
20 и 65 руб , Шенвизский хор – 821 руб  56 коп  Среди благотворителей были и 
учителя Петровского училища из Оренбургской губернии, и женщины Новой 
Хортицы, передавшие 10 руб  – выручку от продажи яиц, снесенных курами по 
воскресеньям, и многие жители меннонитских колоний, отправлявшие в лечеб-
ницу разные суммы от 1 до 100 руб  Житель Америки Петр Гильдебранд передал 
60 руб  На нужды больницы поступали и деньги, полученные за предоставление 
ночлега путникам [2, д  1, л  33; д  2, лл  16, 71, 239 – 240, 242 – 246, 248] 

В 1911 г  лесные команды пожертвовали 41 руб  на покупку фотоаппарата  Бла-
годаря этому были сделаны фотографии с видами лечебницы и изданы открытки, 
которые успешно продавались [2, д  1, лл  75, 180]  В «Бетании» существовала 
традиция делать фотоснимки на похоронах умерших пациентов и отправлять их 
родственникам [2, д  5, л  66] 

Отдельно учитывались в бухгалтерских документах пожертвования на 
содержание бесплатных кроватей  От фонда В  Шредера в 1912 г  поступила 
сумма 41 000 руб , которая предназначалась для содержания больных, не име-
ющих возможности оплачивать пребывание в клинике  П  А  Кооп система-
тически делал добровольный взнос для ухода за одним больным  В отчете за 
1913 – 1914 гг  значится, что по 300 руб  перечислили на эти нужды: Риккенау-
ская община, Е  И  Янцен (Орлово), Н  и П  Шмид (Штейнбах), Лихтенауская 
община, А  А  Бергман (Екатеринослав), Я  Я  Зудерман, А  Лепп (Александровск), 
П  А  Кооп (Кичкас), Гальбштадтское волостное правление, Я  Я  Федерау (Гальб-
штадт), Г  Я  Генрихс (Куприяновка), И  Е  Лепп (Шенвизе), Кичкасский дамский 
кружок, Молочанская меннонитская братская община  Ф  Д  Пеннер из колонии 
Петерсдорф пожертвовал 250 руб , Г  Вильмс из Александрфельдской общины – 
50 руб , Кронсвейдский приход – 200 руб , Кронсвейдская община – 83 руб  
[2, д  1, л  24; д  2, лл  9, 51 – 52] 

Средства, получаемые лечебницей, размещались в Александровском отделе-
нии Азово-Донского коммерческого банка, в Александровском обществе взаим-
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ного кредита, в Банке Г  А  Нибур и Ко, Хортицком обществе взаимного кредита  
Проценты с вкладов использовались на нужды лечебницы [2, д  2, л  210; д  4, 
лл  9 – 10, 19] 

Семьи пациентов, имевшие возможность оплачивать содержание в лечебнице 
своих родных, вносили деньги в кассу лечебницы по квитанции или в банковское 
учреждение, с которым сотрудничала «Бетания»  Минимальная месячная сумма 
составляла 20 руб  Часть родственников и опекунов осуществляла ежемесячные 
проплаты, часть – периодические  Если семья не могла внести всю сумму, боль-
ного содержали за счет прибыли учреждения  Болезни некоторых пациентов 
были неизлечимы, и они подлежали пожизненному содержанию в лечебнице  
1 июля 1912 г  на пожизненное содержание был зачислен Вильгельм Дюркс из 
Гнаденфельда Таврической губернии  По приговору общины в кассу больницы 
было внесено 2 000 руб  20 апреля 1914 г  поступил Давид Шеленберг из колонии 
Александркроне  Опекуном выступал Г  Г  Нейфельд из экономии Эбенфельд, 
который сделал разовый взнос в размере 1 000 руб  Кроме того у этого больного в 
банке был размещен капитал, проценты с которого тоже шли на его содержание 
и нужды лечебницы  В одном из отчетов указано, что за счет капитала Шелен-
берга в течение 10 дней содержали двух мещан  Крупные суммы выплачивали и 
родственники больного, желавшие создать для него более комфортные условия  
3 марта 1914 г  братья Фаст из колонии Хортица уплатили 1 000 руб , в 1915 г  – 
900 руб  на содержание сестры Вильгельмины  Ее расходы составляли 100 руб  
в месяц  Прожила она недолго и умерла 23 сентября 1915 г  [2, д  2, л  114; д  5, 
лл  30, 65, 67]  Печальную новость родным умерших пациентов сообщали теле-
граммой  Чаще всего захоронение осуществляли на кладбище при больнице, но 
иногда, по желанию родных, проживавших в близлежащих селах, тела покойных 
отправляли в родные колонии  В финансовых документах до мелочей учтены все 
траты, связанные с проведением обряда погребения, в том числе и фотоснимки 
для родственников, которые несли похоронные расходы  В отдельных случаях 
принималось решение осуществить погребение за счет прибыли лечебницы  
Всего с августа 1912 по февраль 1919 г  здесь умерло 43 пациента [2, д  1, л  123; 
д  4, лл  124 – 125; д  5, л  66; д  7, л  180] 

Начало Первой мировой войны прервало связи с клиникой в Германии  Начи-
ная с 1915 г  на работу в лечебницу принимают украинцев и русских – А  Катри-
ченко, А  Карнаух, С  Карнаух, П  Карнаух, Г  Кудинцев, Р  Миняйло – машинист, 
Л  Профанов – сторож, Р  Гончаренко, В  Волчанский, В  Приходько, В  Головай – 
свинопас, С  Кармаз, Ф  Сибилевич, Г  Коротун, М  Бутенко, М  Булга, С  Курда, 
Ф  Бутенко, М  Гонлацкая, Е  Огиенко, М  Богданова, Е  Патлухова, А Чирва, 
М  Захарьева, П  Захарьева, П  Стуский, П  Чирва, Д  Дьяченко, Е  Катриченко, 
М  Шевченко, М  Авдеенкова, А  Сибилевич, Е  Паскова, М  Головня, Ф  Бутенко, 
У  Бортникова, Е  Крутькова, Т  Захарьева, К  Тригуб, М  Баштаненко, А  Геева, 
Е  Горянец, М  Матюхина, В  Андреенко, Н  Ратынская, М  Андреенко, У  Суро-
ватко, А  Маселовская [2, д  6, лл  51 – 57, 60, 70, 73 – 77, 92 – 95, 97 – 98]  Необ-
ходимость в русскоговорящих сотрудниках, вероятно, была связана с тем, что в 
январе 1915 г  в «Бетанию» стали поступать из Киевского военного госпиталя на 
долечивание душевнобольные нижние чины русской армии  Сюда же перевели 
и австрийских военнопленных  «Уполномоченный Киевского района по рассе-
иванию душевнобольных воинов» профессор В  Ф  Чиж занимался вопросами 
финансирования лечения солдат  За счет Российского общества Красного Крес-
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та было оборудовано 10 дополнительных кроватей по 45 руб  На содержание и 
лечение этих пациентов регулярно перечислялись деньги  Поступали средства и 
от Красного Креста: в январе – феврале 1916 г  – 1 094 руб  48 коп , в марте – 
апреле – 1 108 руб  98 коп , в мае – июне – 1 159 руб  В 1915 г  в лечебницу 
поступили 12 солдат русской армии и 6 австрийских военнопленных (двое из них 
не помнили своих имен и в документах числились под номерами 4 и 17)  В янва-
ре 1916 г  к ним добавились еще 12 солдат  За лечение солдат врачу полагалась 
дополнительная оплата  Персонал лечебницы занимался не только лечением и 
уходом за этой группой пациентов, но и отправлял домой выздоравливающих, 
снабжая всем необходимым в дороге  А если в этом была необходимость, то и 
отвозил к родным  В апреле девятерых пациентов отправили на родину, одно-

го, требующего более основательного 
лечения – в университетскую клини-
ку в Одессу в сопровождении санитара 
Реймера, австрийских пленных – в 
Екатеринослав  9 декабря 1915 г  был 
выписан из лечебницы ефрейтор 
1-го пехотного запасного батальона 
Костин М  Ф  Отправка пациента в 
Казанскую губернию была поруче-
на санитару Корнельзену, который 
отправил телеграмму родным паци-
ента, оплатил чай и воду для пассажи-
ра, купил хлеб и фунт колбасы для его 
питания в дороге [2, д  4, лл  141 – 146; 
д  5, лл  122 – 137] 

Тяжелым испытанием для пациен-
тов и персонала стали годы револю-
ции и Гражданской войны  Пациенты 
и персонал «Бетании» оказались 
беззащитными перед противобор-
ствующими военными силами, в руках 
которых оказывалась территория Ека-
теринославской губернии  Многие 
обитатели лечебницы погибли от тифа 
во время эпидемии 1921 г  В эти годы 
здесь работали врачи Исаак Тиссен, 
Питер Завацкий из Одесского уни-
верситета, Анна Мартенс из Крыма, 

доктор Э  Тавониус из Мунтау  Лечебница была национализирована, финанси-
ровалась очень слабо  Больных не только лечить, но и прокормить было сложно  
Естественно, в условиях разрухи в экономике страны ожидать значительных 
благотворительных взносов не приходилось  Пожертвования в 1923 г  были 
незначительными: от Тиссена получено 699 руб  50 коп , от других лиц – 
4 186 руб, от Козловского – 300 руб , от Лена из Таганрога – 100 руб  В 1925 г  
пожертвования меннонитских общин составили 4 868 руб  В это время выручало 
наличие подсобного хозяйства  В отчете за август – октябрь 1923 г  отмечена 
продажа 60 пудов ржи, покупка пшеничной муки, подсолнечного масла, капусты, 

Иоганн и Елена Ремпель. 1922 г.
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соли, соды  Мясо упоминается только один раз – в октябре его купили в коли-
честве 1 пуда 10 фунтов на сумму 2 000 руб  Регулярно приобретали керосин, 
дрова  К отопительному сезону купили колосники, плиты, трубы и дверцы для 
печи  Закупали бумагу, марки, конверты  Постоянной статьей расходов стали 
поездки в Запорожье, командировки в Екатеринослав, плата за проезд по мос-
там, отправка писем  Хозяйственный инвентарь и строения тоже требовали 
ремонта – понадобились стекло, обрезное железо, вал к ветряному двигателю, 
лемехи для плуга, напильники, олово [2, д  7, лл  115 – 119] 

В 1925 г  в «Бетании» находились на излечении 204 пациента (101 русский, 
87 меннонитов и 16 евреев)  При строительстве Днепровской гидроэлектростанции 
территория психиатрической лечебницы попадала в зону затопления  Врачи этого 
учреждения выступили с предложением перевести его в Гальбштадт, но власти 
приняли совсем другое решение  В 1927 г  105 коек психиатрической больницы 
Запорожского округа со сметой и имуществом были переданы Херсонской психи-
атрической больнице с формулировкой: «это будет небесполезно для дальнейшего 
возрождения Херсонской психбольницы» [4, с  3]  К этому моменту там работа-
ло 6 отделений, в которых лечили 410 пациентов и колония с 31 больным  9 мая 
1927 г  все пациенты «Бетании» были переведены в психиатрическую больницу 
на Игрени  11 мая управляющий Якоб Вибе констатировал, что, несмотря на все 
попытки сохранить «Бетанию», она более не существует [1, р  218] 
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Історія психіатричної лікарні «Бетанія»

Дана стаття продовжує серію публікацій автора з історії менонітських колоній півдня України  
Вона присвячена одному з напрямків благодійності менонітів – створенню психіатричної лікар-
ні «Бетанія»  Головним джерелом інформації стали документи з фонду 201 Державного архіву 
Запорізької області  Автор розповідає про історію створення закладу, про джерела фінансуван-
ня проекту  В статті наводиться склад медичного персоналу та дані про пацієнтів  Звертається 
увага на гуманне ставлення до хворих та піклування про них незалежно від майнового стану  
Цікавим фактом є лікування в клініці за рахунок Червоного Хреста російських військових та 
австрійських військовополонених під час Першої світової війни  В 1927 р  лікарня припинила 
своє існування через затоплення її території водами Дніпра під час будівництва Дніпровської 
гідроелектростанції 

Chayka O. V.

History of mental house «Betania»

This article continues the series of author publications on history of mennonite colonies of Ukraine 
south  It is devoted one of directions of mennonite charity – to creation of mental house «Betania»  
Documents from a 201 fund of the State Archives of Zaporizhia oblast was become a main information 
source  Author tells history of establishment creation, and tells about sources of its financing  Information 
about medical stuff and patients is pointed in the article  Attention applies on humane attitude toward 
patients and anxiety about them regardless of the property state  It is interesting that the Russian soldiery 
and Austrian prisoners of war was treated in a clinic at the expense of Red Cross in the First world war-
time  In 1927 a hospital halted the existence from that its territory was flooded by waters of Dnieper 
during building of the Dnieper hydroelectric power station 

Тимець І. В.

КОНТРАБАНДА ТЮТЮНУ В ГАЛИЧИНІ У ХІХ – ХХ ст.
ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ

Питання контрабанди тютюну в Галичині одне з малодосліджених в 
українській історіографії  Окремі дослідники частково торкалися цієї про-
блеми, аналізуючи переважно певні напрямки і періоди контрабанди [1], 
або ситуацію, яка була в галузі [2], здійснюючи краєзнавчі розвідки [3]  При 
цьому існує достатня джерельна база, аналіз якої дозволяє розкрити дану 
тему  Зокрема, для написання статті використовувались фонди Централь-
ного державного історичного архіву України у м  Львові та Державного 
архіву Івано-Франківської області, частина яких вводиться до наукового 
обігу вперше 

З поділом Польщі у 1772 р  і переходом Галичини до складу володінь Габ-
сбургів тут впроваджується ряд нових реформ  Так, замість цехових організацій 
створюються великі підприємства і фабрики, які починаючи з XVIII ст  відіграють 
значну роль у формуванні та піднятті економіки Австрійської імперії  У 1778 р  
було запроваджено тютюнову монополію  Відзначимо, що держава монополі-
зувала у своїх руках не лише процес переробки і торгівлі тютюном, але і його 
вирощування, а «за порушення правил тютюнової монополії встановлювалися 

Тимець І. В.
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великі штрафи (16 злотих ринських * від фунта ** конфіскованого тютюну) або 
каторга строком до чотирьох років» [1, с  81]  

У випадку неспроможності сплати штрафу за контрабанду тютюну поруш-
ників жорстоко карали, або змушували відпрацьовувати на громадських 
роботах в фортецях; могли також віддати до війська чи в прикордонники  
Заборонявся експорт тютюну з Чехії і Німеччини [2, с  184]  Каралося й виро-
щування тютюну навіть для власних потреб 

При зменшенні кількості продажу тютюнової продукції в певній місце-
вості, урядники і сторожі монополії користувалися широкими правами в 
проведенні перевірок та обшуків у селян  «Був то – одним словом – один з 
найбільш фіскальних, а разом з тим, якщо розглядати ціну за контрабанду, 
яку сплачував селянин, найбільш негуманний з терезіанських патентів» [2, 
с  185]  За часів Йосифа ІІ, у 1782 р , внесено лише ті зміни, які «дозволяли 
звинуваченим у контрабанді селянам і міщанам покликатися у позовних 
заявах до губернії за посередництвом цирку лів» [2, с  185]  Такі жорсткі міри 
відіграли негативну роль в розвитку тютюнництва в Галичині  Розглянемо 
детальніше причини, через які зменшилося вирощування тютюну та зросла 
його контрабанда в краї 

Дослідник Вацлав Токар стверджує, що терезіанський патент, з одного боку, 
значно зменшив вирощування тютюну і знищив селянську торгівлю ним, а з 
іншого – дав привід до сильних утисків в справах про контрабанду  До того 
вирощування тютюну відігравало величезну роль в ряді циркулів Галичини  
Торгівля сіллю, худобою і тютюном завжди залишалася одним з основних 
джерел заробітку селянина  Тютюн був продуктом, який легко продавався і 
на який завжди були покупці [2, сс  185 – 186]  З впровадженням монополії 
ситуація кардинально змінюється, кількість плантаторів та площ, відведених 
під вирощування тютюну, скорочується  Назвемо основні причини цього: 1) 
складність в отриманні дозволів (ліцензії); 2) жорсткий контроль за вирощу-
ванням та обліком продукції; 3) заниження закупівельної ціни 

Так, для отримання ліцензії необхідно було ще на початку березня подати 
письмове звернення на ім’я окружного ревізора з зазначенням місця насад-
ження та точних розмірів ділянки  Після збору і сушіння листя плантатор у 
вказаний термін мав особисто відвезти весь тютюн і передати його відповідаль-
ному урядовцю складу [3, с  125]  Цей урядовець зважував тютюн і визначав 
його ґатунок  При цьому непоодинокими були зловживання  Наприклад, пра-
цівники, які приймали тютюн, часто штучно створювали перешкоди, зокрема, 
затримували прийом сировини, спонукаючи селян платити їм за прискорення 
цієї процедури  Обдурювали селян і на вазі  При виявленні неякісної сировини, 
затримували прийом листя в цілій ґміні [2, с  186] 

Тому досить часто отримані кошти не перекривали затрат на вирощуван-
ня сировини та її транспортування  Так, у 1780 р  платили за центнер тютюну 
найкращої якості 5 фл  ***, середньої якості – 3 фл  45 кр , нижчої якості – 2 фл  
30 кр  У 1781 р  найкращої якості тютюн коштував 4 фл  30 кр , середньої якос-
ті – 3 фл  15 кр , нижчої якості – 2 фл  [3, с  125] 

* Ринський (золотий ренський) – назва австрійського гульдена в Галичині 
** Австрійський фунт – 0,56 кг 
*** Флорином (лат  Florenus) в середині ХV ст  в Польщі стали називати срібну монету, вартість 

якої відповідала золотому фл , що дорівнював 30 грошам, які були еквівалентні червоному золо-
тому, і їх просто називали флоринами, або злотими польськими 

Контрабанда тютюну в Галичині у ХІХ – ХХ ст. та передумови її виникнення
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«За часів Речі Посполитої жиди платили за 80 «папуш» тютюнового листя 5, 
8, 9 і 10 злотих польських * в залежності від ґатунку, в 1783 р  за ту саму кількість 
діставалося при гіршому ґатунку тютюнового листя 12,5 крейцера **  За приписом 
адміністрація монополії платила за центнер листя найкращого ґатунку 5 злотих 
ринських, або по 5 крейцерів за фунт, в той час коли в продажі той же сам фунт 
коштував найменше 50 крейцерів  Недооцінено, як скаржилися старости, буко-
винський тютюн через завищення вартості галицького тютюну, за центнер якого 
платили на 15 крейцерів більше  При таких цінах, як стверджує Маргелік, селянам 
навіть не верталися кошти довозу тютюну до магазинів [складів – прим  авт ]» 
[2, с  186]  Аналогічної точки зору щодо падіння вирощування тютюну в Австрії із 
введенням тютюнової монополії дотримувалися й інші дослідники  «Колись про-
дукція тютюнового листя була більша, ніж тепер, так що багато тисяч центнерів 
вивозили в чужі краї  Причина такого великого спаду приписується низькій ціні, 
що її тепер платить адміністрація за листя» [3, сс  123 – 124]  Слід зауважити, 
що ціна готової продукції була досить високою і суттєво відрізнялася від заку-
півельної ціни на сировину  Селянин, який сам курив і мав досвід вирощування 
тютюну за часів Польщі, не погоджувався платити високу ціну за готову про-
дукцію і часто намагався виростити тютюн для власних потреб  Щоб уникнути 
покарань, він садив тютюн у віддалених від дороги частинах городу  Зокрема, 
про це пише дослідник Михайло Зубрицький: «Садили часто в житі, щоб закри-
ло тютюн перед очима цікавих, і по городцях» [4, с  269]  Непомітно вирощувати 
тютюн декілька місяців, а потім його сушити, було досить складно і ризиковано, 
тому мешканці прикордонних сіл здебільшого практикували купівлю дешевого 
тютюну в контрабандистів 

«Тютюн купували в місцевих жидів, але не багато, бо їм цілком не смакував, 
садили самі, але рідко, боялися кар, які накладав уряд на тих, у кого знайшов засад-
жений тютюн, а найбільше купували бакун ***, перепакований [контрабандний – 
прим  авт ] із Угорщини» [4, с  269]  Контрабандою тютюну переважно займалося 
населення прикордонних сіл, звідки він розповсюджувався по всій провінції  
Спійманий на контрабанді селянин відповідав не лише за свої порушення, а часто 
й за ті, яких не скоював 

«В разі викриття контрабандиста, стражники монополії в циркулі Ліським 
погрозами і биттям змушували селянина (хлопа) признатися в тому, скільки 
за пару років спожив контрабандного тютюну  Застрашений, а не раз і тяжко 
побитий хлоп подавав такі цифри, на які ніколи б не дозволив його скромний 
бюджет  Називалося це добровільним признанням  При покаранні тютюн ніколи 
не важився, але оцінювали його на око  Карали хлопів і за вироблення табаки з 
урядового тютюну  Часом, під приводом ревізії, з’їжджалося до села кільканадцять 
кінних стражників і тоді село мало їх кормити» [2, с  187]  В одному з сіл Ліського 
циркулю накладено штраф на 20 селян 387 злотих ринських  Для сплати штрафу 
вони змушені були продати всю худобу і віддати землю [2, с  188]  Для боротьби 
з бакунярством уряд запровадив посади ревізорів, які повинні були затримувати 
контрабандистів 

У Старосамбірському повіті в ХІХ ст  казарми (касарні) ревізорів були в 
Берегах, Устриках Горішніх і Волосатім  В цьому регіоні постійно несли службу 

* Злотий польський – одиниця розрахунку, яка була рівна 30 грошам (гр.) з 1924 – 1936 рр  
дорівнював 100 грошам 

** 1 крейцер становив 1/60 гульдена (флорина) 
*** Бакун (з мадярського bakony) – тютюн 

Тимець І. В.
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близько п’яти ревізорів  Пізніше вони також розташувались в селах Лютовиська 
Старосамбірського повіту та Балигорді (Baligród) Ліського повіту [4, сс  271 – 274]  
Про часті випадки контрабанди тютюну свідчать і листи до капланів біскупа з 
Перемишля від 26 квітня 1827 р  і 29 листопада 1828 р  про запобігання контрабанді 
тютюну [4, сс  271 – 274]  Але і це не зупиняло місцевих мешканців 

Як стверджує Михайло Зубрицький, «на бакун ходили на Угорщину люди 
зі всіх сіл під Бескидом, із дальших ходили чоловіки і парубки, з поблизьких 
до границі навіть жінки» [4, с  269]  Переважно контрабандисти, або як тоді їх 
називали «пачкарі», збиралися в групи від трьох до тридцяти осіб і йшли через 
кордон до найближчих угорських сіл, де купували тютюн в євреїв, селян або пере-
купників  Інколи пачкарі йшли на тютюнові плантації  Ціна в плантаторів була 
значно нижчою, ніж в перекупників, але часу на те, щоб дістатися до місцевості, 
де вирощували тютюн, затрачалося набагато більше  Так, щоб дійти з сіл Старо-
самбірського повіту до місцевості «Дáмуше», де вирощували тютюн, і повернутися 
назад, потрібно було два тижні  Перекупники ж чекали селян з Галичини на само-
му кордоні, або в найближчому до нього селі  Зберігся опис одного з маршрутів 
контрабандистів до найближчих угорських сіл: «… з Мшанця йшли поза Липє, 
Скородне, через гору Отрит, побіч Сикавця, до Затварниці, в Суху Ріку, через 
ветлинську полонину, Ветлин, Смерек, Циганський потік і на Угорщину, а деколи 
йшли на Волосате  Приходили до отсих сіл: Руського, Нової Поляни, Бистриці, 
Розлуча, Стужиці, Новоселиці, Звалу, Загорба та ін »  На дорогу йшла в середньо-
му доба [4, с  270] 

Тютюн складали в великі міхи, які вміщували від 50 до 70 штук папуш, а пізніше, 
як сакви, перекидали через плече і несли в своє село  «Листя тютюну складали 
один на один, кінці листків на один конець, а гирчя на другий  Кінці перев’язували 
мотузком і таку зв’язку називали папуша … Зв’язаного кінця не можна було обняти 
рукою  Папуші були менші і більші  Числили на пари …» [4, с  270]  Тютюн купляли 
в прикордонних селах Угорщини по 35 – 40 крейцерів за пару папуш  Продавали 
як папушами, так і скрутнями; з однієї папуші виходило 4 – 6 скрутнів  Вдома ж 
продавали одну папушу по 35 – 50 крейцерів, а кращої якості по злотому  Витра-
тивши на закупівлю партії 10 злотих, продавали за 20 [4, с  271] 

 Після перетину кордону та повернення додому перед бакунярами стояла 
проблема зберігання тютюну  Під час перевірок ревізори обшукували хати, не 
дозволяли розпалювати печей, шукаючи контрабандний тютюн  Якщо в господаря 
знаходили бакун, то за файку такого тютюну карали штрафом в один сороковець *, 
а згодом двома чи трьома сороковцями, за папушу і скрутень кара могла сягати 
до 10 злотих  Справи селян, в яких знаходили міх тютюну, передавали в Лімну  
Через неспроможність сплати порушником таких коштів часто великі штрафи 
заміняли арештом на декілька днів [4, с  281]  Це стосувалося і бакунярів, і селян, 
які нелегально вирощували тютюн 

Так, згідно протоколу інспектора зі Стрия, у Гаврилюка Василя було виявлено 
нелегальну плантацію тютюну, на якій звинувачуваний вирощував 351 рослину  
На той час це була велика плантація нелегального тютюну  За це порушення 
«карною картою» (приписом) від 19 липня 1935 р  було визначене покарання для 
вищезгаданого Василя Гаврилюка в сумі 315 злотих, або арешт на 15 днів  Сума 
в 315 злотих була досить велика, вартість господарства Василя Гаврилюка не 
покривала потрібної суми  Тому суд зразу прописав і можливу заміну грошово-

* Сороковець – дрібна срібна монета 

Контрабанда тютюну в Галичині у ХІХ – ХХ ст. та передумови її виникнення
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го штрафу, згідно статті 57 пункту 1 «U K S » *, покаранням позбавлення волі [5, 
спр  1829, арк  2]  У своїй роботі інспектори керувалися статутами «U K S » від 
2 серпня 1926 р , а згодом «U K S » від 14 березня 1932 р  [5, спр  1579, арк  2]  Як 
бачимо, заміна штрафу на декілька днів арешту через бідність селян стала зви-
чайною справою  

Щодо самого бакунярства, то якщо польські ревізори всілякими методами 
намагалися зловити контрабандистів, ревізори на угорській стороні не дуже 
активно перехоплювали порушників з Галичини  М  Зубрицький припускає, що 
євреї, які переважно перекуповували тютюн в угорських селян, платили певний 
хабар своїм ревізорам, щоб ті не помічали бакунярів  Однак у 1885 – 1886 рр  в 
Угорщині були запроваджені більш суворі заходи по обліку плантацій тютюну  
Плантаторів зобов’язали здавати весь тютюн з поля на склади [4, сс  278, 280 – 281]  
Урядом також були підняті закупівельні ціни на тютюн, тому ходити з Галичини в 
Угорщину по тютюн стало не вигідно  Так, селяни с  Мшанця, які десятиліттями 
масово займались контрабандою бакуну з Угорщини, 1885 – 1886 рр  називають 
останніми роками бакунярства [4, с  280] 

Однак, в наслідок цих заходів, контрабанда не зникає, а набуває нових форм  
На зміну контрабанді бакуну з Угорщини приходять контрабанда готовими виро-
бами і незаконне вирощування тютюну  Як і раніше контрабандою займались 
переважно мешканці прикордонних населених пунктів, про що яскраво свідчить 
розпорядження від 22  02  1930 р  Команди Східно-малопольського округу при-
кордонної сторожі про розширення акцій по боротьбі з контрабандою тютюну 
і тютюновими виробами  «Нелегальна торгівля контрабандними тютюновими 
виробами зустрічається дуже часто, при чому на пограниччі і в містечках та містах 
Малопольщі можна дістати закордонні контрабандні папіроси і сигари (спеціаль-
ні, дамеси і єгипетські австрійські), доводить це, що акція органів інспекторату в 
напрямку перемоги над контрабандою не є здійснювана з належною енергією» 
[5, спр 1495, арк 1] 

Попри усе, боротьба з контрабандою залишалася мало результативною, а під-
тримка населення, яке було зацікавлене в дешевому тютюні, ще більш ускладнюва-
ла непросте завдання ревізорів  Замість того, щоб здешевити вартість тютюнових 
виробів до економічно обґрунтованої ціни (принаймні в пограничних районах), 
уряд шукає нові методи запобігання контрабанді  Розуміючи, що без підтримки 
місцевого населення подолати контрабанду неможливо, Польська тютюнова 
монополія (далі – ПТМ) виділяла кошти на вербування та оплату послуг таємних 
агентів, які інформували ревізорів про тих, хто займавься контрабандою та неза-
конно вирощував й торгував тютюном  Звичайно, що безкоштовно цього місцеві 
мешканці робити не хотіли  Кожному з ревізорів виділялася місячна квота коштів 
на оплату послуг завербованих агентів 

«Рекомендую панові інспекторові звернути більше уваги на акцію органів 
вивідування тамтешнього пограничного інспекторату в напрямку боротьби з 
контрабандними виробами  Одночасно повідомляю, що всі видатки на цю ціль 
мають бути оплачені з фонду Державної тютюнової монополії  … квитанції на 
оплату конфідентів і т  п  повинні бути долучені щоразу до звітів тютюнових  
Квоти, потрачені на цю ціль із загального фонду на боротьбу з контрабандою, 
будуть кожного місяця тамтешнім пограничним інспекторатом відшкодовані з 
каси офіцера інформаційного окружного інспекторату  

* U K S  – Ustawa Karna Skarbowa 
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Зміст квитанції має бути заповнений, як інші квитанції, з тим однак, що замість 
слів «з каси офіцера інспектор пограничний отримав» там було «з каси офіцера 
wyw  I  G  * отримав» окружний інспектор» [5, спр  1495, арк  1] 

Грошова винагорода таємним агентам була переконливим «аргументом» і кіль-
кість доносів про незаконне вирощування тютюну значно зросла, про що свідчить 
звіт інспектора пограничної сторожі зі Стрия: «Рапортую, що за працю конфі-
денційну, зв’язану з викриттям нелегальної плантації тютюну у Відняка Василя 
(1 445 рослин), Відняка Теодора (442 рослин), Кічупа Стефана (445 рослин) – разом 
2 332 тютюнових рослин на площі 259 м2, що дорівнює сумі 5 180 зл  – виплатив 
я конфіндентові № 4030 «Окорному» ** квоту 35 зл  з фонду депозиційного на 
боротьбу з контрабандою  До цього додаю квитанцію, підписану конфіндентом, 
на квоту 35 зл » [5, спр  1495, арк  12] 

Наступний документ цього ж інспектора містить дані про те, що квота на місяць 
для оплати послуг агентів складала 50 злотих і залишок суми, який залишився 
після оплати за надану інформацію про незаконне вирощування тютюну в селі 
Людвиківка, складав 15 злотих, сплачених цьому ж агентові як аванс за вересень 
[5, спр  1495, арк  13]  Ще один протокол щодо незаконного вирощування тютю-
ну стосується села Ляхівців *** Станіславського повіту, де в Костюка Михайла на 
площі 12 м2 виявили незаконну плантацію тютюну, що налічувала 180 рослин [5, 
спр  1591, арк  42 – 43]  У селі Яблунці Надвірнянського повіту 4 серпня 1932 р  
ревізори виявили плантацію 102 рослини тютюну сорту «Бакун» в період цвітін-
ня [5, спр  1591, арк  49 – 49 зв ]  У Старуні в Михайла Матлюка 22 липня 1932 р  
виявили плантацію площею 16 м2, на якій нараховано 273 рослин сорту «Бакун», 
«знаходився в стані не доспілим, згідно чого був знищений в присутності план-
татора і свідка»  Тютюн був висаджений за будинком на трьох грядках поміж 
кукурудзою [5, спр  1591, арк  51 – 51зв ]  Така ж ситуація простежувалася в 
Самбірському, Сколівському та Станіславському (Станіславівському) повітах 

Із розмірів виявлених плантацій (від 10 до 25 м2) тютюну в різних повітах 
можемо зробити висновок, що переважно селяни вирощували тютюн для 
власних потреб і рідко на продаж  Але траплялися і випадки виявлення біль-
шої кількості рослин, чи зберігання готової продукції  Керівник комісаріату 
в Городенці Костецький повідомляє, що протягом місяця часу комісаріатом 
пограничної сторожі в Городенці з 16  03  1929 р  по 15  04  1929 р  конфісковано 
близько 36 кг тютюну [6, спр  59, арк  30 – 32]  26 жовтня 1932 р  в мешканки 
Надвірної Юлії Насадюк знайшли 3,5 кг сухого тютюну вартістю 10 злотих, 
який було передано до державної фабрики виробів тютюну в Заболотові [5, 
спр  1591, арк  53 – 53 зв ] 

Наступний протокол склав агент № 160 у червні 1932 р  у Ворохті про те, що 
в Топорівцях він конфіскував 19,5 кг тютюну, який передав до уряду закупівлі в 
Заболотові [5, спр  1591, арк  1 зв ]  Інколи справи передані в суд стосовно контра-
банди чи самовільного вирощування тривали по декілька років  Свідченням цього 
є акт оскарження від 28  05  1930 р : «Прокурор окружного суду в місті Станіс-
лавові оскаржує Абрагама Якоба Ейснера, уродженого в Коломиї, що в березні 
1925 р  між Коршовом і Отинією свідомо набував, переховував і транспортував 
без дозволу фінансової влади 23 кг тютюну немонопольного походження  Згідно 

* Наймовірніше – вивідування пограничного інспекторату 
** Агенти ревізорів мали свої псевдоніми – «Окорний», «Галицький» та ін 
*** Ляхівці в 1946 р  перейменовані в Білогір’я 
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рішення суду від 20 червня 1930 р  було покарано його штрафом на 100 злотих і 
5 днів арешту» [7, спр  186, арк  1/2] 

Весь конфіскований немонопольний тютюн і вироби поділялися на окремі 
категорії і відправлялися до державних фабрик або урядів закупівлі  Так, сирівець 
(тютюн) неферментований передавався в Заболотів, Борщів, Ягельницю і Монас-
тириську  Сирівець ферментований, папіроси, тютюн різаний (краяний) і висівки 
тютюну передавалися на фабрики у Винниках і Монастириській  Жувальний 
тютюн і подрібнений тютюн низької якості (дрібнота) – на фабрику до Винник  
Контрабандні сигари і скрутки тютюну передавались до Водзіслава  Махорку 
приймав Ковель [6, спр  59, арк  4 – 5]  Цей перелік закладів неодноразово змі-
нювався  Кінцевий перелік був затверджений листом ПТМ від 28  06  1932 р  
№ 443/ ІУ ІІІ 32 р  

Серед контрабандистів зустрічаємо і таких, які займались нелегальним про-
дажем тютюну регулярно, незважаючи на великі штрафи  Наприклад, та ж меш-
канка Надвірної Юлія Насадюк затримувалась неодноразово  25 вересня 1932 р , 
під час повернення з Коломиї в Надвірну, в неї було виявлено немонопольний 
тютюн [5, спр  1591, арк  53 – 53 зв ] 

Саме бідність мешканців прикордонних районів спонукала їх шукати інші 
способи ввозу дешевого тютюну  Після розпаду Австро-Угорської імперії у жовт-
ні 1918 р  було проголошено утворення незалежної Чехословацької держави, 
до складу якої входила і Підкарпатська Русь  Землі Чехословаччини межували 
з західноукраїнськими землями, які в цей час входили до складу Польщі  Таким 
чином Сколівський і Самбірський повіти стали прикордонними районами  Цим 
скористалось населення нових прикордонних районів  

Навесні 1928 р  в донесенні прикордонної сторожі повідомляється, що Василь 
Губаль з Волосянки проніс з Чехословаччини контрабандою 54 пачки по 25 гр  
тютюну, а взимку 1928 р  – одну пару шпорів для коня Берка Якубовича  Далі, як 
вказується в доносі, 50 пачок тютюну заніс Василь Губаль до свого швагра Андрія 
Сидорчука у Волосянці  В травні 1928 р  Василь Губаль виміняв одну пачку чеського 
тютюну по 25 г за 3 шт  набоїв до карабіна у Семене Мички з Волосянки  В лютому 
1929 р  Андрій Губаль, брат Василя, будучи у Мошка Якобовича, частував чеським 
тютюном Федора Маланинця і Мошка Якобовича  На що було складено протокол 
і розпочато розслідування [5, спр  1540, арк  16 зв ] 

Наступний протокол був складений на Василя Куряху, мешканця села Опірця 
Сколівського повіту, в якого під оборогом було знайдено 40 пачок люлькового 
тютюну (по 25 г) загальною вагою 1 кг, вартістю 10 злотих [5, спр  1540, арк  4] 

Найбільше інформації погранична сторожа отримувала від своїх агентів, 
кількість яких зростала щорічно і вже незабаром майже в усіх селах працюва-
ли інформатори  Так, пост пограничної сторожі Рожанка-Вижна сповіщає, що 
в результаті опитування 1 березня 1931 р  отримали інформацію, що Микита 
Пилипів влітку 1929 р  виміняв у Гудзана Михайла з Новоселець (Чехословаччина) 
камінь вартістю 1,5 злотих (найімовірніше мова йде про точильний брусок) на п’ять 
пачок тютюну [5, спр  1540, арк  14]  24 березня 1931 р  пограничний сторож Едель 
Фелікс рапортує, що за інформацією агента в 1929 р  Берко Якубович (купець у 
Волосянці) мав три мішки контрабандного тютюну вагою (близько) 150 кг і один 
мішок родзинок [5, спр  1540, арк  30] 

Заслуговує на увагу повідомлення керівника окружного інспекторату від 
28  05  1930 р  про те, що на території Битом (Bytomia) в Німеччині « … знаходиться 
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шайка в складі декілька жидів, яка трудиться підробкою виробів польської тютю-
нової монополії»  В підроблені упаковки фасувався німецький тютюн, який під 
видом монопольного ввозився в Польщу  Підроблені вироби, через відсутність в 
контрабандистів технічних можливостей, легко було розпізнати: замість нанесен-
ня на етикетку методом тиснення значка П Т М , використовувалася літографія 

[5, спр  1495, арк  5]  
Незважаючи на окремі випадки, контрабанду складали невеликі партії 

тютюнової продукції чи тютюну, які не становили суттєвої загрози польській 
тютюновій монополії  Причинами контрабанди була дорожнеча тютюнових 
виробів в Польщі  Підтвердженням вищесказаного є лист повітового старос-
ти з Нового Таргу до директора П Т М  у Варшаві від 5 квітня 1934 р , у якому 
він повідомляє: «Під час останнього мого об’їзду Спіша і Орави населення 
колективно виступила зі скаргою, що тютюн люльковий коштує 30 грошів, а 
в кращій пачці 40 грошів, а на стороні чеській одна пачка такого люлькового 
тютюну коштує 30 геллерів, що в польській валюті виносить 7,5 гроша  Оскільки 
людність прикордонних сіл Спіша і Орави, працюючи на своїх ґрунтах повз 
кордону, приглядається тому явищу, а їдучи в Чехію закупляє дешевший люль-
ковий тютюн, переносить його через границю, наражаючись неодноразову на 
конфіскування і карні справи 

Нічого дивного, що населення Спіши і Орави непатріотично налаштоване, 
вихваляється, що під поглядом громадсько-політичним (сусідство з Словаччиною) 
необхідно випускати люльковий тютюн для Спіши і Орави по ціні 10 грошів за 
1 пачку по 25 г, так як на Шльонську і Поморі … » [5, спр 1686, арк 1]  

Вже незабаром було прийнято наказ про зменшення ціни люлькового тютюну 
в прикордонних районах  Підтвердженням чого є лист в  о  керівника Інспекто-
рату пограничного З  Вішнєвського від 16 квітня 1934 р : «На виконані наказу Ч  
спр  575\2\34 з дня 10  04  1934 р  доповідаю наступне: зниження ціни люлькового 
тютюну того самого ґатунку, який є зараз в обігу на пограниччі з Чехословаччиною 
для населення є дуже потрібним і доречним  Загалом вироби П Т М  в стосунку 
до цін в Чехословаччині, якщо йдеться про тютюнові вироби нижчого ґатунку, є 
приблизно на 300 % дорожчими» [5, спр  1686, арк  3]  

Підсумовуючи зазначимо, що введення тютюнової монополії в Австрії 
привело до занепаду вирощування тютюну в ряді галицьких повітів  Дрібний 
виробник через складність отримання ліцензії на такий вид продукції посту-
пово припиняє займатися тютюнництвом  Крім цього, повністю знищується 
торгівля тютюном серед сільського населення, хоча вирощування тютюну 
давало добрий додатковий прибуток сільським господарствам  Немаловажну 
роль в занепаді тютюнництва відіграє низька ціна, яку уряд платив плантато-
рам  Самі чиновники, які інспектували вирощування тютюну, вважали, що 
ціна, виручена за продаж вирощеного тютюну не повертала селянину навіть 
вартості його перевезення, не кажучи вже про якийсь прибуток  В першу 
чергу від заняття тютюнництвом відмовились селяни, які мали альтернативу 
у вирощуванні інших сільськогосподарських культур  Добрі результати дава-
ло вирощування зернових, а згодом і цукрового буряка, який став серйозним 
конкурентом тютюну і давав не менші прибутки  Тютюнниц тво збереглося 
лише в районах, які давали кращої якості тютюн (це район річок Серет, Прут, 
і фактично вся Тернопільщина) і відносно інших повітів Галичини були більш 
депресивними 
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Окрім цього, введення тютюнової монополії спочатку в Австрії, а згодом і в 
Польщі привело до активного заняття контрабандою  Цим нелегальним «промис-
лом» займалася більшість мешканців прикордонних населених пунктів  Дешевиз-
на тютюну чи тютюнових виробів у сусідніх країнах, близькість кордону з однієї 
сторони та значна дорожнеча і жорстока заборона вирощування тютюну для 
власних потреб з другої, штовхала цих людей до заняття контрабандою  Проте 
партії тютюну та виробів з нього, які проносили контра бандисти, були незначні і 
звичайно не могли підірвати економіки тютюнової промисловості  Натомість уряд 
тратив значні кошти на безрезультатну боротьбу з немонопольними виробами  
Ця боротьба між прикордонною сторожею, на стороні якої згодом виступають 
таємні агенти, і населенням прикордоння тривала більше століття 

Натомість впровадження наказу на зменшення ціни люлькового тютюну в 
окремих прикордонних населених пунктах дало врешті бажаний результат, що 
підтверджено і самим керівництвом пограничного інспекторату  «Запровадження 
дешевших ґатунків тютюну на пограниччі Чехословаччини призводить до збіль-
шення споживання виробів П Т М , а також, в значній мірі, зменшує контрабанду 
того товару» [5, спр  1686, арк  3] 
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Контрабанда табака в Галичине в XIX – XX вв. 

и предпосылки ее возникновения

В статье проанализировано введение табачной монополии, её роль в упадке табачного 
производства в приграничных регионах Галичины, вследствие чего была уничтожена мелкая 
торговля табаком и возникла его контрабанда  Рассмотрены способы трансформации послед-
ней, в зависимости от ситуации с производством табака в соседних с Австро-Венгрией, а позже 
с Польшей, государствах  Проанализирована борьба государственных органов с контрабан-
дой табака посредством введения должностей ревизоров и инспекторов, создания мощной 
сети тайных агентов, введения льготных цен на табачные изделия в отдельных приграничных 
селах Польши 

Также частично раскрыта тема нелегального выращивания табака на приусадебных участ-
ках и методы наказания мелких плантаторов за выращивание т  н  немонопольного табака 
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Tymets I. V.

Tobacco smuggling in XIX – XX century Galicia and its explanation

The article analyzes negative effect of tobacco monopoly on the development of tobacco industry 
in border regions of Galicia  It is shown how such advancement has negated minor tobacco marketing 
thus strengthening smuggling operations  Means of smuggling transformation are compared alongside 
the development of tobacco industry in countries neighboring Austrian-Hungarian Empire and later 
that of Poland  It also demonstrates how the state agencies attempted to stop smuggling operations by 
inventing the posts of auditors and inspectors, by creating large chain of secret agents and by employing 
the preferential prices policy for the tobacco manufacture in the certain border villages of Poland 

Свиридов А. В.

ПИСЬМА Б. Н. ГРАКОВА ИЗ СКИФСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 1937 – 1962 гг.

В первой же строке краткого предисловия к публикации хочется отдать долж-
ное – привести слова глубокой благодарности замечательному археологу, крае-
веду и поборнику охраны памятников Алле Григорьевне Плешивенко  Благодаря 
ее трудам опубликован большой пласт экспедиционной переписки археологов 
Б  Н  и О  А  Граковых между собой и с домочадцами  Несомненно, книга, в которой 
эта переписка отражена – «И жизнь, и слезы, и любовь…» [1], послужит ценным 
материалом историографии экспедиций, поможет дальнейшим уточнениям 
фактов, находок, продолжению исследований  В то же время мне, как человеку 
особо близкому к семье этих выдающихся археологов, прожившему в ней около 
25 лет от моего рождения до конца их жизни, хочется заметить, что книга явилась 
подлинным памятником жизни ученых-подвижников  В названной книге при-
ведено около 600 писем из экспедиций и в экспедиции, в которых ученые были с 
начала 20-х гг  и до последних полевых сезонов  Экспедиции охватывали многие 
регионы тогдашнего Союза (среднюю полосу России, Черноземье, Оренбургский 
край, Северный Казахстан), и всё же не ошибусь, если скажу, что большую часть 
творческой души Борис Николаевич Граков посвятил железному веку Украины  
На протяжении многих полевых сезонов: до войны 1941 – 45 гг , частично во 
время и после нее, работая в Украине, он находился в этой стране под обаянием 
ее народа и ее истории  Недаром отдельное прижизненное издание книги о ски-
фах было написано им, человеком, способным к языкам, на украинском языке 
[2]  Кстати, предок Бориса Николаевича – Гаврила Граков, дошедший в период 
т  н  Заграничных походов 1813 – 14 гг  до Парижа, – был родом из-под Коно-
топа  Роду Граковых мы посвятили специальную статью [3]  Приводимые пись-
ма сущест венно дополняют эпистолярий, размещенный в книге «И жизнь …»  
Впервые приводятся письма первых двух лет экспедиций (1937 – 1938), а также 
последних с участием Гракова (1960 – 1962) и времени самого апогея раскопок и 
наибольшего по объему эпистолярия (1950 г  – аж 21 послание!)  Подсчеты полу-
чаются такие: в книге опубликовано 62 послания, отражающие следующие годы: 
1940 – 18 посланий, 1944 – 3, 1945 – 3, 1947 – 2, 1954 – 12, 1955 – 14, 1956 – 5, 
1958 – 5; а здесь публикуется 51 послание, которые отражают следующие годы: 
1937 – 11 посланий, 1938 – 5, 1941 – 1, 1945 – 1, 1946 – 1, 1950 – 21, 1954 – 2, 
1960 – 2, 1962 – 7  В моем архиве имеются существенные дополнения и по письмам 
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из других граковских экспедиций  Происхождение предлагаемого для обнародо-
вания существенного (почти в два раза) пополнения граковского эпистолярного 
наследия периода скифских экспедиций в Украине, хранящегося в моем личном 
архиве, хорошо известно  Это письма, которые по просьбе моей матери были 
спасены мной после пожара в некогда нашей арбатской квартире (февраль 1997 г )  
Эта часть переписки была частично залита водой при тушении пожара  Она бы 
погибла, письма склеились в массу, если бы не были вывезены мной к себе домой, 
где они были разложены и сушились по отдельности  Горд, что осуществил поис-
тине «археологический» труд над этими памятниками археологии …

Можно заметить, что это отражает мой определенный философский музейный 
настрой в отношении информации  Как-то мой знакомый, потомок известных 
предков Н  Н  Бобринский, выразил мне некую доктрину отношения к генеало-
гии  Кажется, он слышал ее от кого-то: «Ощущение при этом как когда входишь в 
комнату, где лежит покойник, и невольно хочется снять шляпу»  Мое отношение 
к информации генеалогического и биографического значения менее мрачно-
ритуальное  Будем искренни: что такое человек, как не некий файл информации, 
часто информации, которая может по-разному интерпретироваться и развора-
чиваться  Совокупность фрагментов такого файла отражает и душу, и физику 
человека  Сохранение информации – своего рода виртуальная реанимация чело-
века – возможна только при размножении (тиражировании) этой информации  
Это обстоятельство – сохранение биоразнообразия – хорошо понятно биологам  
И есть чему поучиться у них! А письма – эти весьма существенные отражения 
душ – как ничто достойны такой реанимации и размножения  Конечно, если мы 
желаем рая для этих душ – их информационного спасения, сохранения в подо-
бающем объеме!

Текст печатается с оригиналов писем

Курск  12/VI 37
Дорогие Аля и Муся  Пишу из Курска  Пока что все идет хорошо  Едем без 

опоздания  Пересадка завтра утром в 6 15  Будьте здоровы  Привет всем, особо 
В  В  Боря 

Никопольстрой 21/VI 1937
Дорогая Алюша! Сегодня Слонимская привезла мне письмо  Меня очень 

беспокоит состояние В  В-ны  Да и тети Сонина нога – большая неприятность  
Навещай ее, пожалуйста  Мы работаем спокойно  Роем два кургана  С квартирой 
у нас очень хорошо  Стол обходится в день на человека рублей 6 – 7, что, конечно, 
отнюдь недорого  Каждый день ходим купаться на Лапинку  Так здесь называется 
рукав Днепра  Вот, распорядок дня  Встаем в 4 часа, в 5 начинаем работу, кончаем 
в 2  В три обедаем  Потом спим часа 2, пьем чай и идем купаться  Потом подводим 
дневники  Насчет зарплаты по ИФЛИ не беспокойся  М  б , справишься своими 
музейными, а ИФЛИшные, хотя бы частию возьмешь с собою в дорогу рублей 
200: денег то ведь на полные три месяца  Здесь нам хватит  Нас кормят прямо на 
убой  Только одно неважно  Уж очень жарко  По части раскопок мы заканчива-
ем на снос один курган, видимо грабленый  Набрали гору амфорных черепков 
и частей пифоса  Другой курган доведен до половины насыпи  Разделка обоих 
очень красива  24-го съездили на Кучугуры  Остальное в порядке  Здоровы вполне  

Свиридов А. В.
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Целую тебя и Мусю  Привет остальным  Не забудь о моли  Не ест ли она кошму  
Твой Боря 

Приписки на полях: Насчет приезда сюда реши сама в связи с В  В  Из Москвы 
ехать обязательно поездом 81  Телеграфируй день выезда 

Обратный адрес на конверте: Б  Н  Граков  Никопольстрой Днепропетровской 
области  П  о  441–у–1  Село Лапинка, ул  Шевченко, д  18 – Черкащенко

Никополь 25/VI 37
Дорогие Алюша и Муся!
От Вас всего одно письмо  Это, право, маловато  Копаем все еще два первые 

небольшие кургана  В одном оказалось три погребения: все порядочно разрушены, 
но вещи все-таки есть  Одно катакомбное бронзовой эпохи, другое – скифское, 
тоже катакомбное  На нем, не закончив зачистку мы остановились вчера поздно 
вечером  Кроме того, навалилось очень неожиданное дело  Один кооператор 
доставил в Музей прекрасную готскую золотую бляху с инкрустациями из камней  
Вещь сделала бы честь любому музею  На днях мы поедем в это место – взгля-
нуть, в чем там дело  Все было бы хорошо  Только я что-то очень утомляюсь  Со 
стороны Музея все время самое внимательное отношение  Обстановка работы 
самая организованная, с какою приходилось иметь дело  С этой стороны лучше 
не придумать  Беспокоит меня только вопрос о Вашей поездке  Если соберетесь, 
то берите билет обязательно на поезд N 81 с пересадкой в Запорожье  Телегра-
фируйте на Музей ночью под какое число вы поедете  Если же В  В-не нехорошо, 
м  б  Вам лучше не ездить  Кланяйся всем  Мусину задачу решить не умею  Целую 
Боря  P S  Купи светофильтр и вращающуюся головку  Пришли по почте или при-
вези  Счет Никопольскому музею  Не забудь хинин  Боря 

Никополь 27/VI 1937
Дорогие Алюша и Муся!
Хотите описания здешней природы  Основное – жара  Купание есть хоро-

шее и для больших и для маленьких  Сад – «вишневый коло хати», но тени мало  
Хата большая, в две комнаты  На время Вашего приезда Потапов и Рабинович 
куда-нибудь выедут  Из фруктов пока что есть вишни, а с Вашим приездом будут 
и абрикосы  К сожалению, винограду не застанете ни Вы, ни я  Комаров мало и о 
малярии сейчас неслышно: но хинину для профилактики возьмите непременно  
Мы все здоровы  Слонимская хорошо снимает  Уже сейчас у нас больше 50-ти 
снимков  Кончили один курган с двумя катакомбами, – одной скифской и одной 
бронзовой  Закончили насыпь второго кургана, тоже небольшого, и начали 3-ий 
четырех метровый курган  Питаемся хорошо, все здоровы и ждем Вас  Почему Вы 
выедете только 5-го  Пришлите телеграмму о выезде  Добивайтесь непременно 
билета на поезд N 81  Будьте здоровы  Всем кланяйтесь  Целую Боря  Адрес для 
телеграммы Никополь Музей Гракову

Лапинка  29/VI 1937
Дорогие родственнички!
Маловато изволите писать писем  До сих пор я получил только два  Это за 

семнадцать-то дней  Ну, да впрочем, скоро надеюсь Вас здесь увидать  Меня 
смущает также в смысле Вашего пребывания здесь непрекращающаяся жара, 
которая все время, конечно, будет возрастать, и […]вляться  Еще мой вам добрый 

Письма Б. Н. Гракова из скифских экспедиций 1937 – 1962 гг.
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совет не ехать без хины и узнать профилактическую дозу и сроки приема, чтобы 
не принимать ее слишком часто  Это тем более важно, что хотя в этом году здесь 
[не] слышно о малярии, но место все-таки такое  Мы все здоровы  Хотя я очень 
устаю  Третьего дня я был на Каменских кучугурах, месте скифского поселения  
Там пески буквально выстланы всякого рода вещами, преобладают черепки и 
шлаки  Недавно в Музей доставили прекрасную золотую готскую вещь  Я с Раби-
новичем сейчас поеду за сорок верст на место находки  Берем с собою четырех 
рабочих и произведем разведочное вскрытие несколькими траншеями  Надежд 
на мой взгляд немного, но попытаться нужно  Оба малые кургана нами кончены  
Только в одном из них оставляем на два дня нетронутую огромную скифскую 
катакомбу  Большой курган тоже начали второй день и уже срезали вершину на 
метр с лишком  Сразу же сверху оказались два кочевника в колодах с берестяными 
колчанами и другой тому подобной рухлядью  На нем останется пока один Пота-
пов  Вообще все обстоит попорядку  Ну, будьте здоровы  Целую всех  Боря 

Никополь  30/VI 1937
Дорогие Аля и Муся!
Вчера поздно вечером я получил конверт с вашими многочисленными пись-

мами  Меня очень беспокоит состояние бабушки Варвары Васильевны  Такие мы 
все беспокойные, что теперь меня стало вдруг тянуть в Москву  Мои надежды на 
ваш приезд теперь совсем расстроились, а я уже мечтал 6-го ехать вас встречать 
на ст  Запорожье  Алюша, тебе самой виднее будет ли стоить овчинка выделки  
Если здоровие В  В  Будет сколько-нибудь неважно, вам, конечно, следует оста-
ваться в Москве  Если же вы собираетесь ехать, то нужно ехать пораньше  Иначе 
вы не успеете отдохнуть перед твоею поездкою в Кустанай  Насчет жары здесь, 
конечно, очень свирепо  Но раз ничего, кроме жары, нет, то к ней волей неволей 
привыкается  Садики здесь есть  Есть и у нашей хатки, но это просто множество 
вишневых и других фруктовых деревьев, от которых тень нимало не похожа на 
тень наших перхушковских лесов  Купание здесь хорошее, но купаться можно 
только утром и под вечер  Иначе пропадает весь его эффект  Успеваешь совершен-
но изжариться, пока вернешься домой  Я не сказал бы, что вы здесь получите много 
удовольствия  Только очень хочется повидаться  Я страшно скучаю по вам обеим  
Этого впрочем, во внимание принимать не следует  Состояние здоровия В  В  – 
важнейший пункт  Но если вам будет возможно ехать, то лучше ехать пораньше 
на вишни и абрикосы  О раскопках я вам уже писал подробно в предыдущих 
письмах  Пока результаты еще неясны  Третий день ведутся раскопки большого 
кургана  Сверху в нем обнаружено два татарских погребения с берестяными 
колчанами  Насчет брюк  Ничего не посылайте  Обойдемся и так  Рабинович во 
всяком случае отказывается, гораздо важнее хинин  Если тебе будет время, то 
достань и вышли  Мало ли, что может быть  Здесь ее не достанешь  Отношения 
у нас с Музеем самые дружеские  Среди раскопщиков то же самое  Фотографи-
рование идет во всю  Все сейчас же проявляется, и мы имеем очень картинную 
цепь снимков  Да, Алюша, справься, захватив сберкнижку, переведены ли деньги 
на нее из ИФЛИ и заставь внести эту сумму в сберкнижку  По моему расчету, с 
1/VI по 15/VIII должно быть около 1 500 р  Тебе будет свободнее в смысле трат на 
В  В  Оставь только на сентябрь и не забывай о квартире  Мусявочка! Гусениц, 
бабочек, а особенно жуков здесь очень много  Еще много всяких птиц  Но чем тебе 
можно наслаждаться, так это купанием и рыбной ловлей  Везде сидят мальчики 
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и девочки и ловят рыбу  Говорят на полном месиве из русского и украинского 
языков  Вообще тебе здесь было бы совсем неплохо, только очень здесь жарко  
Целую всех, особенно бабушку В  В  Папа Боря 

Никополь 4/VII 1937
Дорогая Алюша! Только что проездом через Никополь я получил сразу три 

твоих письма  Последнее от 1-го июля  Я сейчас очень спешу на катер, который 
повезет меня на место одной очень интересной случайной находки  Вернусь дня 
через два  Адрес домашний сообщил тебе давно в двух письмах  Значит ты их 
не получила  Пиши и телеграфируй впредь: Никополь Днепропетровской обл  
Музей – мне  Все пока идет хорошо  Начали рыть большой курган, где уже сейчас 
обнаружено 7 – 8 погребений  Приезжай, когда хочешь  Буду всегда рад  Природа 
и хатка описаны в предыдущем письме  Деньги пока возьми с книжки рублей 200  
Надольше у меня есть  Наверное, из ИФЛИ отпускные уже перевели  Интересно 
сколько там получилось  Меня очень беспокоит состояние здоровия В  В  Муся 
же будет целый день на речке, на мелком месте: там и тень и вода  Целую всех  
Прости за бессвязное письмо  Я очень спешу  Миллиметровку или привези, или 
пришли  Уже вся вышла  Целую всех  Мусю особенно  Боря 

Никополь 7/VII 1937
Дорогие Алюша и Мусявочка!
Умом понимаю, что ехать вам из-за болезни В  В , м  б , и нельзя, а в душе 

очень мечтаю о вашем приезде  Но это, как Бог даст  В предыдущем письме я Вам 
наскоро сообщил, что еду верст за 30 от Никополя по следам одной интересной 
находки  Это была готская золотая бляшка из развеянного погребения на дюнах в 
выселках некоего поселка Водяного, теперь колхоз «Авангард»  Ехало нас много: 
директор Музея, Рабинович, скотопромышленник Златопольский, передавший 
находку Музею, я и четверо рабочих  Находчик, старичок пастух, показал нам 
место находки, но никаких следов погребения не нашлось, т  е  череп и бляха 
были сдуты откуда-то с […]мины дюн  Однако, при осмотре окружающих дюн 
недалеко было обнаружено еще одно развеянное погребение того же времени, 
хотя и без золотых вещей  На другой день, т  е  6 июля, мы отпустили рабочих в 
Никополь, а сами решили осмотреть дюны, носящие здесь название Водянских 
Кучугур  Это огромная полоса частию подвижных, частью задернованных дюн, 
верст 15 длиною и версты 4 – 5 шириною  Вышли мы по холодку часа в 4 утра, 
дошли вместе до стоящей в одном месте триангуляционной пирамиды и разош-
лись с условием встретиться через час  Но в этой миниатюрной пустыне мы все 
разминулись и в результате каждый по отдельности около часа дня вышли в 
конец дюн на поселки Водяный и Каменку против Никополя  К сожалению, мы 
не сошлись между собой и каждый сам приехал в Никополь  Было немало смеху 
по этому поводу  В этих песках легче заблудиться, чем в лесу, до того в них все 
одинаково  Недаром маленькие няньки хохлушки, когда недовольны поведением 
своих подопечных братцев или сестриц, зовут их: «Ото́ кучугу́ра пога́ная» или 
«дурная кучугу́ра»  Но зато интересна эта дюна очень: в ней на этом огромном 
пространстве есть все от неолита до аваров, готов и даже татар  Удивляться надо, 
как могли жить люди на этом громадном, сухом и безводном пространстве  Но все 
же эти кучугуры много беднее соседних Каменских, где на меньшем пространстве, 
но тоже измеряемом верстами, находки неизмеримо богаче, но и однообразнее  
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Здесь преобладает Скифия  Мы осматривали их с Шапошниковым два раза, а 
вчера на них ездил Потапов, который нашел вещи в типе Бельского городища, 
т  е  значительно древнее основной массы вещей, относящейся к IV – III векам 
до н  э  Большой курган подвигается, хотя и не очень быстро, но и не так уже мед-
ленно  Сейчас из его высоты № ?0 м уже снято долой 2 метра, причем обнаружено 
7 погребений впускных, большею частию татарских  Снятая часть составляет 
около 1/3 объема за 7 дней, т  е  с 28 до 5 числа  Надеюсь, что если в работе не будет 
заминок, то до древнего горизонта мы доберемся между 15 и 20 июля  Но в центре 
уже показываются очертания огромной центральной ямы, метров 25 в квадрате  
Таким образом, раньше, чем в конце месяца рассчитывать на полное вскрытие 
кургана едва ли приходится  К тебе просьба  М  б , ты найдешь время и купишь в 
Москве светофильтр для фотокора и вращающуюся головку  Пришли их со сче-
тами на имя Никопольского Музея  Пришли также купленную тобою миллимет-
ровку, прежняя уже почти вышла  Без нее нам было бы черезчур трудно  Хотел 
бы написать: «Привези», но твой приезд неясен  Хорошо бы, если вы приедете, 
чтобы вы все-таки приехали пораньше  В Лапинке лучше, чем в Каменке  Муся-
винькину задачу мы до сих пор не сумели решить  Но это ничего  Ведь решение, 
конечно, можно прислать ко времени конца каникул  Пока здесь господствуют 
вишни, но скоро будут абрикосы  Намереваюсь при отъезде купить и отправить в 
Москву в запас на всю зиму пуд подсолнухов (12 р ) и пуд китайских орехов (рубл  
Около 18 – 20)  Ну, пока будьте здоровы  Привет всем  Целую крепко ваш папа  
P S  Пиши на Музей  Пришли адрес Тарасенко в Воронеже, чтобы развязаться и 
теперь же перевести ей деньги за буссоль  Боря 

Лапинка 9/VII 1937
Дорогая Алюша! Сильно затянулись раскопки большого кургана: очень тверда 

насыпь и далеко приходится относить землю  Впускных погребений только два 
татарских  Делать нам троим сейчас на нем нечего  Поэтому я отправляю Раби-
новича в разведку  А  А , пока снимает насыпь кургана, а я привожу в порядок 
коллекции  Наступило скучное затишие  Насыпь сильно изрыта сурками, но это 
привычно и затрудняет незначительно  В эти дни жизнь идет очень однообразно  
Мы ждем результатов, а ждать и догонять всегда бывает очень скучно  Мне тем 
скучнее, что я ждал сюда вас с Мусей и пока что все еще бесплодно продолжаю 
ждать  Надежды мои на ваш приезд все слабеют, раз В  В  надо лежать не меньше, 
как до десятого июля  Да и вообще я думаю, что ваш приезд становится чем-то 
мифическим  Как состояние здоровия В  В ? Как Мимишкино настроение? Как 
Сонина служба? Что поделывает моя крестница и добродетельный папаша? Жду 
хотя бы писем, если не вас  Я получаю их довольно часто теперь, но мне хочется еще 
больше, а то я без вас очень скучаю  Горячо целую тебя и Мусявочку  Остальным 
посылаю привет  Тете Соне желаю скорейшего выздоровления  Ваш Боря 

Никополь  12/VII 1937
Дорогие Аля и Муся! Я уже довольно давно пишу Вам на дачный адрес, но Вы 

видно их еще не получали  Меня очень беспокоит Мусина нога  Надеюсь, что она 
скоро пройдет и вы сможете приехать  Вряд ли Вас это письмо уже застанет на 
месте  Все мы живем дружно и спокойно  Сейчас едем на Каменские кучугуры, 
а А  А  Рабинович идет в разведку по левой стороне Днепра на неделю  Студенты 
вовсе не приезжали  Напишу вечером  Привет вам  Целую Боря 
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[Никополь]  14/VII 37
Еду по делам в Никополь, опоздал на автобус и потому в ожидании его воз вра-

щения пишу вам несколько слов  У нас сейчас застой  Роется насыпь большого 
кургана, в которой нет находок и погребений  Сегодня я м  б  поеду по делам в 
Днепропетровск  Если Вы выедете 16 или 17, я буду к этому времени уже назад в 
Никополь  Все жду от Вас телеграммы  Мне немножко надоел Рабинович, но это 
просто потому, что хочется поменьше народу  Ну, будьте, пока здоровы  Целую 
всех  Надеюсь, что бабушка здорова  Боря 

Лапинка 26/VI 36 [такая датировка рукой Б  Н ; видимо, в действительности: 
1938, такой год скорее просматривается и на почтовом штампе] 

Дорогая Мусенька! [Мы] все поселились у Марии Матвеевны  Заняли все 
помещения  Сегодня все ходили голосовать в Лапинку за Коркина  Роем пока 
что курганы  В конце месяца Алексей Иванович уедет и кое-что Вам расскажет 
про наши приключения  Пока что я здоров  Надеюсь, что у вас все благополучно  
Целую всех  Папа 

Лапинка 28/VI 1936 [такая датировка рукой Б  Н ; видимо, в действительности: 
1938, такой год скорее просматривается и на почтовом штампе]  Обратный адрес 
на конверте: Б  Н  Граков  Каменка на Днепре  Пролетарская ул  Д  21

Дорогие Таня, Алюша, Муся, Варвара Васильевна и все остальные! Я, слава 
Богу, здоров  Живем все у Марьи Матвеевны  Она починила кухню, живет там 
сама  Студентки живут в первой комнате  Все мы расположились в двух остальных  
Надо сказать, что из студентов, на мой взгляд, толк выйдет из двух – трех  
Остальные, особенно женщины, – очень слабы и непривычны к жаре  Наиболее 
приемлемы из всей этой публики мужчины  Но дух их слишком для нас грешных 
высокого полета  Самый приятный это наш фотограф  О  В  А  ничего не говори 
Готье  Когда я приеду, я все сделаю сам  Я очень признателен Алексею Ивановичу  
Только он взял не тот курган, что я наметил, а немного великоват  Поэтому мы 
начнем на Кучугурах только около 10 июля  Но это не беда  Курган меньше, но 
не менее интересен, чем прошлогодний большой  Вообще говоря, вовсе неплохо, 
что Вы в этом году в Никополь не приедете  Прежде всего потому, что у меня в 
этом году очень недостаточно для этой цели денег, да и погода в этом году хуже  
Вообще, как я ни буду скучать, но, по всем соображениям, лучше Вам посидеть 
дома  Я приложу все старания, чтобы вернуться около 1-го августа  Будьте здоровы  
Завтра напишу еще  Будьте здоровы  А  И  кланяется  Боря 

Лапинка 8/VII 1938
Дорогая Мусявочка! Не извиняйся, что мало пишешь  Многого ведь и нет в 

Вашей простой жизни  Большая ты у меня умница, что оберегаешь маму  Меня 
очень беспокоит ее недуг  У нас же жизнь очень однообразная  О кое-каких изме-
нениях в хозяйстве Марии Матвеевны я тебе писал, только погода стоит очень 
нескладная  Очень жарко и в то же самое время непрерывная гроза  Они мешают 
работать в поле и спать на улице  Так как в доме очень жарко, то мне требуется, 
конечно, выбраться на двор, а часа в два – три ночи дождь немедленно загоняет 
меня в хату  Хата занята нами вся  Мария Матвеевна и Мотя живут в том домике, 
где в прошлом году жил ее сын  В первой комнате хаты, где в прошлом году жили 
М  М  и Мотя, спят шесть студенток, но и они часто выбираются во двор  Во второй 
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комнате сплю я, Нахов и самый путный студент Либеров  В узкой комнате, где 
спала ты и мама, спят студент и студентка, – муж с женой, а ее темная половина 
отведена Нахову под лабораторию  Обедаем мы в первой комнате  Сейчас у сту-
дентов отпуск на три дня: они готовятся сдавать мне экзамен  Это было условлено в 
Институте заранее с начальством  По-видимому они при этом изрядно волнуются  
Грех сказать дурное, но они очень шумливы и изрядно мне надоели  Но впрочем 
14-го они уедут и будет тихо  Смирнов приехал с женой и матерью, поселился у 
Шуркова отца: хата у них большая, а обедает с нами  Ну будь здорова! Привет 
Тане, Соне, бабушке, Нюре  Маме пишу отдельно  Целую  Папа 

Каменка 23/07 38  Обратный адрес: Каменка на Днепре  Пролетарская ул  21  
Граков

Дорогая Муся! Только сегодня я сообразил, что у нас с тобою одинаковый 
адрес  Напиши мне сюда  Мы пробудем здесь еще 12 дней  Питаемся абрикоса-
ми  Представь себе: они не надоедают  Помидоры тоже  Дыни едва начинаются  
Купаемся в Конке: лучше Лапинки  Целую  Привет всем  Папа 

Каменка 29/VII 38
Дорогая Алюша! Получил сегодня твое письмо от 25/VII  Вероятно, и ты 

получила уже мое поздравление  Признаться, меня едва ли не больше всего 
порадовали письма от 21/VII, где и Муся и ты обе написали, что, собственно 
говоря, писать нечего  Это значит, что все обыденно, т  е  благополучно  Ведь 
нам, благодаря Бога, серьезно жаловаться нечего и не на что  Если бы только 
не твоя болезнь  Я назначил конец раскопок на 5 августа, а отъезд на восьмое  
По правде сказать, следовало бы остаться числа до 15-го  Но надо поспешить, 
чтобы хоть неделю побыть с тобою перед твоим отъездом  У нас дела идут одно-
образно  Мы хотели порыть в порядке разведок в разных местах, но открытие 
оснований построек привело к задержке на одном месте вплоть до возможного 
окончания их  Вскрыто около 500 кв  м  Обнаружены канавы, по-видимому, 
служившие основанием стен  Одно помещение перекрывает другое  Комп-
лекс, судя по найденным там клеймам, относится ко II-му веку до н  э , м  б , ко 
второй половине III-го  Рядом у Рабиновича нет построек, но очень мощный 
слой, дающий колоссальное количество керамики  Раскопки приобрели, т  о , 
довольно однообразный характер, стали как бы несколько скучнее  Однако, 
есть отдельные хорошие вещи  Кроме находимых в раскопках вещей, мы много 
собирали: Смирнов, чтобы сделать выставку в своем Институте, а я для своего 
археологического Кабинета  Но это может касаться, конечно, только массового 
материала  Материал же единичный должен поступить в Никопольский музей  
Особенно много находит Нахов  Сегодня – гвоздь: он нашел прекрасную рез-
ную печать с женскою головкою, а в особенности много находит бус, причем 
ему норма ежедневно увеличивается, а он ее перекрывает  Впрочем, работать 
тяжеловато, так как установились очень жаркие дни и к 3 – 4 часам просто нечем 
дышать  Прямо с раскопок идем в Конку и купаемся  Работаем в очках от пыли  
Все время несет мелкий песок, что совершенно мешает зачистке  Абрикосы 
сошли  Мы перешли на яблоки, груши и помидоры, но после абрикосов все это 
кажется просто дрянью  Дыни же и арбузы пока что слишком дороги, а мои кол-
леги сущие экономисты  Смирновым я очень доволен  Он работает не за страх, 
а за совесть  Впрочем, и с остальными очень хорошо  Хозяйка кормит много 
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хуже Марии Матвеевны, но мы вполне сыты  Фруктов поглощаем множество  
Мусе сейчас отдельно писать не буду; устал, а есть еще археологическая работа  
Целую всех  Рабинович нагло утверждает, что у нас не дворец, а только клозет 
бабушки Сайтоферна  Привет всем  Боря 

Киев 21/I 41 Обратный адрес: Киев  Бульвар Шевченка 14  Институт Архео-
логии  Б  Граков

Дорогие мои Аля и Мусява! Доехал я очень благополучно, даже в конце концов 
к утру оказался совершенно один на нижней полке и под утро спал не хуже, чем с 
плацкартою  В нашем отделении была одна мужская компания  Мы сговорились 
не курить в нем, ходили в тамбур и поэтому пользовались сравнительно чистым 
воздухом  Надо мною на полке ехал на станцию Терещенскую какой-то пожилой 
и очень разговорчивый еврей  Даже вернее сказать старичок: ему лет 65  Инте-
ресно, что он оказался из Черниговской губернии Новгородсеверского уезда  Я из 
любопытства спросил, знает ли он мельника Залмана Рабиновича  Это – отец 
Борзиновича  Оказалось, что знает  До чего узок свет  Всегда и всюду обязатель-
но найдутся люди, которые кого-то знают, кого и ты знаешь  Приехал я в Киев 
во-время  С вокзала двинулся прямо на бульвар Шевченка  В это же самое время 
туда приехал и Смирнов  Славина видел недолго, но сейчас же сказал насчет 
телеграммы на имя Карповой о твоем командировании на конференцию  Было 
около 5-ти часов  Славин обещал это сделать 21-го и, как мне удалось выяснить, 
сегодня эта телеграмма послана еще в начале дня  С утра было заседание антич-
ного сектора, где я принимал участие и затем сразу принялся за Днепрострой  
Скифов мало; преобладают скорченные срубные  Решил взять на заметку и их  
Они так совпадают с Никопольстроем, что лучше нельзя  Изучить мне их, следова-
тельно, нужно  Остановился у Смирновых, где мне очень неплохо  Дальше будет 
видно  Напишу Вам обеим одно письмо, а дальше уж буду писать Мусяве, а тебя, 
Алюша, поджидать здесь  Целую крепко  Отдыхающий от Московской сутолки 
муж и папаша Б  Граков (он же Бикас и папишка) 

Никополь 21/IX 45
Дорогая Алюша! Сегодня ночью уезжают Евреинова, Мелюкова и Пикуль  

С ними идет часть вещей, которые выкопаны в Знаменке  Есть просто отличные 
вещи, хотя почти сплошь керамика  Но что можно было сделать при наших силах 
и полном отсутствии рабочих  Свыше 15 тысяч денег Музея Изобр  Искусств 
остались неизрасходованными  Есть несколько скифских костяных орудий: три 
несовсем еще ясных обломка и отличная игла для вязания [написано: взязания – 
А  С ] сетей  Много лощеной керамики, соберется ряд целых сосудов  Но если бы 
ты знала, как много времени пропадает на всякие подготовки  В начале у нас про-
пало 5 дней на сборы в Лапинку: карточки, банк, необходимость таскать на себе 
продовольствие; четыре дня убились по тем же причинам при поездке в Красное; 
два при возвращении оттуда; наконец, целых пять дней на переезд в Знаменку и 
разные хлопоты  Целых 16 дней из двух месяцев  Черт знает что такое! И сейчас 
на разные оформления уйдет не меньше двух дней  Впрочем, одновременно мы 
делаем выставку для Музея  Я обещал, до сих пор не удосужился и ясно, что раньше 
25-го не выеду  Очень хочется домой, но дело не позволяет  А чувства удовлетво-
рения нет  Силы пришли как-то сейчас  Ильинскую спешно зачем-то вызвали в 
Киев и на душе у меня стало гораздо легче  Со мною для работы в Музее остаются 
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Дашевская и Яценко  Мельниковская немного груз, но она больной и обидчивый 
человек, и я уж решил ее до конца терпеть  Имею предложения на тот год из Запо-
рожского и из Бердянского музеев  Работы, если будем живы, хватит на тебя не 
меньше, чем на меня  Ну, да о том годе еще рано говорить  Откристаллизовались 
истинно работящие, заинтересованные и выносливые люди, которые и ходить, 
и лазить, и готовить, и хлопотать, и сами копать готовы: это – Пикуль, Евреино-
ва, Яценко, Мелюкова, Дашевская  Ленчнер – милая, добродушная, но немного 
ленивая девица  Леня – никуда негоден  Обойдемся на пересадках и без него  
Мне очень неприятно, что ремонт и картошка будут без меня  Но теперь скоро 
ничего не сделаешь, Поездка затягивается слишком долго  Скажи Вассе Григо-
рьевне в И И М К’е, чтобы она постаралась мне выписать все карточки во время: 
ведь моя «форма N 7» у нее, а к 1-му я уже, конечно, вернусь  Целую Мусявушку  
Чего смогу, все привезу  Целую тебя крепко  Спасибо, что присоветовала взять 
Евреинову  Это очень хорошая и порядочная девушка  Вот бы тебе постараться 
взять ее к себе в помощницы в Музей  Ну, всего – всего лучшего  Скоро, Бог 
даст, увидимся  Твой Боря 

Никополь 16/IX 46
Дорогая Алюша! Сегодня мы переезжали из Лапинки в Каменку и неожидан-

но застряли на ночь  Сломался паром, до завтра его не будет  Послали рабочих 
дозавт ра в Лапинку  А сам я звонил в ИИМК к Леонтию из-за того, что не понимал, 
как быть с расценками продуктов  Ведь теперь все по новому  И представь себе: 
все было слышно  Он меня успокоил, сказавши, чтобы я отпускал продукты по 
прежним ценам  А то я уже собирался свертываться и везти продукты обратно  
Вообще стал бить панику  Хочу приложить все старания приехать как можно 
скорее, но вижу, что раньше начала октября ничего сделать не сумею  После 
всего этого изменения цен людям станет нелегко  Мы то, конечно, не так потер-
пим  Ну, пока всего хорошего  Очень-очень хочу скорее домой  Часто и сильно 
кисну  Танюша здорова и весела  Как обидно, что с Эсауловым было так легко 
поговорить  М  б , позвоню Вам 29-го  Целую всех  Не горюйте ни о чем  Будьте 
все здоровы  Твой Боря 

Мелитополь 19/V 50
Дорогая Алюша! Сегодня мы ночевали в Мелитопольском музее  Ты, м  б , уже 

знаешь, что у нас беда с Калугиным [sic! – Калугин – см  письмо от 20  05  1950]  
У него серьезный сердечный недуг, обнаружившийся в конце проезда от Москвы  
Сейчас он лежит в больнице в Запорожье и, когда найдут возможным ехать ему на 
поезде, то уедет в Москву  Автоинспекция нашла нам на несколько дней шофера, 
молодого, но достаточно умелого  Из Автобазы нам пришлют шофера в Осипенко  
Там мы будем сегодня  Вообще все это неприятно  И Калугина [sic! – Калугин – 
см  письмо от 20  05  1950] жалко, и кто-то будет другой неясно, и много лишних 
расходов  Я, как ни прикидываю, суточных мне брать не придется, особенно в 
начале  Поэтому увеличь мне месячное жалование с 400 до 500 руб  Все равно, 
дома же меня кормите  Первые 800 руб  пришли в начале июня (числа 1–2) теле-
графом  Я укажу телеграммой, куда  Очень прошу, переезжайте скорее на дачу  
Ну, пока всего лучшего  Привет всем  Андреюшке особо  Целую крепко  Твой 
Боря  На следующий год все надо строить иначе  В прошлом году был иной, много 
лучше подбор людей  Всего лучшего, твой Боря 
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Осипенко (Бердянск) 20 мая 1950
Милая Аленька!
Я не смог позвонить тебе из Запорожья  Оставив там больного Калугина, мы с 

шофером, данным нам Автоинспекцией, в 2 часа 18-го выехали сюда  Ночевали в 
Мелитополе  Оттуда заехали в Ботиево, где побывали на большом селище и кур-
ганах, открытых в прошлом году  Вечером приехали в Бердянск и остановились 
во дворе какого-то железнодорожника  Огульчанского в музее не застали: он где-
то на Берде разыскивает «неолит»  М  б , мы вовсе не станем обследовать Берду, 
а прямо проедем дальше  Не хочется совсем влезать в чужую волость, хотя бы и 
такого любителя  Вообще очень нескладно пока  К моему удивлению, в Музее я 
ничего не нашел от Погребовой, когда она приедет и дали ли ей в гараже шофера  
Ты, вероятно, уже знаешь всю эту историю с болезнью Калугина  Это едва ли не 
самая большая из неприятностей, так упорно преследующих в этом году наше 
маленькое предприятие  Всякого рода причины заставляют меня совершенно 
отказаться от суточных и просить тебя дать мне в месяц не по 600, а по 800 руб  
Первую порцию пришли в конце мая  Позвонить тебе никак пока что не удается  
Из Запорожья мы выехали днем, а переговоры с Мелитополем длятся всего час 
и сплошь заняты казенными делами  Придется мне позвонить только из Запоро-
жья, т  е  недели через три  Ну, будьте все здоровы  Я то здоров, но невесело из-за 
всей этой чепухи и особенно из-за вынужденного безделья  Машина сейчас для 
нас только обуза и лишние расходы  Ну, целую тебя  Пиши пока мне Осипенко, 
ул  Шмидта 3, Музей  Особенно поцелуй Андрюшу  Твой Боря 

Осипенко 20/V 50 (телеграмма)
Осипенко ВКЗ 1/125 15 20 1450 ОБХ-
Телеграфируйте пишите Осипенко ул  Шмидта 3 музей целую Боря

[Осипенко] 2 – 23/V 50
Милая Алюша! Сижу на правом высоком берегу Берды в 30 клм от Бердянска  

Здесь на берегу поселение Обиточного типа  Сделали на обрыве шурф; керамики и 
костей только мелкие обломочки, ни на что непохожие  На дне слоя какая то клад-
ка, м  б , очаг  На место мы выехали по подъемному материалу Огульчанского  Он 
поехал с нами  Жду своих спутников для более детального обследования Берды  
Вчера над морем над одной балкой к востоку от Бердянска нашли []офером[]ное 
римского времени селище  На нем один участок с твоей обиточенской керамикой 
и обломком сверленого топора (?)  Шурфовки не делали, так как там все засеяно 
и запахано  21  V  50  Твой Боря  Продолжение  22  V  Там же  Утром  Заложили 
еще шурф  Пара характерных черепков  Опять несколько камней от кладки  
Немного костей  Большая часть стоянки, очевидно смыта Бердой  Поверхность 
стоянки очень неровная: много ям  Не древнее ли они Обиточной? Не совпадает 
ли скорее с Сабатиновской? Продолжение  23  V  Сегодня вернулись в Бердянск, 
Мелюкова и Елагина идут пешком  Они должны обследовать маршрут от Ново-
Васильевки до моря  Вероятно, они прийдут завтра вечером  Завтра, наконец, 
приедут студенты и [ш]офер  Ну, будь здорова  Целую всех  Боря  P  S  Я уже писал 
тебе, что множество непредвиденных расходов вынуждает меня отказаться от 
суточных  Я прошу давать мне не 600, а 800 в месяц  Вышли их мне г  Осипенко 
Запорожской до востребования телеграфом  Пожалуйста, сделай это числа так 
28-го  Твой Боря 
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Бердянск 24/V 50
Дорогая моя Алюша! Ты уже знаешь, конечно, о болезни Калугина  Он остался 

в больнице в Запорожье  Его отпустят домой только тогда, когда увидят, что он 
спокойно может ехать  Я вчера говорил с ним из Бердянска по телефону  Сейчас 
с нами ездит шофер, молодой, взятый нами временно; он годился бы и на все 
время  Но раньше, чем мы его получили от областной автоинспекции я уже начал 
хлопотать в Москве  Только послезавтра приедет Н  Н-на с московским шофером  
До тех пор мы крутимся около Бердянска  Я уже писал тебе о слое сабатиновского 
или обиточинского времени, содержащем каменные кладки, где мы заложили два 
шурфа, давшие к сожалению при остатках кладки всего по 2 – 3 кусочка керамики 
достаточно типичной  Место это амфорами не засорено, но осталась очень узкая 
полоса, всего метров 30 шириною  На этой полосе много недавних ям  Но все-
таки место для раскопок найти можно  Поселений скифо-сарматского времени 
довольно много уже зарегистрировано  В виду всей этой волынки с [ш]офером 
мы, очевидно, будем вынуждены взять меньший маршрут  Едва ли удастся дойти 
далее Мариуполя на восток  Это, вообще говоря, ничтожно мало  Но больше не 
успеть: приходится торопиться в Каменку  И то теперь я уже не мечтаю попасть 
раньше прошлогоднего в Москву  Я все же отношусь ко всему этому много спо-
койнее, чем обычно  Вспоминаю Эдинга, сидевшего под невероятными дождями 
по месяцу и более в Нижнем Тагиле  Вспоминаю Городцова, потерявшего месяц 
на Частых курганах из-за дождей  Все это, однако, слабое утешение  Погода же 
здесь наоборот сухая и жаркая  Со вчерашнего дня непрерывно дует с моря  Стало 
терпимее, попрохладнее  Все мечтают о дожде, но прошлогоднего уныния нет и в 
помине: пока еще сушь не погубила хлеба  Было в апреле и один раз в мае немного 
дождя  Много зимней влаги  Все же мне в этом году не очень ездится и хотелось 
бы поскорее быть дома  Как-то у Вас там на даче? Больше всего хочется повидать 
Андрюшку на новом фоне  Как Мусины переводы? Я просил в предыдущем письме 
выслать мне числа 28 восемьсот рублей Осипенко до востребования телеграфом  
Высылай их именно сюда, а я уж их как-нибудь получу  Следующее жалование я 
попрошу в том же размере к 20 – 25 июня и рискнул просить об его увеличении 
на 200 руб  у домашнего Наркомфина  Все это из-за того, что непредвиденные 
расходы не позволяют мне брать суточных  Ну, всего хорошего  Целую вас всех  
Особенно Андрюшу хочется увидать: ведь у меня нет ни одной его карточки  Еще 
раз всего лучшего  Либеров и шофер ушли паять радиатор: он протек  Аня на море  
А Елагина чертит на кальке карту района в музее  Твой Боря 

Самарина балка 29/V 1950
Милая Алюша! Все еще спят  Сижу на подножке машины  Новый шофер 

совершенно обычная фигура  Все жалею о болезни Калугина  По балке, где мы 
ночуем бродят тысячи белых цыплят: на горке находится птицеферма  Вот бы 
сюда Андрюшеньку  За два дня мы объездили устья всех речушек и балок по 
берегу моря от Бердянска до Мариуполя  До последнего остается всего несколько 
километров  Урожай на стоянки и селища в этом году меньше прошлогоднего, но 
есть еще два селища обиточенского характера и два, думаю, белозерского  Это 
потому, что там усы, а валиков немного и они менее выразительны  Больше же 
всего селищ сарматского времени и на них даже лощеная керамика к Костиной 
радости  Я ускоряю разведки, чтобы около 5-го июня повернуть на Каменку  
Болезнь Калугина в этом смыслу сыграла ту роль, что пришлось сокращать до 
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минимума время и срок разведок  Ну, пока всего лучшего  Будьте все здоровы  
Очень хочу поскорее домой  Твой Боря 

Мариуполь 31/V 50
Милая Алюша! Пишу тебе во дворе Мариупольского музея  Это – огромное 

здание, трехэтажное, сплошь занятое музеем  Такое здание по величине, как 
академическое на Волхонке, только меньше этажей  Мы вернулись сюда после 
двухдневной разведки от Мариуполя до ст  Ново-Николаевской Донской области, 
теперь это Буденновка  Интересующего тебя в подъемном материале мало  Одна-
ко на той речке, где стоит Буденновка, Саша и Аня нашли обширное селище, по 
всем признакам, еще срубное доваликовое: множество обломков керамики не 
носит на себе никаких признаков валиков, есть баночные профили; впрочем один 
только похож на острореберные  В общем число обнаруженных пунктов не очень 
велико  Преобладают селища позднесарматского времени, как и в прошлом году  
Сегодня мы на день задержимся в Музее  Будем рисовать, что кому надо  Здесь 
есть прекрасный нефритовый топор, вполне сходный с одним из Бессарабского 
клада  Как Андрюша? Как Вы все там на даче? Целую крепко  Боря 

Осипенко 1/VI 50 (телеграмма)
Вернулись Осипенко из поездки Буденновки результаты интересны Мариу-

поле много тебе интересного есть топор нефритовый бессарабского типа здоров 
пятого уедем Каменку целую = Боря

Осипенко 1/VI 50 (телеграмма)
Вышли телеграфом Осипенко восемьсот востребование после третьего Камен-

ка Днепровская целую = Боря

Осипенко 6/VI 50
Дорогая Алюша! Только что вернулись из разведки по Берде  Ничего интерес-

ного не обнаружили, так как разведка была не … Более раннее я тебе уже сообщил  
От Бердянска доехали по устьям всех балок и речек до Буденновки, т  е  до границы 
РСФСР  Среди прочих поселений (их не так уж много) есть два обиточинско-
сабатиновского типа и одно, по-видимому, более раннее  В Мариу польском музее 
довольно много оказалось всякой археологии  Мы провели там целый день  Рисо-
вали, записывали и т  п  Больше всего там керамики бронзовой эпохи – ямной, 
катакомбной и срубной, острореберных и банок  Лишь один банка с валиком; по 
моему, это уже вроде Белозерского лимана или даже позже  Среди всего этого 
поразительный нефритовый топор, до поразительности сходный с бессарабским 
кладом  Вот в каком роде [изображен контур топора]  И материал тот же: темно-
зеленый с белыми крупинками  Я пробовал его сфотографировать  Вышло ли 
что-нибудь, не знаю  Вообще я нагло фотографирую все, что только придется  Что 
получится, Бог знает  Третьего дня на побережье между Бердянском и Обиточной 
в устье одной балки обнаружили огромное селище  К сожалению, оно оказалось 
разворочено особым плугом для виноградника до глубины 70 см  Там, ты уви-
дишь, великолепная керамика, а один срубный горшок с очень оригинальным 
орнаментом  На Обиточной побывать не удалось  Когда поедешь в следующем 
году, я с тобой поеду и сам сниму тебе план  Все замедление с болезнью шофера 
и т  д  сильно сократило сроки нашей разведочной работы, и она невольно вышла 
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поверхностней и беднее, чем хотелось бы  Завтра выедем на Мелитополь и Камен-
ку, чтобы в последний раз поработать на этом городище и потом навсегда с ним 
проститься  У нас все было бы дружно, только белая кость (Саша и Аня) поддраз-
нивают Либерова  Ну, да это несерьезно  Хорошо, что Андрюша здоров и много 
гуляет  Как его диатэз? Как дела с дачей? Надеюсь, что Вы или ее уже купите или 
что-нибудь с этим навернется, оформим при мне  Буду всячески ускорять дело, но 
все же закончить ранее 5 – 10 июля вряд ли смогу  Впрочем, в этом году время идет 
как-то быстрее, чем в прошлом  А возвращаться домой мне нужно, так как надо 
заканчивать свое писание  Допишу и отправлю это письмо завтра  Очень устал, 
а до ящика не очень близко  Впрочем писать больше нечего  Отправлю письмо 
сейчас  Ты очень хорошо делаешь, что все делаешь медленно  Береги себя, ради 
Бога  Целую тебя, Мусю, Андрюшу, Таню, Олечку  В  П-чу привет  Трудно ему, 
наверное, ездить  Твой Боря 

Мелитополь 6/VI 50 (телеграмма)
Деньги получил едем Каменку здоров целую=Боря

Каменка 8/VI 50 [по штампу на конверте; число пропечатано неясно, м  б  и 
3/VI, но штамп в Москве 11/VI, письма же идут дня три]

Дорогая Алюшенька! Вчера вечером мы приехали в Каменку  Поселились на 
улице Сталина дом 31 Загвоздкина  Адрес пиши такой, но без фамилии хозяи-
на  Эту квартиру нанял нам Грязнов и он же отпечатал нам объявления о найме 
рабочих  Приехали мы вчера в 8 часов вечера и рабочих еще не нанимали  Ехали 
мы из Мелитополя не обычным путем, а несколько своеобразно: через Большой 
Токмак  Я получил от Мазина известие, что там при постройке канала разрушена 
часть кургана  Там мы застали Пешанова, успевшего скверно расчистить одно 
погребение с оригинальным ямным горшком шаровидной почти формы  Мы 
вскрыли три остальные погребения в течение вечера и утра  Одно из них ямное 
у самого центра кургана  Повидимому, женское, скорченное на спине на юг голо-
вою без всяких вещей, другое – катакомбное в катакомбе то же без вещей и то 
же скорчен ное на спине, несомненно, мужское  Наконец, третье – подростка 
лет 8-ми – с катакомбным сосудом, какими-то двумя трубочками костяными 
и со странным предметом  Это – комок белой мягкой глины с рельефной спи-
ралью на верхней стороне  Работать, когда кругом пылят тракторы и экскаваторы, 
очень неприятно  Мы посоветовали музейным учредить там постоянный надзор 
и уехали через Белозерку  Это я сделал, чтобы показать людям Чмыреву могилу  
Компанья вообще стоющая  Но Саша мне немного надоел своим наставительным 
тоном  Кроме того, Саша и Аня составили комплот против Либерова и его все 
время дразнят  На счастье он глуп и чаще всего просто не понимает даже довольно 
тяжеловесных острот Формозова  Аню же он в грош не ставит  Надежда Никола-
евна тихая и хорошая женщина, хотя все время печется о Шульце  Шофер в роде 
Петрунина, но угнетен семьею из четырех детей, о которых много и с любовью 
говорит, но естественно много жалуется на тяжелую судьбу и по этой же причине 
довольно скуповат  Но в общем все это можно терпеть  М  б  уже завтра начнем 
работать  Все пока более или менее благополучно  Университетских денег в Мели-
тополь еще не перевели  Ждать я их не стал  Теперь уже ясно  Если этих денег 
не будет, то мы кончим работать на Каменке между 5 – 10 июля  Ну, будьте все 
здоровы  Теперь пиши почаще  Особенно об Андреюшке и о Мусе с ее работой  
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Всех Вас целую  Привет Нине Александровне и В  П-чу  Таню и Олечку целую  
Привет всем хахавекам и Соне  Твой Боря  Каменка Днепровская Запорожской 
обл  ул  Сталина, 31 

Каменка 12/VI 50
Дорогая Алюша!
Третий день копаем на кучугурах: продолжаем два раскопа прошлого года  

В них были незаконченные жилища  Одно прекрасно приняло законченные очер-
тания, другое оказалось по большей части разрушено  Вещи пока неказистые, 
если не считать серебряной серьги и массивного бронзового конуса довольно 
больших размеров  То ли это просто слиток металла, то ли гирька: уж очень пра-
вильна его форма  Керамики хорошей нет совсем  Есть кое-какое плохонькое 
железо  Ты напрасно думаешь, что разведку проделали уж очень быстро  Мы 
израсходовали на нее 18 дней  Это немногим меньше, чем в прошлом году  Обна-
ружено 75 разных памятников  Осмотрены устья всех балок и речек от Ногайска 
до Буденновки (Ново-николаевской станицы в прошлом)  Есть все от ямной до 
начала средневековья  Но сокращая маршрут по недостатку времени, я делал это 
за счет углубления внутрь материка и ограничился прибрежной полосой  Иначе, 
при сокращении на две недели из-за разных опозданий срока всей поездки, 
разведки были бы провалены  В Каменке все идет своим чередом  Думаю, что на 
городище через три недели все будет кончено  Думаем еще покопать курганы в 
окрестностях Каменки  Деньги то все-таки истратить надо  Если бы не это, то я 
может быть ухитрился бы выехать пораньше  Речь идет, конечно, только о нештат-
ной зарплате  Туго у нас только с суточными и т  п  Погода все время стояла сухая и 
теплая  Выдавались даже жаркие дни  Но уже третьего дня стало холодно, а сегодня 
был жестокий град и холодный ветер  Мы даже вынуждены были на час раньше 
прекратить работу  Пиши побольше об Андрюшечке  Какие еще деревья растут 
у него на работе? Милая Алюша! У меня тоже нередко бывают мысли, что жить 
уже м  б  немного, а м  б  и порядочно  Береги себя, мой друг  Поживем еще на 
новой даче  Поцелуй от меня Мусю и Андрюшеньку  Нине, В  П-чу и пр  передай 
привет  Приложу все старания, чтобы уехать поскорее  Но раньше первых чисел 
июля ничего не выйдет  А я готов хоть бы сейчас  Твой Боря 

Каменка 15 июня 1950
Милая Алюшенька!
Очень меня беспокоят твои похоронные настроения  Они опять проскользну-

ли в письме N 4  И дачу купим м  б  не такую совсем как хотелось бы, но купим и 
устроимся в ней, и ее обживем, и к ней привыкнем, и оставим Андрюше о себе 
добрую память  Не торопись сдаваться  Еще поживем и повоюем  Должно быть, 
ты себя очень неважно чувствуешь и об этом не пишешь  Однако, если ты в силах, 
то, конечно, поезжай в Верею  Я же мало проявляю энтузиазма в этом году и 
скоро, а именно к первому, надеюсь расстаться с Каменкой и в начале июля быть 
в Москве  Между тем все идет по обычному  Рабочих много и они хорошие  Поза-
вчера был урожай на железки и медяшки: отличная фибула, бронзовая булавка, 
много псальев и т  п  мелочи  Вчера наоборот: день был неурожайный, если не 
считать двух бусинок и какой то замысловатой подвески  В верхних же штыках, 
в песке, турецкая трубка и серебряная копеечка Петра I-го  Быт же и все здесь 
до тошноты обычно  Вчера Погребова и трое студентов уехали вниз по Днепру на 
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обследование городищ и стало тише  Вчера же утром ушел в разведку по Конке 
Саша  Я очень скучаю по тебе и Андрюше  Конечно, и по Мусе, но она и взрослая 
и молодая  Только бы Вы все были здоровы  Привет всем  Целую  Боря  P  S  Что-
то твои письма идут очень уж тихо по 8 – 10 дней  Боря 

Каменка 17/VI 50
Дорогой друг мой Алюшенька! Сейчас еще тихо: все спят  Сегодня восьмой 

день нашей работы на Кучугурах  Вчера день выдался на славу  Почти закон-
чили одно наземное столбовое жилище, обнаружили (еще не вскрыли) остатки 
какой-то глинобитной печки, нашли 2 серии, большое зубило, кусочек литейной 
формы, несколько мелких орудий (долото, стамеску, 3 пробойника) и еще кое-
какие мелочи  Сегодня четвертый день, как ушел в разведку Саша и как уехала 
на Нижнеднепровские городища Погребова  Живем тихо, ежедневно купаемся 
в Конке  В общем все пока идет благополучно  Меня гораздо больше беспокоит 
твое настроение и состояние  Чувствуется какая-то нехорошая усталость в твоих 
письмах  Наверно опять гипертония  Будь, мой дружок, осторожнее  Насчет же 
дачи не волнуйся  Приеду и буду искать  Правильнее всего искать в каком-нибудь 
кооперативе  Одна из студенток (Кожина), находящаяся в экспедиции имеет дачу 
в Ильинке  Хотя это Казанка, но она говорит, что у них есть отличные участки  
Там, она говорит, всегда есть продажные дачи и обещает с отцом поговорить  Ну, 
пока что всего лучшего  Очень хочется увидать Андрюшу и как он гуляет «по всем 
направлениям»  Целую тебя крепко и Мусю с Андрюшей  Привет В  П  и Нине  
Все уладится и с дачей  Я во всю стараюсь кончить здесь поскорее и вернуться  
Твой Боря 

Каменка 19/VI 50
Мой милый друг Алюнюшка! Только что в обеденный перерыв получил твое 

обширное на 8-ми страницах письмо от 13/VI, написанное под непрерывный 
дождь  У нас погода дня три как умеренно жаркая  Сухо  Изредка перепадают 
дождички  Брызжет и сейчас из почти ясного неба  Если судить по прошлому 
году, то могут начаться сильные дожди  Это, конечно, сможет меня задержать  
Но пока оснований для этого не чувствуется  Правда, сегодня получил извещение 
о приходе из Москвы 3 060 рублей университетской нештатной зарплаты  Но и 
это, если деньги банк выдаст своевременно, меня лично не задержит  Я прокопаю 
на городище до 1 июля, а остаток денег дам Либерову для раскопок курганов в 
восточном конце Каменки  С 1-го – на 5 – 6-ое я обследую Нижний Днепр от 
Коховки до Херсона и потом вернусь в Москву  Короче сказать 6 – 10-го июля я 
буду в Москве  На городище у нас из небольшого раскопа IX прошлого года уже 
сейчас развернулся раскоп около 700 м2  Из небольшого кусочка жилища, обо-
значенного канавами выросло то ли 2 жилища, то ли одно очень большое  Внутри 
этого комплекса четырехугольный огороженный участок и в нем груды золы  
Среди нее огромное количество черепков одного большого сосуда  Этот участок 
расчищен не весь  Еще невполне ясно, что это такое: зола лежит на блюдовидном 
слое глины  Ниже нее идет культурный слой  Ну, пора идти на Кучугуры (мы 
ходим обедать домой, всего 5 минут)  Допишу после конца дня или завтра утром, 
смотря по тому, когда будет время  Утро 20-го июня  Всю ночь шел мелкий дождь  
Сейчас безветрянно, но пасмурно  Очень тепло  Саша в 12 часов уедет по Конке 
вниз до того места, где я закончил свои обследования в 1946 г  и спустится до ее 
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впадения в Днепр  Вскоре он вернется и уедет уже совсем в Москву: ему сюда 
прислали повестку на отбывание лагерного сбора  Н  Н-на еще в разведке с тремя 
студентами и машиной  Она прислала на 4-ый день из Красного Маяка на Днепре 
восторженную телеграмму  Все идет, таким образом, хотя и по сокращенному 
слегка, но по намеченному плану  В этом письме ты пишешь, что едешь в Верею 
22-го, а в субботу пришла телеграмма с извещением о том, что не едешь вовсе  
В чем дело? Если это интриги Цветковой и Брюсова или еще что-нибудь в этом 
роде, то это хоть и огорчительно, но полгоря  Хуже, если это твоя гипертония  А из 
письма видно, что это именно так  Поезжай, друг мой, к Орловой  Тебе надо при-
няться за это дело посерьезнее  Береги себя, не перегружайся ничем  Полемику 
лингвистов я читаю все время  Очень приятны статьи одного армянина (фамилию 
я забыл), доцента Никифорова contra Филин, Булаховского (особенно сильно) 
и Виноградова  Пиши побольше относительно Андрюши  Газеты все-таки все 
сохрани: буду их перечитывать  Целую всех  Что делать с наплывом из Пскова? 
М  И-на и Б  Н-ч это – понятно  Но зачем этот морально-психический выродок? 
Еще раз всего лучшего  Береги себя, ради Бога  Христос с Вами  Скоро надеюсь 
увидеться  Твой Боря 

[Каменка] 24/VI 50
Милая Алюшенька! Понемногу закругляемся  Через 7 – 8 дней раскопки на 

кучугурах будут закончены  Землянок не оказалось  Или вернее то, что я пред-
варительно считал за начало землянки в прошлом году, оказалось очень большой 
(до 7 м длиною) ямою, вероятно, мусорною  Сегодня мы ее будем расчищать, 
придется строить представление о землянках по раскопанным в 1939 и 1940 г г  
Хотя они, кроме одной неполны, но их форма и устройство не вызывают сомне-
ний  Из-за возможности найти где-то еще землянку я не стану сидеть в Каменке  
Со дня на день должны прибыть в здешний банк 3 000 руб  из университета  
Я из-за них задерживаться не стану, а передам остаток нештатных около 4 000 
Либерову  Пусть раскопает парочку курганов в южном конце Каменки  Ведь до 
сих пор об этих курганах ничего неизвестно  У нас же раскоп этого года пред-
ставляет собою 4 объединенные постройки, в замкнутом круге которых в центре 
находятся огороженные забором зольники две большие правильной овальной 
формы мусорные ямы  Будем заканчивать этот комплекс и для меня на Каменке 
достаточно и на этот год и на будущее время  Позавчера вернулась с разведок 
от Никополя до Каховки по 7 городищам Н  Н-на  Сияет от удовольствия, как 
медный пятак  Исправила планы Гошкевича, наверно пропасть всякого барахла 
в виде амфорных ручек и обломков простой и «полейской» (это от полей погре-
бений) посуды  Около Старошведского городища (теперь Кастырское) Н  Н-на 
нашла большое катакомбное селище со значительным количеством кремня и 
с одним медным долотцем очень оригинальной формы  Саша при разведках 
обнаружил на Конке в 10 клм от ее устья у дер  Михайловки ниже Знаменки 
очень хорошее непаханое селище лиманского или обиточенского времени  По 
его рассказам и описанию это очень сохранное с мощным слоем селище  После 
раскопок поеду от Каховки до Херсона и на этом кончу  Пошли мне после пер-
вого 1 телеграмму в Херсон до востребования и около 5 – 6 одну в Симферо-
поль  Поцелуй Мусю и Андрюшу, а себя береги, детка  По поводу марровщины: 
«Гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс!»  Что и как в Ленинградском 
ИИМК’е  Б  Граков 
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Каменка 25 июня 1950
Дорогая Алюша! Сегодня вечером в Москву уезжает Саша  Пользуюсь случа-

ем, чтобы послать тебе из Каменки еще письмо и поскорее  Он обещает отнести 
его в Музей или на Черкасский  Итак, вчера прибыли в Каменку 3 060 руб  из 
МГУ  Я должен их получить  Сговорился с банком получить их сразу в четверг, 
т  е  29-го  На кучугурах предполагаем почти с полной уверенностью закончить 
1-го  2-го рассчитаться по это число с рабочими, а затем оставить здесь Либе-
рова и выехать к Херсону, а оттуда в Симферополь  Надеюсь к 10-му быть в 
Москве  Так как раскопочных денег осталось еще около 4 000 рублей, то я здесь 
оставляю Либерова копать курганы  Конечно, это не очень важный исход, но 
иначе мне придется здесь сидеть неопределенно долго  Я предпочитаю часть 
денег передать Либерову под отчет; а сам или отчитываться до 1-го августа или 
отчитаться не во всем авансе  Аня переписывает дневник и взяла у меня свою 
ручку  Поднадоела мне вся эта компания  Особенно Саша и Аня: Они создали с 
Либеровым очень натянутые отношения  А Саша, принося значительную пользу 
делу, в то же время на все взирает скептически и держится тона и поведения 
балованного маминого сыночка, хотя и вежливого  Но это, конечно, скорее 
всего только смешно, но никак необременительно  Новые же студенты – Рюрик 
Садоков (уехал позавчера для участия в Хорезмском предприятии) и некто 
Гришин  Первый веселый и исполнительный, а второй тяжеловат на подъем, но 
исполнителен и аккуратен до последней степени  Девиц 4, все были у Рыбакова 
в качестве простых работниц  Поэтому они все довольно дельные  Однако они 
все в то же время в некотором отношении ханжи  В числе них студенческое 
начальство – староста курса  Все они от 19 до 21 года и совсем еще дети  Все 
русские  Сегодня мы едем на Мамай-гору, Солоху и открытую Сашей стоянку 
киммерийского времени  Думаю заранее, что это будет хороший объект для 
твоих раскопок  Так как это близко от Знаменки, то решили посмотреть на сто-
янку заранее  Сегодня день рождения одной из студенток  С моего разрешения, 
по поводу воскресного дня они на общественный счет накупили Каменского 
угощения: 2 бутылки сладкого вина и 2 кило мятных пряников  Собираются 
закончить пикником после поездки где-нибудь в плавнях или в посадке около 
Солохи  Очень [видимо, пропущено: устаю – А  С ] от обилия, хотя и нужного 
в этом году народу  Так как с 1-го в Каменке у Либерова никого не останется, 
то к этому времени хотим вызвать Яценко из Москвы и из Запорожья Пеша-
нова  Иначе придется сидеть здесь мне  Ему без помощников не справиться  
Пришли мне, дружок, одну телеграмму в Каменку, одну числа 5-го в Херсон и 
одну в Симферополь  Я буду телеграфировать, откуда только возможно  Целую 
тебя и всех самых близких  Твой Боря 

Каменка 26/VI 50
Милая Аленька! Пишу дополнительно к тому, что тебе передаст Саша  

Место стоянки, на которую он нас возил – очень хорошее  Слой до полумет-
ра  Много костей и черепков  Есть валики и штриховка  Один сосуд – часть 
плосковатой овальной мисочки  Засоренность поздним материалом ничтожна  
Стоянка в невысоких обрывах над суховатою поймою, заросшей множеством 
старых ветел  От села не очень далеко  Есть какие-то домики в поле близ стоян-
ки  Вероятно, это колхозные станы и в них можно будет остановиться, так как 
хлеб будет уже убран  Это, конечно, на будущий год  Большое тебе спасибо за 
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Андрюшину карточку  Я давно не видел его рожицы  Очень печально, что ты 
находишься в болезненном состоянии  Не нравится мне и то, что у Вас все «на 
высоких нотах», как ты пишешь  Надо хранить и свои нервы  Я, по крайней 
мере, стараюсь это делать и здесь и дома  А штат у нас действительно плоховат  
И дачу поищем по моем приезде постарательнее и займемся оздоровленьем 
штата  Ты пишешь, что на тебя в этом смысле сильно действует именно штат  
И для твоего здоровья и долговечности и для Андрюши совершенно необходимо, 
чтобы штат тебя раздражал возможно меньше  Неплохо бы на время отпуска 
Польки заполучить сюда Марью Григорьевну  Станет сразу несравненно спо-
койнее  А Мусе и мне следует не создавать обстановки высоких нот  Особенно 
Мусе надо об этом подумать  Очень хорошо, что ее работа подходит к концу и 
недурно бы ей получить еще неспешный переводик  Ну, целую, мой дружок, 
тебя еще раз  Поцелуй Мусю и моего дорогого внучка  Привет зятю и Н  А-не и 
всем родственникам  A propos марровцев из Ленинграда  Многих надо просто 
гнать, а не только пересматривать их продукцию, как ты пишешь  Вообще, если 
наша администрация потеряет момент, чтобы окончательно прибрать к рукам 
ленинградцев, то ей цена ломанный грош  Не один раз уже просирали дело и 
теперь просрут, если не разгонят всю головку  Можно вообразить, как глупо 
чувствует себя С  П  Толстов  Он перед приездом сюда студентов произнес перед 
ними на лекции речь, в которой громил Чекабаву  Теперь он будет, конечно, 
громить Марра  И, так как он умнее и подлее наших корифеев, он, если они 
проворонят благоприятный момент, может прибрать к рукам и ИИМК, потому 
что ведь ИИМК то тоже ведь имени Марра  Татьяна Сергеевна, эта пломбиро-
ванная марристка, теперь, конечно, растеряна и трясется, как овечий хвост  
Агитируй в нашей дирекции за большую по всей силе возможности резкость 
против гловарей ЛОИИМК’а в организационном отношении  Целую еще раз  
До скорого свидания  Твой Боря 

Каменка 30/VI [1950]
Дорогая Алюша! Сегодня последний день раскопок на кучугурах, завтра 

засыпаем  И все  – Кончается для меня новая археологическая эпоха в жизни: 
Никополь – Каменка  Начинается новая – Приазовье  А удастся ли ее кончить, 
это только от Господа Бога  Мне даже немного грустно вчера стало  Третьего дня 
был в Никополе  Вместо цветов на дворе ходят куры  Это нововведение тепе-
решнего директора Голуба  Это просто кулачок  Все за эти 12 лет, что мы с тобой 
сюда стали ездить, совсем переменилось  На кучугурах результаты неплохие, в 
этом году найдено 7 серпов, много сережек и всякое мелкое железо  4 жилища 
составляют один обширный комплекс; что-то вроде усадьбы  В этих домах 5 очагов, 
много, хотя и совершенно разрушенных остатков горнов, небывалое количество 
лаков и т  п  И разведки кое-что дали  Для тебя есть и на Днепре и в Приазовье  
У меня есть даже проект поехать на тот год вместе с тобой и блуждать по этим 
местам со стоянки на стоянку, – везде покопать понемногу  Особенно хорошо 
киммерийское селище на Конке у Знаменки: оно хорошо и по сохранности, и по 
величине, и по необыкновенно красивому расположению над Конкою  После-
завтра выедем закончить маршрут по Днепру до Херсона  И тогда конец  Мне 
очень хочется Вас всех повидать, а с тобой так обо многом поговорить  Сейчас 
усаживаюсь за табели и ведомости  Ну, всего лучшего  Целую еще и еще вас всех  
Особенно Андрюшеньку  Твой Боря 
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Каменка 1/VII 50 (телеграмма)
Каменке кончаем завтра выезжаем Херсон здоров целую=Боря

Симферополь 9/VII 54
Милая Алюша! Все-таки в Евпаторию ехать пришлось  Там оказалось довольно 

много, к тому же раскопочного, материала  Сейчас восьмой час утра  Снимутся 
целые амфоры, и мы на поезде или на автобусе поедем в Симферополь, а оттуда 
сегодня же вечером в Керчь  В Керчи придется довольно долго (трудно сказать, 
сколько) прожить на одном месте  Это хорошо, так как непрерывные переезды 
еще более утомительны, чем даже непрерывная работа этой поездки  Писание 
оборвалось, началась в 8 работа в Музее  Поездом уехали в 9 часов в Симферо-
поль  Пишу оттуда с почтамта  Я здоров  Работаю и очень скучаю по всем Вам  За 
два часа до отъезда в Евпаторию Шульц возил меня на раскопки курганов (это 
третьего дня)  Сплошь ямные и катакомбные  Тебе стоило бы посмотреть  Удиви-
тельно хорош для детей пляж в Евпатории  Желтый песок и мелкое море  Вот бы 
куда Андреюшку  Целуй всех, моя родная, от меня  Андрюше напишу из Керчи  
Пришли мне в Керчь до востребования 400 руб  Даже до Керчи никаких билетов, 
кроме мягких  Хорошо бы, если бы ты днем дошла от ГИМ до переговорного на 
Телеграфе и позвонила Керчь Историко-археологический Музей  Можно не знать 
номера телефона  Все равно соединят  Целую еще раз  Твой Боря 

Симферополь 9/VII 54 Телеграмма Граковой
Десятого буду Керчи пиши туда Археологический музей Целую Боря

Бельск 6 авг  1960
Милая Алюша! Мы благополучно приехали в Бельск вечером 4-го, перено-

чевали у старой хозяйки  Затем пошли в школу, колхоз и сельсовет  Здесь силь-
ная засуха  С овощами очень плохо  Нет даже помидоров и луку  Колхоз нам 
выписал гречневую крупу и мясо  Хлеб получаем там же, кирпичики, в роде тех, 
какие берем в своих 43-ьевских палаточках  Живем в одном палаточном лагере 
с шрамковскими  Сегодня с утра начали работать при семи семнадцатилетних 
школьниках: 5 девок и 2 паренька  Все очень старательные  Но от поры до времени 
идет слабый дождик  Да и вообще второй день нежарко, а в самый раз  Шрам-
ко пробудет только до 15 – 16-го  С ним здесь жена, находящаяся, как видно, в 
ожидании  Поэтому он несколько торопится, да и денег у него нет уже почти на 
работу  Копают его студенты  М  б , некоторые из них останутся тут несколько 
дней  Надеюсь, что у Вас все более или менее хорошо  Я пока что чувствую себя 
хорошо  Да и ходить тут до работы два шага, хотя и через высокий вал  Целую тебя 
и всех наших детей  Ну, это ведь только еще начало  Будь здорова  Твой Боря 

Бельск 9/VIII 60
Милая Алюша! Спасибо вам всем за телеграмму  Здесь далеко до почты и 

сегодня там выходной, а за продуктами уже ушли  Мы живем в лагере со Шрам-
ко с его уже налаженной жизнью  С 15-го останемся одни и будем хозяйничать 
сами  С продуктами неважно, больше всего с картошкою  За нее берут от 16 до 
25 рублей за ведро  Из колхоза дают легко гречневую крупу, сало, – легко и хлеб  
Остальное с трудом  В общем все-таки вполне устроимся  Сегодня третий день 
работы  У нас уже 16 – 17 человек молодежи от 16 до 18 лет, пареньки и девицы  

Свиридов А. В.
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Копают старательно, но много шумят и резвятся  Пока в раскопе еще довольно 
жидковато  Находки редки  Мало даже керамики  Сегодня появилась какая-то яма 
и развал земляной печки со сводом из глиняных конусов  Б  А  Шрамко попросил 
меня просмотреть его популярную книжку (в рукописи) и сделать кое-какие заме-
чания  Книга по археологии бассейна Северского Донца  Я прочитал уже около 
половины  Три дня покрапывало  Сегодня дождь принимался идти несколько раз 
и всю ночь перед этим проморосил  Но все это поздно  Однако, голода не будет  
Принимаются серьезные меры  Возят и продают печеный хлеб  Ну, пока писать 

Бельское городище. 1959 г.

Бельск. 1959 г.
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нечего, кроме разве того, что ты и так знаешь: придется мне здесь пробыть до 
начала сентября, так как тогда только закончатся раскопки  Пока что все хорошо  
Целую вас всех  Андрюше скажи, что я искал на картофеле гусениц, но их совсем 
не видел  Мусе спасибо за телеграмму  Как приживается Тоня? Твой Боря 

Знаменка 19 авг  1962
Милые бабушка, Муся, Валентин Петрович и внуки! Я никак не могу послать 

телеграммы  В субботу в Знаменке почта закрылась в час, когда мы были на рас-
копках  Сегодня в воскресенье она выходная  Раскопки вокруг Солохи идут очень 
медленно  Бульдозер обещают на 10 дней со вторника  С 8-го до 13-го копали 
студенты сами  Теперь то же самое, но с прибавкою 9 – 10 старшеклассников из 
Рогачика  В одном небольшом кургане не то две, не то три довольно глубоких, м  б , 
ограбленных катакомбы  Одна была трех метров глубины  Ее придется вскрывать 
сверху, так как это опасно делать снизу  Второй курган едва начат: сделан не более, 
чем на одну треть  Это обычные курганы малого размера  Метров по 20 в диаметре и 
метров 50 (здесь явная описка, верно: «сантиметров 50» или «метров 0,5») в высоту  
Все это заставляет предполагать общий конец не раньше 10-го сентября  Очень 
может быть, что мне придется остаться до первых чисел сентября  Тут в организа-
ции раскопок и денежного хозяйства ряд мелочей не слишком верно поставленных  
Проверю всё дня через три, когда вернется Шкурко  Он уехал насчет работы буль-
дозера в Балках и отпросился проехать на 2 – 3 дня оттуда к жене и сыну  Адрес все 
тот же: Б  Знаменка, Пролетарская, 101  Завтра так или иначе ухитрюсь отправить 
телеграмму о своем приезде  Самочувствие сейчас у меня хорошее  Буду ездить на 
раскоп около 12 часов дня  Беспокоят Мусины курсы, Андрюшина школа и пере-
ходное состояние бабушки с новой домработницей  Привет Поле  Особый поклон 
Надежде Филипповне  Заранее жду от вас всех хоть одного известия  На Каховском 
море зелень куда-то пропала  Я вчера хорошо выкупался и сразу ожил  Душ и летнее 
купанье кажутся мне теперь лучше всяких резерпинов  Анна Ивановна и Елагина 
кланяются  Будьте здоровы, мои друзья! Дедушка 

Субботовское городище. Б. Н. Граков и А. И. Тереножкин. 1959 г.

Свиридов А. В.
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Знаменка 20/VIII 1962 Телеграмма
Благополучно добрался Знаменку семнадцатого вечером письмо послал целую 

Боря

Б  Знаменка 24/VIII 1962 (2-е письмо)
Милые бабушка и все потомки! Это второе моё письмо  С приходом 21-го числа 

бульдозера дело оживилось  Открыто 5 катакомб скифского времени  Все в них 
обычное  В детской катакомбочке нашли чернолаковый канфар, бусы и золотую 
сережку с напущенной бусинкой, а также железный браслет  Но рабочих все 
меньше и меньше  Ждем второго бульдозера на днях  Будут студенты сами раз-
бирать погребения и копать  По сложившейся обстановке я приношу немалую 
пользу  Анна Ив  и Нина Григ  мало еще понимают в курганах и дают кривые 
толкования  Мне придется пробыть несколько дольше  Раньше, чем пятого, а то и 
десятого меня не ждите  Насчет дом  работницы я не беспокоюсь, а вот если бы до 
моего приезда Н-да Ф-на или Софья А-на пожили бы хоть немножко с бабушкой, 
а то одной с новым человеком ей будет м  б  неинтересно  Ты, бабушка, поскучай 
без деда  Мне здесь интересно, а как знать, м  б , я в поле последний раз  Я все 
время с сердцем и головой чувствую себя хорошо  Видно, резерпин помог  Дни 
здесь стали прохладнее  Пока что обходится без дождей  Один день у меня сде-
лался понос очень сильный, непонятно отчего  Фтолозол меня быстро вылечил  
Я езжу на курганы к Солохе только во второй половине дня  В первую половину 
я составляю примечания к железному веку, а в час или в два за мной приезжают 
для разрешения трудных вопросов раскопок  С едой неплохо  Мало мяса, но много 
овощей и даже достаточно винограду и арбузов  Молодежь вся неплохая  Но 
очень жаль, что нет Жени Симоновой  А  Ив , Н-на Елагина и Александр Иванович 
Шкурко кланяются  Целую Вас всех  Где будет учиться Андрюша? Приняли ли 
маму на курсы? Как Маша? Будьте здоровы  Привет Н-де Ф-не  Особо Поле  Еще 
раз целую твой Боря и общий дедушка  PS  Передайте привет и соболезнование 
незадачливой семье Менковских  Дед 

Верхний Рогачик 27/VIII 1962
Приеду пятого десятого здоров целую дедушка

Б  Знаменка 29/VIII 62 (3-е письмо)
Дорогая Алюша! Слава Богу, у нас теперь два бульдозера и работа пошла хоро-

шо, хотя мне этот грубый способ неслишком нравится  Бронзы нет  Преимуще-
ственно разграбленные скифы  Больше всего битых амфор  В неразграбленном 
кургане – ребенок с золотой серьгой и канфар, там же воин с двумя копьями, 
двумя ножами и со множеством наконечников стрел  Там еще две ямы  Что в них 
содержится неясно  Я оказался нужен: оживились и в организационном смысле  
Рабочих осталось трое  Остальное вслед за бульдозером копают студенты и делают 
это хорошо, несмотря на большую жару  Сегодня с утра прошёл небольшой дождь  
Необходимость задерживаться после первого беспокоит меня из-за домашних 
дел  Полагаюсь на Мусю и жену Македоныча  Приеду и возобновлю хлопоты о 
квартире  Надо же ведь сделать последнее усилие  Я здоров и более или менее 
бодр  Работаю с утра вполне регулярно над железным веком, а потом еду в поле  
Около 5-го надеюсь выехать  Только в случае необходимости останусь дольше  
Целую вас всех  Это третье письмо  Твой Боря 

Письма Б. Н. Гракова из скифских экспедиций 1937 – 1962 гг.
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Б  Знаменка 1/IX 1962 Обратный адрес: Б  Знаменка Запорожской области  
Археологическая экспедиция  Граков

Милая Алюша! Ты прямо попала в цель  Твои два письма от 29 и 30-го (по 
штемпелю Каменки) я получил в тот момент, когда накануне 1-го сентября 
четырех наших старых девок (А  И-на, Елагина и две студентки) выселили из 
класса, где они жили  Во всем этом доме три класса  В одном свалена мебель 
закрытого детского дома  В другом жили женщины, в третьем мы, или, вернее, 
один я  Там в прошлом году ночевал Андреюшка, когда они к нам заезжали  
Сегодня Аня спала в бывш  мужской комнате  Остальные кто-где на обширном 
дворе и огороде, а я на террасе перед действующим классом  Все это вполне воз-
можно, так как здесь жарко и тёплые ночи  Как жалко, что такая ужасная осень 
под Москвой  Здесь, впрочем, форменная засуха  Море Каховское (ex-Днепр 
[в письме написано через ять – А  С ]) цветет почему-то в этом году мало  Но 
с каменной дамбы купаться очень трудно  Камни по большей части острые и 
вечно все режут ноги  Я больше всего моюсь, сидя на плоских камнях над водой  
Намылюсь раза два и обмоюсь  Первый цикл раскопок, – пять чисто скиф-
ских курганов, в понедельник или во вторник заканчивается  Почти все, кроме 
пяти довольно обычных погребений, ограблено  Катакомбы иногда довольно 
сложные  По делам завтра со Шкурко поеду в Никопольский музей, а потом 
вернусь в Знаменку и надеюсь во вторник или в среду выехать в Москву  Все 
налажено и пойдет теперь своим чередом и без меня  Конечно, если ничего не 
случится, чтобы мне пришлось остаться  Спасибо, что пишешь, насчет мусиных 
и андрюшиных хлопот  Но имею сведения, что школа, куда Андрюшенька посту-
пает, очень неважная  Директор – крикливая и взбалмошная женщина  М  б , 
лучше было бы если бы Андрюша туда не попал, и вернулся бы к себе в школу  
Если, конечно, это та школа  Ничего не пишешь, как и что с прислугой и кто с 
тобой останется пожить  Кажется, это третье письмо  Привет Н  Ф-не и всем, 
кто около тебя  Целую твой Боря 

Каменка Днепровская 4/IX 1962 Телеграмма
Выезжаю пятого целую дедушка
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Свірідов А. В.

Листи Б. М. Гракова з скіфських експедицій 1937 – 1962 рр.

В статті публікується 51 лист Б  М  Гракова – видатного вченого археолога, дослідника скіф-
ського Кам’янського городища – до родини, що написані протягом 1937 – 1962 рр  під час пере-
бування у експедиціях в Україні 

Свиридов А. В.
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Sviridov A. V.

Letters B. N. Grakova from Scythian expeditions 1937 – 1962

The paper published 51 letter B  N  Grakov – an outstanding scientist archaeologist, explorer 
Scythian settlement Kamensky – family, written over the 1937 – 1962 period of expeditions to the 
Ukraine 

Плешивенко А. Г.

Б. Н. ГРАКОВ И КАМЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ: ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ

Археологические исследования Б  Н  Гракова в Украине начались в 1937 году  
В связи с масштабными новостроечными работами, директор украинского 
Института археологии Л  М  Славин приглашает на раскопки московских и 
ленинградских ученых – М  В  Воеводского, М  К  Каргера, Б  А  Рыбакова, 
П  И  Борисковского, Т  С  Пассек и Б  Н  Гракова  В тот год Борис Николаевич 
проводит исследования курганов под Никополем, на территории строящегося 
трубного завода и осуществляет первые разведки на Каменском городище 

Благодаря сохранившимся письмам супругов Граковых, можно проследить 
хронологию первых лет работ в Каменке  «Меня очень интересуют твои раскопки 
на Кучугурах» – пишет Ольга Александровна в письме от 18  07  1938 г  [1, с  168]  
В короткой фразе другого письма, относящегося уже к 1939 году, чувствуется 
обеспокоенность Алюши (Ольги Александровны – прим  автора) чрезмерными 
нагрузками Бориса Николаевича: «Мне бы хотелось, чтобы ты не носился с 
Г  С  по окрестностям Никополя, а хорошенько отдохнул бы несколько дней и 
выспался бы» [1, с  175]  Как руководителю экспедиции, Гракову приходилось 
решать многочисленные житейские проблемы  «Вот уже 4 дня как работаем на 
кучугурах  Раскопки пока идут туго: очень трудно с рабочими, их почти нет … 
Либеров постарался и добыл через Запорожье овощей, арбузов и картофеля по 
заготовительной цене  Это сильно облегчит вербовку рабочих» (из письма от 
23 августа 1940 года) [1, с  185]  И почти в каждом письме о раскопках  27 августа 
1940 г : «… начало бронзолитейной мастерской: много шлаков, литейные воронки, 
часть глиняной формы  Все это более или менее радует …»  31 августа: «В кучу-
гурах найден великолепный целый скифский сосуд  Ура!»  4 сентября: «Много 
занимаемся разведкою по городищу …»  13 сентября: «Кучугуры себя показали …, 
потоком хлынули находки, есть клейма, есть указание на конец V-го века  Есть 
монеты  Много железа …  Смирнов сегодня приступает к зачистке валов  Обсле-
дование городка показало на нем культурный слой того же состава, что и на горо-
дище …»  18 сентября: «… на кучугурах открыт в двух местах новый тип жилищ, с 
подвалом, на столбах и с глинобитной печью в подвале …» [1, сс  186, 190 – 192]  
Первые результаты исследований оформились в книгу «Скіфи», написанную на 
украинском языке и вышедшею лишь в 1947 году [2] 

Научная деятельность Б  Н  Гракова гармонично переплеталась с темой сохра-
нения археологических памятников  Летом 1944 г  он получает особый мандат 
Всесоюзной чрезвычайной комиссии, дающей право установить утраты, которые 
потерпели археологические памятники в районе Запорожья – Никопольщины  
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В состав этой экспедиции Борис Николаевич включил студентов 4 курса истфака 
МГУ: Н  А  Онайко, Н  Я  Мерперта, А  И  Мелюкову, И  В  Яценко  «Незабываем 
наш поход на Каменское городище» – напишут в своих воспоминаниях Анна 
Ивановна и Ирина Владимировна [3, сс  215 – 220]  «Чтобы попасть на этот памят-
ник, мы должны были переправиться на левый берег Днепра … Борис Николаевич 
рассказал нам, что Днепр возле пристани имеет небольшую ширину, и хороший 
пловец переплывает его без особого труда»  Граков разрешил Анне Мелюковой 
и Николаю Мерперту добраться вплавь  «Каменское городище потрясло нас 
протяженностью и высотой валов, а так же тем, что большую его часть занимали 
сыпучие пески (кучугуры) … Особое внимание было уделено цитадели или т  н  
акрополю»  Студентов поразило обилие подъемного материала: фрагментов 
амфор и лепной керамики, железных обломков  «Редкой и поэтому счастливой 
оказалась находка нескольких бронзовых наконечников стрел … Затем был поход 
к знаменитой Солохе»  Осмотр поля, съемка курганов утомила всех настолько, 
что Борис Николаевич предложил провести ночь в копнах соломы прямо на 
поле у Солохи  «Встретив с радостью такое предложение, мы, не имея опыта, в 
отличие от Б  Н  Гракова, не смогли, как следует, закопаться в солому и поэтому 
к утру страшно замерзли»  Вернувшись в Никополь, Борис Николаевич напишет 
Ольге Александровне: «Позавчера вернулись из Знаменки и вчера отдыхали 
весь день  Так как с транспортом дело обстоит из рук вон плохо, то приходилось 
ходить пешком, и многоверстный поход нас утомил … Солоха оказалась изрыта 
блиндажами и дзотами немцев …, в окрестностях валяется много машин, бочек 
от горючего и много другого … Среди знаменской улицы, где мы жили, до сих пор 
стоит совершенно целая пушка  По ней ходят куры и лазят ребятишки … Много 
здесь горя, но люди ожили и живут, как могут  Катера и пароходы ходят  Заводы 
работают  Урожай колоссальный … Сегодня двинемся в сторону Чертомлыка и 
Нечаевой»[1, сс  209 – 210] 

В последующие годы Б  Н  Граков проводит разведки по рекам Базавлук, 
Быстрик, копает курганы из группы Серко (Днепропетровская область) и 
продол жает исследование Каменского городища и его окрестностей  Среди 
открытий 1947 года было поселение эпохи бронзы на правом берегу Белозерско-
го лимана [4, сс  76 – 85], к раскопкам которого 25 августа приступила «старший 
научный сотрудник Московского Исторического Музея О  А  Гракова»  Об этом 
и о при бы тии в Каменку Нижне-Днепровской археологической экспедиции 
сообщает районная газета «Ударник» № 69 от 28 августа [5]  Ответственным 
секретарем в этой газете служил Иннокентий Петрович Грязнов  Этот человек 
обладал лите ратурным талантом и с детства был увлечен археологией  При-
езд в Запорожские края был вынужденным: в конце 20-х годов он значился 
в числе молодых ленинградских литераторов, чье творчество было признано 
безыдейным … В 1944 году семья И  П  Грязнова поселилась на окраине Камен-
ки [6, сс  42 – 43]  Б  Н  Граков знал Иннокентия Петровича заочно со слов его 
брата – известного археолога Михаила Петровича Грязнова, с которым Борис 
Николаевич подружился в довоенные годы  В лице Иннокентия Петровича Гра-
ков получил энергичного помощника, вдумчивого историка, пытливого крае-
веда, собирателя, защитника древностей и Каменского городища особенно  
А защищать памятник было отчего  В декабре 1948 года Б  Н  Граков получает 
тревожную информацию от сотрудника Запорожского краеведческого музея 
Виктора Федоровича Пешанова 

Плешивенко А. Г.
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20 декабря 1948 года *

Многоуважаемый Борис Николаевич!
Свою разведывательную работу я прекратил; думаю продолжить ее начиная 

с ранней весны 1949 года  За зиму надеюсь обработать свой полевой дневник и 
приступить к составлению карты 

В своем предыдущем письме я писал Вам, что мне весьма хотелось бы позна-
комиться с Вашей картой, а также с подробными картами других авторов (Арта-
монова, Удальцова, Фабрициуса)  Но при этом у меня даже не было мысли на то, 
чтобы просить Вас прислать мне эти карты  Кроме того, я никогда не думал поль-
зоваться ими для разведки  Для этой цели есть у меня карты (административная 
и топографическая) 

Затем, в этом же письме я просил Вас прислать копию Вашего отчета, но не 
за все годы Вашей полевой работы, а только ту, о которой Вы мне писали в своем 
первом письме: «… в скором времени вышлю Вам копию отчета о моих прошлых 
курганных разведках, к сожалению, без рисунков» 

Несколько слов относительно возможности достать физической карты Запо-
рожской области  Поисками такой карты я был занят почти все время после Ваше-
го второго письма, но напрасно  Физической карты нашей области, отпечатанной 
типографским способом у нас здесь нет  Удалось мне обнаружить в Облземотделе 
рельефные карты всей области и отдельно Каменско-Днепровского района  Они 
изготовлены работниками Облсу для служебного пользования в связи с решением 
правительства о создании колхозных водоемов  С начальством мне удалось дого-
вориться  Теперь я сделал заказ снять копии этих карт для музея  Масштаб карты 
области = 1: 300 000, ее размер: 2 х 2 м  Скоро мы их получим, а если они будут 
пригодны и для Вас, то с большим удовольствием, мы их изготовим Вам 

Недавно я был в Каменке  Печальный факт: каменский лесхоз в этом году 
осенью произвел черезполосную распашку территории Кучугур  Весной здесь 
предполагаются работы по древонасаждению  Защитой памятника на К  К  я 
выступил со статьями в областных газетах  Желательно было бы вмешательство 
в это дело ГИИМК 

Да, Борис Николаевич, в связи с Постановлением Совета Министров СССР 
О мерах улучшения охраны памятников культуры, я оказался в затруднитель-
ном положении  Теперь я не знаю, могу ли я продолжить в дальнейшем начатую 
научно-археологическую разведку? У меня нет «открытого листа»  Дайте совет, 
кому обратиться за разрешением 

Последний вопрос  К сожалению, я до сих пор не мог еще познакомиться с 
подлинным содержанием Вашего последнего письма к С  М  (он все забывает 
его захватить из дома)  Но, догадываюсь, что-то неладное, настроение его 
испортилось 

Ничего! перемелется 
С почтением к Вам В  Пешанов 

г  Запорожье, Михеловича 53 

Вслед за этим письмом в Институт истории материальной культуры прихо-
дит пакет из Каменки  В нем газета «Ударник» за 1 января 1949 года со статьей 
И  П  Грязнова, в которой говорится о том, что на территории Каменского горо-
дища намерены посадить сосновый лес, а это сорвет раскопки, запланированные 

* Материалы печатаются по тексту оригинала

Б. Н. Граков и Каменское городище: письма, документы
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на 1949 – 1951 годы  Б  Н  Граков немедленно обращается в Комитет полевых 
исследований с просьбой «рассмотреть вопрос о мерах по охране Каменского 
городища»  Дальнейшее развитие событий 1949 года отражено в материалах, 
хранящихся в архиве Института археологии РАН [7] 

В Комитет полевых исследований
Прилагаю к сему письмо сот-ка Запорожского Областного краеведческого 

музея тов  Пешанова и газету Ударник № 1 за 1949 г  и прошу рассмотреть вопрос 
о мерах по охране Каменского на Днепре городища 

10  I  49 г  Б  Граков
В Ы П И С К А

из протокола № 1 от 10 января 1949 г  заседания Комитета
Полевых исследований Института истории материальной

культуры им  Н  Я  Марра Академии Наук СССР 
Москва 
Слушали: Сообщение Б  Н  Гракова о необходимости принять срочные меры 

по охране Каменского городища Каменско-Днепровского района Запорожской 
области, так как, по сообщению Запорожского областного исторического Музея 
и из сообщения Каменской районной газеты «Ударник» № I от I  I 1949 г  видно, 
что вся основная часть городища, так называемых «Каменские кучугуры», будет 
уже летом 1949 г  засажена акацией и сосной 

Постановили: 1/ поручить проф  Б  Н  Гракову и П  Д  Либерову в течение 
февраля – начала марта отправиться на место для уточнения вопроса совместно 
с областными и районными организациями о выделении на Каменских кучугу-
рах площадей с хорошо сохранившимся культурным слоем как для намеченных 
на 1949 – 1951 гг  археологических исследований, так и в качестве контрольных 
площадей на будущее время; 2/ обратиться через Президиум АН СССР к украин-
ским органам ведающим охраною археологических памятников и насаждением 
лесов в степных районах Украины с ходатайством о предписании областным и 
районным организациям Запорожья и Каменки с предложением принять меры 
в направлении охраны Каменского городища в целом и особенно его валов и 
Каменских кучугур 

П/п Председатель Комитета полевых
исследований ИИМК АН СССР
профессор доктор А  В  Арциховский
Верно 
Ученый секретарь Комитета
полевых исследований
профессор доктор А  П  Смирнов

(на бланке)
Академия Наук Союза Советских Социалистических Республик
Институт истории материальной культуры имени Н  Я  Марра

Москва, Пятницкая, 33 № 163

20 января 1949 г  ОБКОМУ КП/б/У, ОБЛИСПОЛКОМУ Запорожской обл 
 РАЙКОМУ КП/б/У, РАЙИСПОЛКОМУ и РАЙЛЕСХОЗ

Плешивенко А. Г.
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 Каменско-Днепровского района Запорожской обл ,
 Институту Археологии АН УССР,
 Запорожскому обл  Историческому Музею

Институт истории материальной культуры имени Н  Я  Марра Академии 
Наук СССР на основании Постановления Совета Министров о мерах улучшения 
охраны памятников от 14 октября 1948 г  № 3698 обращается к Вам с настоящим 
письмом на предмет принятия мер по охране Каменского городища, в особен-
ности его главной части, носящей название Каменских кучугур  По сведениям, 
почерпнутым нами из № 1 газеты «Ударник» от 1  1  с  г , видно, что уже с весны 
все пространство Каменских кучугур будет засажено лесом  Возможность такого 
мероприятия очевидна  Однако предпринимающие эту работу местные органы 
не приняли во внимание необходимость охраны этого важного археологичес-
кого памятника  Между тем сплошная засадка лесом Каменских кучугур лишит 
возможности проводить здесь раскопки, намеченные на 1949 – 1951 гг , а также 
необходимые впоследствии контрольные работы  Поэтому Институт истории 
материальной культуры им  Н  Я  Марра Академии Наук СССР вслед за насто-
ящим письмом вышлет в Запорожье и Каменку в течение февраля-марта своих 
компетентных сотрудников, чтобы на месте с областными и районными организа-
циями выделить на Каменских кучугурах достаточные площади в местах наиболь-
шей сохранности культурного слоя не подлежащие посадке лесом и нанести их на 
общий план городища  Вместе с тем ИИМК просит обратить внимание местных 
органов на недопустимость разрушения валов городища, что имеет постоянно 
место в Знаменке и самой Каменке 

Директор ИИМК АН СССР
член-корресп  АН СССР /А  Н  Удальцов/
Председатель научно-методического
Совета по охране памятников при
Академии Наук СССР
академик /И  Э  Грабарь/

ПРОЕКТ

В президиум Академии Наук УССР
В Совет Министров УССР

Президиуму Академии Наук СССР стало известно о том, что историчес-
ки важнейшее, единственное в своем роде на Нижнем Днепре скифское 
городище, «Каменские кучугуры», находящееся в Каменско-Днепровском 
районе Запорожской области, уже весной с/г на всей площади, около 700 га, 
будет засажено сосною  Районный лесхоз, еще с осени произвел распашку 
этой площади  Необходимость облесения песков в степях очевидна  Однако, 
при исключительном научном значении городища «Каменские кучугуры», 
местным властям следовало, на основании Постановления Совета Министров 
СССР об охране памятников культуры, принять меры охраны, чего, судя по 
полученным данным, нет  Необходимо для намеченных раскопок и для иссле-
дования будущего оставить свободными от леса контрольные участки в местах 
наилучшей сохранности древних культурных напластований  Желательно эти 
контрольные площади выделить на пространстве нескольких гектар  Кроме 
того необходимо предписать не разрушать валов этого городища в селах 
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Знаменке и Каменке, что постоянно практикуется местным населением и 
местными организациями 

Президиум Академии Наук СССР направит в феврале-марте работников Инсти-
тута истории материальной культуры имени Н  Я  Марра Академии Наук СССР 
для выяснения положения на месте и определения желательных контрольных 
площадей и просит Совет Министров УССР оказать этим сотрудникам возможное 
содействие, направив соответствующие указания областным и районным властям 
по месту нахождения Каменского городища 

 Президент Академии Наук СССР
 академик /С  И  Вавилов/

15  II  1949 г  № 0-32
Директору ИИМК АН СССР

члену-корреспонденту АН СССР
А  Д  Удальцову 

По получении Вашего письма от 20  1  т/г  за № 163 в Каменку был команди-
рован старший научный сотрудник музея Пешанов В  Ф , который ознакомился 
с положением дел на месте и принял ряд мер для предотвращения дальнейшего 
разрушения культурных памятников 

На кучугурах в районе Б  Знаменки осенью 1948 года насажено около 300 га 
шелюги (простой вербы)  Лесничество предполагает в текущем году освоить всю 
площадь кучугур, но учитывая Ваше письмо Районный Совет депутатов трудящих-
ся принял специальное решение об охране культурных памятников 

Председатель Райисполкома и директор лесничества просят Вас ускорить выезд 
ваших сотрудников с тем, чтобы установить границы будущего заповедника 

В плавнях нашей области в районе с  Васильевки также имеются «Большие 
кучугуры», подлежащие облесению  Поэтому мы просим, чтобы ваши научные 
работники также обследовали и последнее 

Директор Запорожского
областного музея /Мазин/

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О положении древнего скифского поселения, известного под названием 

«Каменские кучугуры» Каменско-Днепровского р-на Запорожской области в 
связи с засадкой его лесом 

Ознакомившись по поручению Института Истории Материальной Культуры 
имени Н  Я  Марра Академии Наук СССР с положением дела по засадке Камен-
ских кучугур лесонасаждениями, мы нижеподписавшиеся, профессор – доктор 
исторических наук Граков Борис Николаевич и научный сотрудник Института 
кандидат исторических наук Либеров Петр Дмитриевич, констатировали ясную 
картину работ, их отношение к площади памятника и находим нужным реко-
мендовать Институту некоторые меры для научного использования городища, а 
Каменско-Днепровскому лесхозу охранительные меры, по отношению к этому 
древнему памятнику 

Прежде всего, мы констатируем, что по плану лесхоза вся площадь Камен-
ских кучугур, в общей сложности около 800 га песков будут сплошь засажены 
шелюгом (вербою) и в большей части сосною в течение ближайших пяти лет  
Тем самым, полностью будет занята насаждениями вся площадь древнего посе-
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ления, так как культурный слой его находится на всей территории песков, кроме 
подвергшихся полному развеиванию  К весне текущего года засажено шелю-
гом и подготовлено под сосну в общей сложности около 400 га непрерывной 
площади, причем этой подготовительной работой занято не менее половины 
городища, а именно: вся его южная, юго-западная и западная части  Работа по 
посадке шелюга и сосны не представляет сколько-нибудь серьезного вреда, так 
как в большей части культурный слой залегает под песком разной мощности: 
от 0,50 м до нескольких метров  При распашке лишь кое-где задевается самый 
верх древнего слоя; на всей громадной площади работ мы могли констатиро-
вать это явление на четырех-пяти небольших участках  Известно, что в начале 
ХХ в  вся площадь кучугур заросла шелюгом и была неподвижна  В настоящее 
время количество растительности незначительно, постьба скота и дороги при-
вели к наличью больших площадей развеянных песков  Раскопки 1938 – 40 гг  
показали, что шелюг не наносит и в зрелом состоянии вреда древнему слою, 
а напротив предохраняет его от развеивания  Поэтому, с точки зрения чисто 
археологической, не говоря уже о громадной государственной пользе, посад-
ки шелюга являются хорошим средством предохранения от гибели древнего 
культурного слоя  При посадке сосны вреда древнему культурному слою не 
наносится; но во взрослом состоянии ее корневая система может повредить 
отдельным археологическим объектам  Впрочем, поскольку насаждения сосны 
будут производиться больше всего по лощинам и обнажившимся открытым 
пескам (по крайней мере в текущем году) повреждения от сосны едва ли будут 
сколько-нибудь значительными 

В связи с тем, что сплошная засадка Каменских кучугур через четыре-пять 
лет сделает совершенно невозможными выборочные, не на любом месте, 
археологические раскопки, мы считаем нужным рекомендовать Институту 
произвести намеченные раскопки в текущем же году и лишь в крайнем слу-
чае в следующем и провести их форсировано в течение двух-трех лет на воз-
можно значительной площади  Подробный план их будет нами разработан в 
Москве  Лесхозу же следует принять в связи с возможностью таких раскопок 
во внимание, что они при наибольшем размахе могут за два-три сезона занять 
16 – 20 000 кв  м, а при обычном 5 – 8 000 кв  м  При этом площадь отдельных 
раскопов на каждом данном месте редко превысит 500 – 1 000 кв  м, так 
как древний слой, находясь повсеместно, представляет собою в то же время 
отдельные пятна  Так как раскопки должны быть произведены не в одном 
месте, а в разных частях городища, то неизбежно должна быть задета, хотя 
и на малой площади (несколько тысяч квадратных метров) посадка шелюга 
1948 и 1949 гг 

В связи с требованием постановления Совета Министров СССР от 14 октяб-
ря 1948 г  «О мерах улучшения охраны памятников» к организациям, в ведении 
которых находится памятник, рекомендуем лесхозу провести следующие меро-
приятия: а/ стремиться к скорейшему закреплению подвижных песков; б/ не 
допускать пастьбы скота на песках; в/ твердо установить дороги для передви-
жения через кучугуры и не допускать стихийного возникновения новых дорог и 
тропинок; г/ не допускать земляных работ  Кроме того на случай возникновения 
надобности в новых археологических раскопках спустя много лет нужно уста-
новить контрольные площадки для этой цели  В уже подготовленной к засадке 
части кучугур рекомендуем с этой целью не засаживать сосною участок на 400 м 
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вниз по Конке от конторы лесничества, вглубь от берега на 500 м и далее отсюда 
до конца фурштатки  В северной части оставить с той же целью песчаный холм 
к югу от склада Заготсено и к юго-западу от кладбища и соседний холм к юго-
западу от первого холма 

Один экземпляр этого заключения направлен Каменско-Днепровскому лес-
хозу, второй Институту Истории Материальной Культуры 

 Профессор /Б  Н  Граков/
Кандидат исторических
 наук  /П  Д  Либеров/
28 марта 1949 г 
Каменка-Днепровская 

Март 28 1949 г 
№ лх-26
Институту истории материальной культуры
Академии наук СССР 
Лесхоз Каменско-Днепровского района Запорожской области сообщает 

Институту, что в случае производства Институтом археологических раскопок на 
Каменских кучугурах необходимые для этих целей площади будут беспрепятствен-
но предоставлены для производства раскопок, как свободные от насаждений, так и 
на участках засаженных шелюгом, в размерах указанных в переданном нам заклю-
чении профессора Б  Н  Гракова и научного сотрудника П  Д  Либерова  Вместе 
с тем лесхоз будет стремиться и к выполнению мер охраны, рекомендованных в 
том же заключении профессором Б  Н  Граковым 

Зам  Директора Каменско-Днепровского
лесхоза старший лесничий /М  В  Козлов/

1949 год оказался очень плодотворным  Раскопками на Каменском городище 
открыто семь наземных жилищ; выявлены специальные сооружения для метал-
лургических работ; получены данные о местном земледелии; вблизи вала, над 
Конкой обнаружен грунтовый могильник; на Водянских кучугурах зафиксирован 
21 пункт с находками разного времени; осмотрены и описаны курганы по доро-
ге от Васильевки до Запорожья  Кроме того проведены масштабные разведки в 
Приазовье: «… обследованы береговые обрывы моря, устья и частично нижние 
течения всех речек от Б  Утлюга до Обиточной ниже Ногайска включительно» 
[8, сс 131 – 136]  Параллельно с разведками О  А  Кривцова-Гракова исследовала 
поселение эпохи бронзы в устье р  Обиточная [9, сс  110 – 165; 10, сс  147 – 168]  
В последующие годы выявление и исследование памятников археологии в При-
азовье было продолжено [11] 

Своими обширными разведками Б  Н  Граков предопределил развернув-
шуюся в Украине компанию по исследованию археологических памятников, 
которым угрожало разрушение, в связи с запланированными «грандиозными 
работами по сооружению новостроек коммунизма – Южно-Украинского канала 
и Каховской гидроэлекростанции» [12]  В Институте археологии АН УССР была 
создана постоянная археологическая экспедиция на Новостройках Украины «для 
обнаружения новых неизвестных науке памятников и раскопок известных»  
Возглавил ее М  Я  Рудинский  Почти сразу он предложил И  П  Грязнову 
сотрудничество 
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2  ХI  1950 
Многоуважаемый

Иннокентий Петрович
Прочтя Вашу информацию о работах, развернувшихся в Каменско-Днеп-

ровском р-не, и узнав, что в Вашем лице мы имеем не только руководящего 
работника прессы, но и деятельного краеведа, связанного с археологическими 
кругами Москвы и Ленинграда, я считал совершенно необходимым немедля же 
написать Вам и просить Вас оказать нам помощь в археологической работе на 
трассах канала и на Каховском гидроузле 

В Институте Археологии Академии Наук УССР создана постоянная экспеди-
ция на южноукраинских новостройках, и мы должны немедленно приступить к 
мобилизации всех наших сил  Не знаю, как Вы к этому отнесетесь, мне, как челове-
ку, поставленному у организации этого дела, Ваше участие в работах экспедиции 
представляется совершенно необходимым 

Вы меня очень обяжете ответом о том, как и в каких формах может быть 
осуществлено это участие  Я буду Вам признателен за уведомление, какими 
материалами по древностям района Вы располагаете и ведете ли какие либо 
разведывательные работы по регистрации памятников  Конечно же Вы привязаны 
к работе с Б  Н  Граковым 

Мне очень жаль, что я не имел возможности побывать на Днепре и вынужден 
был закончить мой выезд сюда беглым обзором территорий будущих водохрани-
лищ на Молочной и Конке 

Спешу в Киев, так как необходимо торопиться с подготовкой к развороту 
изысканий самой ранней весной, а он зависит от прочности финансовой базы, 
которую необходимо закладывать уже в ноябре 

Итак, буду ждать ответа  Было бы очень хорошо получить Вашу газету и ваши 
информации!

Всего хорошего!
С приветом Михаил Рудинский
В день отъезда из Запорожья – 6 часов утра 
Мой адрес: Киев бульвар Шевченко 14, Институт Археологии
Академии Наук СССР  Михаилу Яковлевичу Рудинскому [13] 

Для Бориса Николаевича Гракова 1950 год был последним полевым сезоном 
на Каменском городище  Газета «Ударник» № 47 от 10 июня помещает статью 
«руководителя экспедиции профессора Московского университета, доктора 
исторических наук Б  Н  Гракова о целях и задачах раскопок на кучугурах», 
которая заканчивалась словами: «Важной задачей местных организаций и тру-
дящихся является охрана этого городища и его мощных валов  Это – достояние 
нашего советского государства, это – молчаливый, но гордый памятник нашей 
старины» [14] 

В последующие годы раскопки городища и его акрополя проводили 
высококвалифицированные археологи – ученики Б  Н  Гракова: Н  Н  Пог-
ре бова, А  И  Мелюкова, Л  В  Артишевская, П  Д  Либеров, К  Ф  Смир нов, 
В  П  Пет ров, Э  А  Сымонович [15]  А каменский корреспондент Инно-
кентий Петрович по-прежнему извещал многоуважаемого Бориса Нико-
лаевича Гракова о ситуации на городище и проблемах, связанных с его 
охраной [7] 
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Т Е Л Е Г Р А М М А
Москва Пятницкая 33 ИИМК
Крупнову Гракову
Сообщаю первое срыта насыпь кургана близь насосной станции второе стро-

ительство орошения 350 гектаров Знаменское городище включая цитадель третье 
связи Каховским морем Каменка будет ограждена дамбой шириною сто метров 
четвертое Укрводстрой развертывает работы Ивановском массиве 14 000 гекта-
ров Грязнов

12/III 52 

Б  Н  Гракову
В дело о разрушении Каменск  Городища

В Институт истории
материальной культуры

г  Москва
На Ваш запрос, в дополнение к телеграмме, могу сообщить следующее  

Строительство орошаемого массива на 20 000 гектаров Каменского пода ведет 
строительно-монтажное управление № 5 (СМУ № 5) «Укрводстроя»  К 1 мая сда-
ется в эксплуатацию Каменская система  Одновременно развертываются работы 
на Ивановской системе (сейчас производится трассировка каналов) 

На каменском участке при сооружении распределителя № 4 было найдено 
горло амфоры с клеймом  Это довольно далеко за пределами городища 

Курган, о котором я упомянул в телеграмме, находился в Каменке, рядом с 
головным сооружением магистрального канала  Высокую насыпь его исполь-
зовали как резерв  Земля пошла на канал  Снесли курган бульдозерами  
От прораба я слышал, что были найдены кости (животного) необычайной 
величины 

Для спасения Каменки от затопления водами Каховского моря будет строиться 
дамба от Водяного до рыбколхоза  Дамба пройдет по-над кручей и будет иметь в 

И. П. Грязнов (слева) и Б. Н. Граков

Плешивенко А. Г.
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ширину до 100 метров  Ось дамбы уже намечена в натуре, строительство начнется 
летом  Будут сноситься дома и выкорчевываться сады 

Каменские кучугуры не ограждаются  Их отметка выше предполагаемого 
уровня водохранилища  Но отдельные места будут затоплены  Также будет зато-
плена пристань со складами «Заготзерно» 

Далее дамба продолжится от лесничества до Знаменской нефтебазы 
В лесхозе мне говорили, что в Киеве составлен план превращения Камен-

ских кучугур в обширный парк  Весной снова будут сажать сосну на боль шой 
площади 

В Знаменке укрупненный колхоз им  Сталина строит орошаемый участок на 
площади в 154 гектара 

В цитадели канал был построен уже в прошлом году  Он проходит по-над Кон-
кой  Сейчас его будут досыпать и оправлять  От него отойдет много временных 
каналов  Вся площадь цитадели подлежит планировке  Отдельно стоящие деревья 
корчуются  Здесь почва насыщена черепками  У меня есть собранная из кусков 
половинка чернолаковой миски оттуда  Попадаются обломки черепицы, не похожей 
на современную  В одном месте очень много обломков строительного камня 

Валы цитадели не будут тронуты  Но вал, идущий к лиману, прорежут в 
четырех местах  Ширина каждого проема – 6 метров  Следовательно, подлежит 
сносу 24 погонных метров этого вала 

Работы проводит по договору с колхозом Запорожская облмелиоконтора  
У них также есть механизмы  Они же и составляли проект 

И  Грязнов
7 марта 1952 г 

Каменка-Днепровская
Запорожская область

Редакция газеты «Ударник»

Б  Н  Граков в это время завершал важный труд своей жизни – монографию 
«Каменское городище на Днепре», которая вышла в 1954 г  и на долгие годы стала 
настольной книгой каждого скифолога [16] 
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Б. Н. Граков і Кам’янське городище: листи, документи

В статті публікуються листи та документи, що розкривають пам’яткоохоронну діяльність 
Б  М  Гра ко ва, його внесок в вивчення та захист Кам’янського городища 

Pleschivenko A. G.

B. N. Grakov and Kamenske hillfort: letters, documents

The article published letters and documents revealing activity B  N  Grakova, his contribution to 
the study and protection Kamensky hillfort 

Плешивенко А. Г., Ляшко С. Н.

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ РЕЦЕНЗИЯ Б. Н. ГРАКОВА

В 2014 г  исполняется 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Гракова 
(01  12  1899 – 14  09  1970), российского археолога, доктора исторических наук 
(1939), профессора МГУ, специалиста по скифо-сарматской и античной архео-
логии, эпиграфике  Б  Н  Граков внес весомый вклад в изучение античного мира, 
истории варварских племен и народов на территории тогдашнего Советского 
Союза, разработку эпиграфики и создание Корпуса керамических клейм Север-
ного Причерноморья, в разрешение проблем истории Скифии  Автор монографий 
«Древнегреческие клейма с именами астиномов» (1929), «Каменское городище 
на Днепре» (1954), «Скифы» (1971), «Ранний железный век (культуры Западной 
и Юго-Восточной Европы)» (1977), многочисленных статей, рецензий  Из назва-
ний только перечисленных монографических работ очевидна привязка научных 
интересов ученого к ранней истории Северного Причерноморья 

Плешивенко А. Г., Ляшко С. Н.
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С конца 30-х гг  Б  Н  Граков принимал участие в совместных археологичес-
ких экспедициях на территории Украины: копал большой курганный могильник 
у г  Никополь и параллельно начал исследование Каменского городища  В начале 
50-х гг  организовал масштабные археологические разведки в Приазовье и на 
левобережье Днепра  В 1955 г  он с А  И  Тереножкиным и В  А  Ильинской копа-
ет Субботовское городище  С Алексеем Ивановичем Б  Н  Гракова связывала 
не только научная работа, но и многолетняя дружба, начало которой относится 
к 1933 г , когда они работали в археологической экспедиции в Туберлинских 
горах (Оренбургская обл )  В 1958 – 1959 гг  Борис Николаевич принимает 
участие в работе экспедиции Харьковского университета на Бельском горо-
дище, которую возглавлял молодой, но перспективный ученый Б  А  Шрамко  
«Памятник изумительный  Харьковцы очень приветливы … Они проще наших, 
сами охотно копают », – писал Б  Н  Граков в письмах Ольге Александровне [1, 
сс  314, 316]  В 1961 – 1962 гг  он руководит экспедицией ИА АН СССР и МГУ, 
исследовавшей 14 курганов «поля Солохи» (Каменско-Днепровский район 
Запорожской обл ) 

Но не только полевые сезоны связывали Бориса Николаевича с Украиной  
Огромная работа по сбору, расшифровке и публикации амфорных клейм, начатая 
в 1924 г  и завершенная в 1955 г  изданием «IOSPE III», потребовала изучения кол-
лекций музеев Керчи, Киева, Херсона, Ольвии, Николаева, Одессы и других горо-
дов Украины  Встречи с коллегами были очень доброжелательными и полезными 
в научном плане как для Б  Н  Гракова, так и для украинских археологов 

В контексте решения общих научных проблем для украинских и российских 
ученых интерес представляет рецензия Б  Н  Гракова на актуальную по пробле-
матике монографию В  В  Лапина * «Греческая колонизация Северного Причер-
номорья (Критический очерк отечественных теорий колонизации)» [2], которая 
вышла в Киеве в 1966 г 

Проблемы греческой колонизации Северного Причерноморья были объектом 
многочисленных исследований на постсоветском пространстве  Долгое время в 
отечественной и западной науке господствовало представление, согласно кото-
рому освоение греками территории Северного Причерноморья носило исключи-
тельно торговый характер, что впоследствии вылилось в эмпориальную гипотезу/
теорию (ее сторонниками были Е  Р  фон Штерн, С  А  Жебелев, В  Д  Блаватский, 
В  Ф  Гайдукевич) 

Предложенная В  В  Лапиным концепция культурно-исторического освоения 
Северного Причерноморья отличалась от имеющих место ранее  В монографии 
ученый на материалах березанского поселения сделал попытку выявить общие 
закономерности греческого колонизационного процесса и пришел к выводу о 
земледельческом характере колонизации  Изучение археологического материа-
ла позволило автору утверждать, что черноморское побережье и те районы, где 
основывались греческие апойкии, на момент появления переселенцев являлись 

* Лапин Владимир Васильевич (1928 – 1981)  Окончил исторический факультет Ленинград-
ского государственного университета (1959), аспирантуру Института археологии АН УССР (1961)  
Ученик Л  М  Славина  В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию «Проблемы греческой 
колонизации Северного Причерноморья»  Работал научным, старшим научным сотрудником в 
античном, скифо-античном и музейном отделах Института Археологии  В 1976 – 1981 гг  – стар-
ший преподаватель кафедры Археологии и музееведения Киевского университета  С 1960 по 
1980 гг  начальник Березанской археологической экспедиции  Занимался проблемами греческой 
колонизации 

Неопубликованная рецензия Б. Н. Гракова
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незаселенными, а переселенческая масса в социальном отношении состояла из 
трудовых и неимущих слоев 

Раскопки в ольвийском регионе показывают, что наряду с городами в про-
цессе колонизации быстро возникали сельскохозяйственные поселения в хоре  
В  В  Лапин полагал, что создание Ольвии как города пережило два этапа: «на 
раннем этапе – ряд мелких поселений, группирующихся вокруг одного, более 
крупного; город еще не оформлен окончательно, оборонительной стены не суще-
ствует  Завершающий этап оформления города мыслится нами как синойкизм 
этих поселений» [2, с  103] 

Основные выводы монографии В  В  Лапина во многом были приняты в после-
дующей литературе  Его книга стала значительным вкладом в отечественную 
историографию греческой колонизации Северного Причерноморья  Появление 
дополнительных данных о развитии в греческих полисах различных ремесел и 
сельского хозяйства способствовало нарастанию предпосылок к постепенному 
переходу от преимущественно торговой модели к совершенно новой и более адек-
ватной теоретической концепции греческой колонизации, ее многофакторности 
или полиморфности при доминанте либо торговой, либо аграрной направленности 
экономики полисов 

Монография «Греческая колонизация Северного Причерноморья (Крити-
ческие очерки отечественной теории колонизиции)» вызвала большую научную 
дискуссию, которая продолжается и сегодня 

Через два года в журнале «Советская археология» (1968, № 4) появились 
две развернутые рецензии на монографию В  В  Лапина, что свидетельствует 
о важности и актуальности проблем, затронутых автором  Авторами рецен-
зий были ведущие авторитетные научные сотрудники Института археологии 
АН УССР – Ю  Н  Захарук (заместитель директора) * и А  И  Тереножкин (заве-
дующий отделом) ** 

Рецензия Ю  Н  Захарука [3, сс  287 – 290] представляет собой небольшую 
статью научно-теоретического плана, в которой автор пытается выяснить, как 
В  В  Лапин справился с главной задачей своего исследования: «внесения боль-
шей ясности в основные методологические положения теорий греческой коло-
низации»  Отметив правильную оценку причин греческой колонизации, которые 
«едины и универсальны для любого колониального потока, независимо от того 
куда бы он не устремлялся, ибо обусловлены они внутренними закономерностя-
ми развития самого греческого общества» [3, с  287], Ю  Н  Захарук приходит к 

* Захарук Юрий Николаевич (1914 – 1997) – археолог, исследователь периода энеолита, 
теоретик  Доктор исторических наук (1981)  В 1960 – 1968 работал в Институте археологии 
АН УССР (заместитель директора)  Сфера интересов в киевский период жизни – теоретико-
методологические проблемы археологии, среди которых – осмысление сути исторического 
процесса, раскрытие материального смысла археологической культуры, критериев ее выделения 
и социологической интерпретации, теория археологического источниковедения, способы систе-
матизации источников, определение их познавательных возможностей 

** Тереножкин Алексей Иванович (1907 – 1981) – археолог, доктор исторических наук, про-
фессор, лауреат Государственной премии УССР  1948 – 1981 гг  – заведующий отделом архео-
логии раннего железного века ИА АН УССР (в разные годы научное подразделение имело разные 
статус и название)  Исследователь-практик, теоретик  Основатель киевской школы скифоведения  
Занимался проблемами происхождения скифов и скифской культуры  Противник автохтонной 
теории происхождения скифов  На момент выхода рецензии А  И  Треножкин заведовал «отделом 
скифо-античной археологии с группой в г  Симферополь и заповедником Ольвия», В  В  Лапин 
был старшим научным сотрудником отдела 

Плешивенко А. Г., Ляшко С. Н.
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выводу, что отсутствие четких, правильно понимаемых методологических пози-
ций и необходимых выработанных методических приемов, не только не позво ли ли 
В  В  Лапину справиться с поставленной задачей, но и сделать ошибочные выводы 
об односторонности колонизационного процесса, о том, что, греческая колониза-
ция носила аграрный характер и была процессом относительно одновременным, 
в ходе которого параллельно с городами возникали сельские поселения на 
хоре  Несмотря на строгую критику «модернистских» суждений автора книги, 
Ю  Н  Заха рук отмечает несомненный интерес к этой работе, способствующей 
широкой дискуссии по проблемам греческой колонизации 

А  И  Тереножкин в первых абзацах своей рецензии [4, сс  290 – 297] кратко 
излагает суть каждой главы книги В  В  Лапина и констатирует, что «она нахо-
дится далеко не на уровне поставленных в ней задач», главным образом из-за 
игнорирования или неверного толкования археологических источников, столь 
необходимых при решении историко-археологических проблем  Это «отчетливее 
всего обнаруживается в тех случаях, когда В  В  Лапин пытается научно обосновать 
такие свои положения, как отсутствие местного населения в период колонизации, 
изолированность здесь греков от внешнего мира и этнически греческую принад-
лежность поселений Нижнего Побужья» [4, сс  291 – 292]  Далее автор рецензии 
на многочисленных примерах находок лепной и лощеной керамики одновременно 
с греческой посудой в «закрытых» комплексах, засвидетельствованных на мно-
гих скифских и античных памятниках, опровергает вывод В  В  Лапина о том, что 
население Нижнего Побужья было греческим, а не эллино-скифским 

Тему, поднятую А  И  Тереножкиным, продолжил и расширил Б  Н  Граков – 
лингвист, знаток древнегреческого языка и «Истории» Геродота в подлиннике  
В представленной рецензии отражены позиция Гракова относительно этнической 
истории степного населения Украины в скифский период и проблема происхож-
дения скифов  Б  Н  Граков, будучи последовательным «автохтонистом», связывал 
скифскую культуру Северного Причерноморья с передвижением на запад 
населения срубной культуры из Поволжья, ассимиляцией местного населения и 
появлением, вследствие этого, локальных вариантов 

Рецензия поступила в журнал «Советская археология» в 1969 г  и спустя 
45 лет представляет историографический интерес  Приводим полностью текст 
оригинала, который хранится в личном архиве Б  Н  Гракова в семье ученого  
Текст набран на машинке на 5 страницах  Дополнительно на полях имеются 
карандашные пометки, сделанные рукой Бориса Николаевича  Их содержание 
приводится постранично после текста рецензии 

В  В  Лапин  Греческая колонизация Северного Причерноморья  Киев, 1966 
Б  Граков  В защиту Геродота  Из историко-археологического комментария к 

скифскому рассказу Геродота 

Почти два года прошло с выхода в свет книги В  В  Лапина «Греческая коло-
низация Северного Причерноморья»  До сего дня только Ю  Н  Захарук помес-
тил компетентную и довольно острую рецензию на этот ученый труд в журнале 
«Советская археология» за 1968 г  № 4  Там же за критикой Захарука следует 
очень верная и критическая заметка А  И  Тереножкина  Она особенно сильна в 
археологической части  Добрый совет тов  Лапину, когда цитируешь Геродота ли, 
другого ли греческого или латинского автора, – не грех, а даже принято указывать 

Неопубликованная рецензия Б. Н. Гракова



240

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК 14

издание, по которому делается ссылка или цитата (прим. авт. – далее в тексте 
четыре строчки зачеркнуты, строки не подлежат прочтению) 

Теперь, к деталям по затронутой теме  Вот Геродот IV, 12 * о занятии скифами 
ненаселенной земли  А почему тов  Лапин доверяет этому рассказу, а первым 
двум не хочет верить? Почему же то, чему не верил Геродот, отвергать? Это про-
сто некритично  Да и забыл тов  Лапин, что в Одиссее ** ХI, 14 сказано: Κιμμερίωυ 
άυδρωυ δήμος τε πόλις τε, чему вполне соответствует геродотовское указание на δήμος 
(Гер  IV, II) в рассказе о намерении простого народа киммерийцев покинуть свои 
земли  В то же время в первом (собственно скифском предании) степные скифы – 
самый молодой народ, от отца – родоначальника Таргитая (Гер  IV, 5, 6), появив-
шиеся в ненаселенной земле  Вот, – автохтонное происхождение настоящих 
скифов  Разве не сказывается и здесь двойственность их происхождения отчасти 
от аборигенов части от пришлого из-за Волги и Дона этнического компонента? 
Об этом Геродот всегда точно помнил  Разве не пришли из-за далекой Волги, из 
нынешних саратовских степей племена срубной культуры раннего этапа, и разве 
не встретились самые ранние из них с самыми поздними племенами катакомбной 
культуры ***  То же и в ольвийской версии этногонической легенды (Гер  IV, 8 – 10), 
которая mutatis mutandis лишь вариант местной (Геракл – пришлый элемент, 
дева-полузмея – местная богиня: опять-таки налицо двуэлементность истори-
ческих скифов)  Что же до того, будто от этого брака произошли Агафирс, Гелон 
и Скиф  Так и тут – царство достается младшему сыну, подобно, как Колаксаису 
первой легенды 

О демосе кимерийцев  Демос греков – политически консолидирующееся 
общество, то есть самая ранняя форма политического организма – военно-
политический союз племен  То же мы находим в какой-то мере и у скифов, хотя 
их Отец истории называет этносом 

Здесь же случай того культурного и, очевидно, социально-политического 
сходства, которое, во всяком случае, в культурном смысле предположено нами и 
доказано А  А  Иессеном **** 

У Геродота дифтонг ει пишется εϊ или ηϊ  Конечно, тов  Лапин отнюдь не виноват, 
что киевские наборщики не могут набрать минускулами греческие цитаты, и пото-
му он волей-неволей вынужден любой дифтонг указанного типа передавать через 
ει  Однако автор рассматриваемого нами труда весьма странно поступил с отрывком 
из главы (Гер  IV, 78), произвольно и механически вставив с авторскими скобками 
во фразу οϊ δέ Вορυσφευέϊτι ουτοι λεγουσι σφεας αύτούς είυαι Мιλησίους предыдущее и 
не относящееся к этому выражение ές τό Вορυςφςυεϊτέωυ άστυ, так что – оказалась 
нарушенной целиком грамматическая связь всего предложения 

К вопросу о калиппидах  Наш автор словно позабыл, что уже теперь ряд погре-
бений VI и V вв  до н  э  с предметами скифского обихода известен из раскопок 
компетентных лиц в Ольвии  Он же несколько выше отрицает для указанного 

* Herodotos, erklärt von Stein  Bd  2, Hft  2, IV  Aufl , Weidmannische Buchhandung, Berl , 1896, 
c  16, 17 

** Homeri Odyssea, ed  Guil  Dindorf  Pars I, in aedibus B  G  Teubneri Lipsiae, 1841 
*** См  в архиве Института археологии АН УССР отчеты экспедиций МГУ и ИА АН УССР за 

1961 – 1967 гг 
**** Граков Б  Н  Скіфи  Київ, 1947, стор  17; А  А  Иессен  К вопросу о памятниках VIII – VII вв  

до н  э  на юге Европейской части СССР / Новочеркасский клад 1939 г  // СА XVIII, М , 1958, 
стр  49 – 114, особенно стр  109 – 110 

Плешивенко А. Г., Ляшко С. Н.
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времени наличие ольвийских товаров в скифской и иной не причерноморской 
среде  Между тем, он не может не знать, что и в лесостепное Приднепровье и в 
сарматскую степь шли ольвийие зеркала трех основных типов, т  е  с фигурой 
барса и с головкой барана, а также с ручкой в виде кружка на двух столбиках, 
которые проникли по торговому пути скифских купцов на северо-восток до 
поволжских (Сусловский могильник) и приуральских савроматских степей и даже 
в недра ананьинской культуры Прикамья  То же произошло и с крестовидными 
приколчанными бляхами, подвергшимися в ананьинской племенной среде силь-
ной трансформации * 

В соответствии с данными Псевдо-Скилака стоят подобные находки ольвий-
ских зеркал на северо-западном Кавказе ** 

На странице 150 и 151 тов  Лапин тщетно оперирует со словом έμπόριου; никак 
иначе, как «место, предназначенное для торговли ввозными товарами», его не 
переведешь 

Тов  Лапина не смущает поставить знак равенства между словами περί τήυ πόλιυ 
(Гер  VI, 20) и προαστεϊου (Гер  IV, 78), хотя во втором случае речь идет о событиях, 
связанных с борьбой персов с Милетом и судьбой пленных из числа милетян, 
которых отправляли на Красное море, т  е  на Персидский залив  На стр  152 Лапин 
оперирует со словом έφυος, забыв про социально-политическое значение союза 
племен  Встанем и тут на защиту Геродота 

Тов  Лапин отлично знает точку зрения М  И  Артамонова, Б  Н  Гракова, 
А  И  Мелюковой и Б  А  Шрамко *** о том, что в противоположении Геродотом 
ряда племен степных скифов, как в разных местах, так особенно в IV, 105 – 109, 
указанные ученые видят конкретное отражение археологического облика 
лесостепных племен в геродотовском историческом претворении  Торопливое 
построение книги В  В  Лапина вынуждает нас возвратиться к деталям его борьбы 
с Отцом истории  Дело касается будинов, гелонов, их города Гелона и греко-
скифских обычаев и сношений в этом городе  В  В  Лапин широко пользуется 
архивом Института археологии АН УССР  В этом архиве есть и отчеты совместных 
раскопок МГУ и ХГУ в 1958, 1959, 1960 и 1961 гг , а также отчеты о раскопках 
харьковской школы Б  А  Шрамко с 1962 г  по 1967 год  Мы имеем в виду Бель-
ское городище, в котором Щербакивский ****; М  И  Артамонов, мы и Б  А  Шрамко 
согласно видим геродотовский город Гелон  В нем и в соседних курганах налицо 
следы развитого земледелия, выращивания и использования яблонь и груш, их 
сушка, заготовки кормов (найдена коса-горбуша), есть следы деревянных стен 
на вершине валов западного и восточного городищ, но начисто отсутствуют 

* Б  Рабинович  О датировке некоторых скифских курганв Среднего Приднепровья  СА, 
М  – Л , 1930  – стр  1 – 7  Дано только одно кавказской находки зеркало из Келермеса (рис  ?)  
Б  В  Фaрмаковский  Архаический период на юге России  МАР № 34, Пгр , 1914, стр  15 – 78, табл  X, 
XIII: зеркала с фигурой барса и головкой барана из Ольвии, табл  XIV: то же с Кавказа 

** Scylacis Cariandis, 71 – 76  Geographi Graeci minores, ed  Car  Müllerus, vol  I, Parisius, 1855 
*** М  И  Артамонов  Венеды, невры и будины в славянском этногенезе  Вестник ЛГУ, 1946, № 2, 

стр  80 и сл ; Б  Н  Граков и А  И  Мелюкова  Об этнических и культурных различиях в степных и 
лесостепных областях Европейской части СССР  Вопросы скифо-сарматской археологии, М , 1954, 
стр  39 – 93; Б  А  Шрамко  Древности Северского Донца  Харьков, 1961, особенно стр  123 

**** М  И  Артамонов  Этнография Скифии  Ученые записки ЛГУ, серия исторических наук, 
вып  13, Л , 1949, стр  19 – 171  Мы еще в печати по этому поводу не высказывались  Б  А  Шрам-
ко высказывается об этом в докторской диссертации (см  архив Ученого совета отделения 
общественных наук в Киеве); V  Scerbakivscy  La situation gephique de la ville de Gelon d’Herodote  
Ksjega pamiatkowa pr Wl  Demetrykiewie, 1930 

Неопубликованная рецензия Б. Н. Гракова
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деревянные храмы  По наблюдениям Б  А  Шрамко за 1966 год часть стены на 
восточном городище сгорела (Гер  IV, 123)  Здесь речь идет прямо о сожжении 
только стены будто бы оставленного населением города  Следов сожжения дру-
гих построек нет  Что же касается торговли с греками, то амфоры и расписная 
посуда, найденные здесь, относятся ко времени от рубежа IV – V вв  до н  э  и 
вплоть до IV – III вв  до н  э  Основание же города, судя по находкам под валами 
обоих боковых городищ, относится к первой половине VI в  до н  э  Город основан, 
и сразу же начались сношения с греками  Керамика же более раннего времени 
очень редка  Найдено одно бронзовое долото  Все это срубно-чернолесского вре-
мени  Где же тут ранняя колонизация греками?

 Б. Граков
Пометки на полях 
Стр  1: «52 – 54 стр  Лапина»; «он говорит о Плутархе об этом на стр  53»; 

«у которого сказано то же, что в Одиссее  Лапин признает что какая-то часть 
киммер  [ийцев] могла остаться в Сев  [ерном] Прич  [ерноморье]» 

Стр  2: «Тему о происхождении скифов Лапин не решает» 
Стр  3: «стр  142 связи отл [ ] Гипотез[ ]» 
Стр  4: «это верно стр  60», «У Лапина речь идет о разном значении слов?»; «на 

стр  152 из контекста следует, что это не имеет значение для вывода [ ] ссылка на 
Доватура»; «это не имеет отношения к сказанному Лапиным на стр  152» 

На рецензию Б  Н  Гракова был получен ответ из редакции журнала «Советская 
археология» (14  08  1969) за подписью ответственного секретаря И  С  Каменец-
кого  Приводим его полностью 

«Борис Николаевич !
Анна Ивановна Мелюкова недавно передала мне Вашу рецензию на книгу 

В  В  Лапина «Греческая колонизация Северного Причерноморья» 
Ваши замечания представляют несомненный интерес, но наш журнал, имея 

строго ограниченный объем и неограниченное число желающих напечататься, не 
может позволить себе роскошь печатать три рецензии на одну и ту же довольно 
посредственную книгу  Поэтому я вынужден возвратить Вам эту рецензию» 

С глубоким уважением
/И  С  Каменецкий, отв  сек  СА/
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Неопублікована рецензія Б. М. Гракова

В роботі подані тексти оригінальних документів: рецензії Б  М  Гракова на книгу В  В  Лапіна 
«Греческая колонизация Северного Причерноморья» та листа редакції журналу «Советская архе-
ология» з мотивацією відмови надрукувати цю рецензію  Подається стислий коментар рецензій 
Ю  М  Захарука та О  І  Тереножкіна на книгу В  В  Лапіна 

Pleshyvenko A. G., Lyashko S. N.

Unpublished book review B. N. Grakov

This publication presents the texts of the original doсuments: a book review B  N  Grakov the work 
V  V  Lapin «Греческая колонизация Северного Причерноморья» and letters editors jornal «Совет-
ская археология» with the justification of refusal to print this review  I comment reviews Y  N  Zaharuk 
and A  I  Terenozhkin the book V  V  Lapin 

Косько Е . А.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦ АЛЕКСАНДРОВСКА

В названии улиц, проспектов, переулков хранится информация о времени 
и событиях происходивших в тот или иной период  Эти наименования весьма 
условны  С развитием населённого пункта, строительством новых зданий меня-
ется внешний вид города, его планировка, но сохраняющиеся топонимические, 
географические данные позволяют воссоздать страницы прошлого 

Современный город Запорожье берет начало с предместья (Александровско-
го форштадта), места, где было заложено в августе 1770 года укрепление, Алек-
сандровская крепость, между левым берегом реки Мокрая Московка и правым 
берегом реки Кушугум  Впоследствии из-за сильного паводка работы прекрати-
лись, и место для строительства крепости было перенесено выше по Днепру, на 
левый берег реки Сухая Московка  А территорию предместья, с оставшимися 
оградами и землянками, заселили военные пограничного батальона, отставные 
солдаты, инженеры, строители и другой люд  Это место и стало первым поселе-
нием – Александровским форштадтом  Позже появилось второе – Солдатская 
слободка, и третье – поселение Карантинка, которые были включены в план 
города Александровска лишь в 1874 году [1, д  18] 

На сохранившихся планах 2-й Александровской крепости (1780 г ) видно, что 
уже тогда территория форштадта разделялась улицами на кварталы  Это подтверж-
дает проект, разработанный в 1783 году [2]  Такая планировка города сохранилась и 
до сегодняшних дней  5 марта 1813 года императором был утвержден план застройки 
города, который так и не был осуществлен на практике  Александровский Город-
ской Голова сообщал Екатеринославскому Губернатору в январе 1895 г , что копию 
Высоко Утвержденного плана город получил только в 1864 году, в то время когда более 
двух третей земли уже были застроены  При этом был предоставлен план 1883 го - 
да с действительным расположением кварталов «… всего числом 82 из коих только 
10 не застроены, но места этих кварталов уже проданы» [1, д  86, лл  2 – 3] 
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Изучив архивные документы, ознакомившись с картами, понимаешь, что с конца 
XVIII в  город Александровск был разделен на кварталы, а уже с XIX в  на условные 
районы (Городское поселение, предместье Слободка, предместье Карантинка, 
Ярмарочная площадь, село Вознесенка)  Эти территории в свою очередь делились 
на пронумерованные кварталы, а в каждом из них располагались дворовые места  
Не исключено, что первыми улицами, получившими названия, могли быть – Мос-
ковская, Крепостная, Слободская наименованные от объектов: реки Московки, 
Александровской крепости, Солдатской слободы не считая почтового пути  В доку-
ментах городской администрации XIX в , улицы практически не упоминались, в них 
указывались пронумерованные кварталы города  Большинство улиц к середине 
XIX в  вообще не имели названий, для некоторых названием был номер – Первая 
улица, Вторая улица, а главной была та, по которой проходила почтовая дорога, 
соединяющая важные населенные пункты  Сложно определить какая улица в Алек-
сандровске была «Первой улицей»  Та, по которой до середины XIX в  проходил 
почтовый тракт вдоль р  Мокрая Московка, по бывшей Почтовой улице, она же 
Николаевская, современная Артёма  Либо та, по которой во второй половине XIX в  
проходила почтовая дорога от моста через р  Мокрая Московка вверх мимо Базарной 
площади, Свято Покровской церкви к селу Вознесенке  Эта улица имела разные 
названия – Большая, Верхняя, Полицейская, Почтовая, Соборная 

Основная часть наименований улиц в Александровске появилась в последнем 
десятилетии XIX – первом десятилетии XX века  Они утверждались Городской 
Думой либо Строительной Комиссией  На карте 1902 г , «План Уездного города 
Александровска Екатеринославской губернии» прослеживается чёткая, пря-
моугольная планировка пронумерованных кварталов Александровска, а также 
нанесены наименования улиц, переулков, площадей [1, д  141]  Квартальная 

План Уездного города Александровска Екатеринославской губернии. 1902 г.
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застройка начинается от Крепостной улицы, что в очередной раз подтверждает, 
она могла быть первой, не учитывая почтового тракта  Карта г  Александровска 
1913 г  даёт более точное представление о расположении главных улиц Старого 
города и их названиях 

Автор опишет каждую улицу в отдельности, приводя документы и выдержки 
из них с упоминаниями улиц 

Крепостная улица (1-я) – конец XVIII – начало XIX вв  Начиналась от р  Мок-
рой Московки и тянулась на восток, вдоль валов Александровской крепости  
С 1922 г  – улица Грязнова (в память участника гражданской войны, комдива 
КА Ивана Кинсарионовича Грязнова) [3, д  264]  В 1942 г , в период немецко-
фашистской оккупации, – улица Освобождения [4, д  257, лл  69 – 72]; после 
освобождения города в 1943 г  – улица Грязнова 

Слободская улица – конец XVIII – начало XIX вв  Название получила от 
Солдатской слободы, селения из землянок и полуземлянок, возникшего с северо-
западной стороны крепости  Начиналась от р  Мокрая Московка и тянулась на 
восток, располагалась между улицами Крепостной и Литейной  С 1922 года – улица 
Пролетарская [3, д  264]  В 1942 г  – улица Кропивницкого [4, д  257, лл  69 – 72], 
в 1943 г  – вновь улица Пролетарская  Упоминается в деле Александровской Город-
ской Управы  Заявление домовладельцев г  Александровска от 12 января 1904 года: 
«Улица наша, на которой мы живём, именуется «Слободскою» и есть последний 
квартал ея, который прилегает одной своей стороной к Гоголевской улице, а другой 
к вновь строящейся 2-й Екатерининской жел  дороге …»  Домовладельцы просят 
установить хоть один фонарь  «Затем, желательно было бы переименовать назва-
ние улицы вместо «Слободской», на «Заводскую», так как она пролегает мимо двух 
заводов, а Слободка от нее очень далеко» [1, д  1583, л  52] 

Поперечная улица – середина XIX в  Начиналась от улицы Московской и 
упиралась в Николаевскую, проходила между Слободской и Литейной улицами  
Наименование получила 17 мая 1905 г , решением Строительной комиссии Алек-
сандровска [1, д  1583, лл  131 – 131 об ]  В 1942 г  улица не переименовывалась [4, 
д  257, лл  69 – 72]  Перестала существовать в послевоенные годы 

Литейная улица – начало XIX в  Начиналась от р  Мокрая Московка и упи-
ралась в улицу Жуковского, располагалась между улицами Слободской и Филип-
повской  С 1922 г  – улица Раковского (в честь 1-го Председателя СНК УССР 
Христиана Георгиевича Раковского) [3, д  264]  С 1928 г  – Красногвардейская [5, 
д  278, л  51]  В 1942 г  – улица Стадионная [4, д  257, лл  69 – 72], в 1943 г  – улица 
Красногвардейская 

Упоминается в Прошении в Александровскую Городскую Управу от разных 
лиц 1-й части города Александровска, 6 мая 1895 года: «… сделать освещение на 
наших улицах, а именно по Литейной и Московской, на которых постоянно боль-
шое скопление народа …» [1, д  79, лл  19 – 19 об ] 

Филипповская (бульвар) улица – начало XIX в  Начиналась у реки Мокрая 
Московка и упиралась в улицу Гоголя, проходила между улицами Литейной 
и Днеп ровской  Название получила от наименования Филипповской церкви  
С 1922 г  – улица Советская [3, д  264]  В 1942 г  – Филипповская [4, д  257, 
лл  69 – 72]; в 1943 году – улица Советская 

Упоминается в протоколе Членов Строительной Комиссии при Александров-
ской Городской Управе, от 4 декабря 1906 года: «… от Филипповской до Литей-
ной …» [1, д  215, л  21] 

Наименование и переименование улиц Александровска
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Днепровская улица – конец XVIII – начало XIX вв  широкая, издавна связы-
вающая важные транспортные пути Александровска: станцию Александровск 
Екатерининской железной дороги (вокзал Запорожье-2) и городскую пристань, 
располагалась между Филипповской и Тургеневской улицами  В 30-е годы XX в  
переименована в улицу Леппика (Леппик Иоганн Теннович – организатор 
Алек санд ров с кого ЧК, заместитель председателя ревкома)  Отмечена в сводных 
ведомостях по домовладениям 1939 г  [6, д  216]  В 1942 г  – улица Днепровская 
[4, д  257, лл  69 – 72]; в 1943 г  – улица Леппика 

Упоминается в заявлении Городской Управы в Александровскую Машино-
строительную компанию Л  Р  Мензиса от 17 июня 1894 года: «… с мостовой по 
Днепровской улице …» [1, д  79, лл  10 – 10 об ] 

Тургеневская улица – первая половина XIX в  Начиналась от р  Мокрая Мос-
ковка и тянулась к улице Жуковского, между Днепровской и Троицкой улицами  
Название получила в конце XIX в  в честь Ивана Сергеевича Тургенева – русского 
писателя, член-корреспондента Петербургской АН  Наименование не меняла за 
все время своего существования  Обозначена на карте 1902 г , и упоминается в 
документах о деятельности Городской Строительной Комиссии: акт от 24 сентября 
1905 г  – «… на участке от Тургеневской до Тюремной улицы …» [1, д  215, л  19] 

Троицкая улица – первая половина XIX в  Располагалась между улицами Тур-
геневской и Покровской, начиналась от Московской улицы и упиралась в улицу 
Жуковского  С 1922 г  – ул  Троцкого (Троцкий Лев Давидович – российский 
политический деятель) [3, д  264]  С 1927 г  – улица Чекиста [5, д  307, лл  16 – 17]  
В 1942 г  – улица Троицкая [7, д  257, лл  69 – 72], в 1943 г  – улица Чекиста 

Упоминается в просьбе учителя Александровского городского трёхклассного 
училища, от 15 июня 1894 г : «… замостить в летнее время сего же года хотя бы 
участок Троицкой улицы от здания Управы до Городского трехклассного учили-
ща …» [1, д  79, лл  9 – 9 об ] 

В делах Александровской Городской Управы сохранилось заявление домов-
ладельцев Троицкой улицы от 15 августа 1903 г : «… обратить надлежащее 
внимание на невозможность Троицкого переулка, от ул  Николаевской до угла 
Московской улицы    »  [1, д  1583, л  31]  Следовательно, существовал еще и 
Троицкий переулок 

Упорная улица – середина XIX в  Начиналась от р  Мокрая Московка и 
упиралась в Николаевскую улицу, проходила между Тургеневской и Троицкой 
улицами  В 1942 г  – переулок Упорный [4, д  257, лл  69 – 72]  Наименование не 
меняла за все время своего существования 

Покровская улица – первая половина XIX в  Название получила от Свято-
Покровской церкви, построенной на территории Александровского форштадта в 
конце XVIII в  Начиналась от ул  Московской и упиралась в ул  Жуковского, про-
ходила между Троицкой и Благовещенской улицами  С 1922 г  – улица Свердлова 
(Свердлов Яков Михайлович –революционер, политический и государственный 
деятель) [3, д  264]  В 1942 г  – ул  Покровская [4, д  257, лл  69 – 72], в 1943 г  – 
улица Свердлова 

Упоминается в документах о деятельности Городской Строительной Комис-
сии: акт от 12 августа 1905 г  – «… между Тургеневской и Покровской …» [1, 
д  215, л  20] 

Благовещенская улица – первая половина XIX в  Начиналась от улицы Мос-
ковской и упиралась в улицу Жуковского, проходила между улицами Покровской 
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и Базарной  С 1922 г  – улица Ильича [3, д  264]  В 1942 г  – Благовещенская улица 
[4, д  257, лл  69 – 72], в 1943 г  – ул  Ильича 

Упоминается в прошении домохозяев Благовещенской улицы, вблизи Собор-
ной Церкви 17 марта 1894 г : «… покорнейше просим Городскую Управу замос-
тить ее каменным шоссе    »  Интересно, что ответ Управы был отрицательным: 
«… в настоящее время не может быть замощена, так как она не вошла в число тех 
улиц которые, по постановлению Городской Думы подлежат замощению …» [1, 
д  79, лл  1 – 2]  В ходатайстве домовладельцев от 15 сентября 1903 г : «    Благо-
вещенская улица не широкая и расходов на замощение ея больших не потребу-
ется    » [1, д  1583, лл  32 – 33] 

Базарная улица – начало XIX в  Начиналась от Николаевской улицы и упира-
лась в Привозную площадь  Располагалась между Тюремной и Благовещенской 
улицами  С 1922 г  – улица Анголенко (Анголенко Александр Ефимович – работ-
ник завода «Дека», революционер) [3, д  264]  В 1942 г  – улица Базарная [4, д  257, 
лл  69 – 72], в 1943 г  – улица Анголенко 

Упоминается в архивных документах о благоустройстве улиц г  Александров-
ска за 1874 – 75 гг  в прошении Александровского мещанина Ивана Максимовича 
Белашкова об установлении нового забора и желании расширить своё дворовое 
место: «… По прямой от базарной площади на второй от почтовой улицы, находит-
ся против моего двора неогороженное с двух сторон пустопорожнее место земли, 
а также граничащая с одной стороны моему плану узенькая уличка, которая по 
видимому пропущена прежним владельцем …» [1, д  13, л  5]  Из доклада в Алек-
сандровскую Городскую Думу от 13 июня 1894 г , Городского Головы З  М  Михно 
о необходимости сооружения мостовых: «… Александровская улица проездом с 
Базарной …» [1, д  79, л  12 об ]  В документах о благоустройстве Базарной и При-
возной площади за 1902 г  [1, д  161, л  2], а также в материалах о деятельности 
Городской Строительной Комиссии: акт от 12 августа 1905 г  – «… между Тюрем-
ной и Базарной …» [1, д  215, л  18] 

Привозная площадь – начало XIX в  Начиналась от улицы Жуковского, закан-
чивалась ниже улицы Гоголя  Проходила между Благовещенской и Тюремной 
улицами  К концу 30-х годов XX в  именовалась как Базарная площадь, Базар – в 
сводных ведомостях по домовладениям 1939 г  [6, д  197] 

Встречаем в докладе Городского Головы З  М  Михно от 13 июня 1894 г  в 
Александровскую Городскую Думу, – о необходимости сооружения мостовых: 
«… извозчичья стоянка на верхнем привозном базаре» [1, д  79, л  12] и в документах 
о благоустройстве Базарной и Привозной площади за 1902 г  [1, д  161, лл  1, 3] 

Ломаная улица – середина XIX в  Начиналась от Соборной и изгибалась к 
Тюремной улице  Наименование получила решением Строительной комиссии 
Александровска 17 мая 1905 г  [1, д  1583, лл  131 – 131 об ] 

Название сохранилось до наших дней 
Тюремная улица – первая половина XIX в  Начиналась от Екатеринослав-

ской улицы и упиралась в улицу Жуковского  Проходила между Тюремной и 
Привозной площадями  Одной из первых каменных построек в городе была 
тюрьма, соору жение которой относится к 30-м годам XIX в  Улицу, ведущую к 
ней, и площадь рядом с ней наименовали Тюремными  В 1919 г  здание Алексан-
дровской тюрьмы было взорвано повстанцами возглавляемыми Н  И  Махно  
С 1922 г  – улица Октябрьская [3, д  264]  В 1942 году – улица «Майданна» [4, 
д  257, лл  69 – 72]; в 1943 г  – улица Октябрьская 
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Упоминается в документах о деятельности Городской Строительной Комиссии: 
акт от 12 августа 1905 г  – «… между Тюремной и Базарной …» [1, д  215, л  18] 

Тюремная площадь – первая половина XIX в  Располагалась по правую сто-
рону от Тюремной улицы  В сентябре 1922 г  – переименована в Октябрьскую 
площадь [3, д  264]  В конце 1920-х гг  эта территория застраивается и площадь, 
как географический объект, исчезает 

Встречается в Заключении Земельной Комиссии, от 10 июня 1902 г  «… близ 
Платоновского сада, около Тюремной площади …» [1, д  180, л  3]  В документах о 
деятельности Городской Строительной Комиссии, акт от 12 августа 1905 г : «По 
Тюремной площади …» [1, д  215, л  18] 

Кузнечная улица – первая половина XIX в , начиналась от улицы Базарной 
и упиралась в мост через реку Мокрую Московку, отделяла город Александ-
ровск от меноннитской колонии Шенвизе  С 1922 г  – 5-й годовщины Крас-
ного Октября [3, д  264]  В 1942 г  – улица «Ковальская» [4, д  257, лл  69 – 72]  
В 1952 г  – вошла в состав ул  Булгарина (участок от вокзала Запорожье I до 
улицы Ломаной) [13, д  435] 

Упоминается в документах о деятельности Городской Строительной Комиссии, 
акт от 31 июня 1905 г  – «… от Кузнечной до Путепровода …» [1, д  215, л  20] 

Жуковского улица – середина XIX в  Начиналась от Тюремной площади и 
упиралась в ул  Крепостную  До 1902 г  называлась «Ярмарочная улица», по при-
чине проведения ярмарок и выставок на Ярмарочной площади, находящейся с 
восточной стороны улицы  С 1902 г  – улица Жуковского  Предложение о пере-
именовании было представлено в докладе Городской управы о чествовании памяти 
писателей В  А  Жуковского и Н  В  Гоголя в феврале 1902 г  [1, д  158, лл  1 – 2]  
Название сохранилось до наших дней 

Встречаем в документах о деятельности Городской Строительной Комиссии: акт 
от 12 августа 1905 года – «… по Жуковской (Ярмарочной) улице …» [1, д  215, л  18] 

Гоголевская улица – середина XIX в  Начиналась от Тюремной площади 
и упиралась в ул  Крепостную, располагалась между улицами Жуковского и 
Александровской  До 1902 г  называлась «Садовая улица», т  к  проходила вдоль 
Городского сада  С 1902 г  – улица Гоголевская  В сводных ведомостях по домо-
владениям за 1939 г  – улица Гоголя [6, д  198, л  222]  Название сохранилось до 
наших дней 

Улица упоминается в просьбе учителя – инспектора, Александровского город-
ского трёхклассного училища, от 15 июня 1894 года: «… замощение указанного 
участка Троицкой улицы громадному большинству учеников даст возможность, 
идя в училище, миновать незамощенную, с глинистым и вязким грунтом Садовую 
улицу …» [1, д  79, лл  9, 18] 

Тихий переулок – середина XIX в  Находился между улицами Тургеневской 
и Троицкой ниже улицы Гоголевской  В 1965 г  получил название – переулок 
им  Желябова [7, д  76, л  126]  С 1966 г  – переулок Тихий [7, д  148, лл  24 – 25] 

Александровская улица – первая половина XIX в  Начиналась от Базарной 
улицы, упиралась в улицу Крепостную, проходила между улицами Гоголя и Соборной  
Своё название получила по наименованию Александровской крепости и г  Алек-
сандровска  С 12 января 1920 г  – Розы Люксембург (Роза Люксембург – философ, 
экономист, деятель германского, польского и международного рабочего революцион-
ного движения)  В 1942 г  – Александровская улица [4, д  257, лл  69 – 72]; в 1943 г  – 
ул  Розы Люксембург, с 1952 г  – улица Дзержинского [8, д  435, лл  16 – 18] 
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Упоминается в заявлении Городской Управы в Александровскую Машино-
строительную компанию Л  Р  Мензиса от 17 июня 1894 г : «… соседняя мостовая 
Александровской улицы …» [1, д  79, лл  10 – 10 об ] 

Интересен факт попытки раннего переименования улицы: «Прохання ДПУ 
про переіменування вул  Р  Люксембург в вул  ім  тов  Дзержинського 

Ухвала: Переіменування вул  Р  Люксембург в вул  ім  тов  Дзержинського 
лічити недоцільним    »  Протокол № 17 від 15 грудня 1925 р  [7, д  111, л  27] 

Соборная улица – первая половина XIX в  Начиналась от улицы Ломаной и 
тянулась к Крепостной  В XIX в  носила названия – Почтовая, Большая, Главная, 
Полицейская  12 январе 1920 г  получила наименование – Карла Либкнехта (Карл 
Либкнехт – деятель германского и международного рабочего и социалистическо-
го движения)  В 1942 г  – Адольфа Гитлера [4, д  257, лл  69 – 72]; в 1943 г  – улица 
Карла Либкнехта  С 1952 г  – участок от улицы Ломанной до площади Пушкина 
наименовали – проспект Ленина, а участок от вокзала Запорожье I до ул  Лома-
ной назвали именем Булгарина [8, д  435, лл  16 – 18] 

Прежние названия встречаются в архивных документах о благоустройстве 
улиц города Александровска за 1874 – 1875 гг  Прошение Екатеринославского 
мещанина Егора Петровича Бухарина в Александровскую Городскую Управу: 
«… я желал бы приобрести часть означенного проулка выходящего на почтовую 
улицу …» [1, д  13, л  3]  Упоминание как о «бывшей Почтовой», встречается в заявле-
нии домовладельцев города Александровска в Александровскую Городскую Управу 
от 27 декабря 1889 г : «… для уравнения упомянутой улицы, по б  Почтовой улице 
до 5 ти или 8 сажень и в длину по улице к Старому кладбищу …» [1, д  20, л  6] 

Одним из первых упоминаний о новом названии улицы – «Соборная», явля-
ется заявление мещанина Ивана Ивановича Гетмана 13 августа 1890 г , о выдаче 
ему справки о наличии у него усадьбы, купленной в 1863 г , по улице Соборной 
(бывшей тогда Полицейской, а позже – Почтовой) 

Улица, с наименованием «Большая», упоминается в прошении учителя – 
инспектора Александровского городского трёхклассного училища, от 15 июня 
1894 г : «… выходя с разных концов города на Большую и по Троицкой прямо в 
училище» [1, д  79, лл  9, 18] 

Безымянный переулок – середина XIX в  Располагался между Тургеневской и 
Троицкой улицами, от Екатеринославской к улице Соборной  Наименование полу-
чено решением Строительной комиссии Александровска 17 мая 1905 г  [1, д  1583, 
лл  131 – 131 об ]  В сводных ведомостях по домовладениям от 1939 г  – переулок 
Банковский [8, д  197]  В 1942 г  – переулок Банковский [4, д  257, лл  69 – 72], 
с 1952 г  – переулок Театральный [8, д  435, лл  16 – 18] 

Екатеринославская улица – конец XVIII – начало XIX вв  Начиналась от 
Кузнечной улицы и упиралась в ул  Крепостную, проходила между Соборной 
и Николаевской улицами  С 1922 г  – Т  Михеловича (Тови Михелович – боль-
шевик, революционер) [3, д  264]  В 1942 г  – П  Мирного [4, д  257, лл  69 – 72]; 
в 1943 г  – улица Михеловича, с 1952 г  – улица Горького (Максим Горький – 
русский писатель, драматург) [8, д  435, л  16] 

Упоминается в документах заседания Александровской Городской Строитель-
ной Комиссии, от 31 мая 1905 г : «… на постройку 3-х мясных лавок по Екатери-
нославской улице вблизи предместия Слободки    » [1, д  228, л  1 об ] 

Николаевская улица – конец XVIII – начало XIX вв  Начиналась от Тюрем-
ной площади и тянулась к улице Крепостной  Проходила между улицами Ека-
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теринославской и Московской  До середины XIX в  именовалась, скорее всего, 
как улица Почтовая, так как по ней проходил почтовый путь, позже Нижняя  
К концу XIX в  – Николаевская; с 1922 г  – улица Артёма (Артём – Сергеев 
Федор Андреевич – революционер) [3, д  264]  В 1942 г  – Николаевская улица 
[4, д  257, лл  69 – 72]; в 1943 г  – улица Артёма 

Старое название упоминается в заявлении жены Коллежского Регистрато-
ра Александры Ивановны Дмитренковой и вдовы Коллежского Регистратора 
Варвары Николаевны Глобиной от 15 октября 1880 г : «… по отношению к Нижней 
улице …» [1, д  20, л  4]  17 июня 1894 г  из письма к Александровской Машино-
строительной Компании Л  Р  Мензиса становиться известно, что Городская Дума 
назначила к замощению следующие улицы: «… Николаевскую улицу …» [1, д  79, 
лл  10 – 10 об ] 

Московская улица – конец XVIII – начало XIX вв  Самая нижняя улица 
г  Александровска, начинавшаяся от Тюремной площади и тянувшаяся к улице 
Крепостной, разделялась 11 и 12 кварталами между Филипповской и Тургеневской 
улицами  Название получила от расположения вдоль реки Мокрой Московки  
В конце 30-х годов XX в  была переименована в улицу Кирова (Киров Сергей Миро-
нович – государственный и политический деятель, был убит 1 декабря 1934 г )  Это 
наименование отмечено в сводных ведомостях по домовладельцам 1939 г  [6, д  201]  
В 1942 г  – улица Московская [4, д  257, лл  69 – 72]; в 1943 г  – улица Кирова 

Упоминается в просьбе граждан города Александровска, от 31 марта 1894 г : 
«… озаботиться вымостить упомянутую часть Московской улицы камнем, и 
поставить хотя два фонаря …» [1, д  79, лл  4 – 5]  А также в Прошении в Алек-
сандровскую Городскую Управу от разных лиц 1-й части города Александровска 
[1, д  79, лл  19 – 19 об ] 

Площадь Пушкина – до конца XIX в  площадь Качельная, размещавшаяся 
между центральными улицами – Соборной, Филипповской, Николаевской и 
Днепровской  В феврале 1899 г  Городская Дума постановила: «Качельную пло-
щадь переименовать в Пушкинскую, в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния великого поэта»  С 1922 г  – Площадь Коммунаров [3, д  264], а теперь это 
площадь Свободы 

Упоминается в заявлении Александровской Городской Думы от 7 марта 1902 г  
«Его Высокоблагородию Александровскому Голове», в котором сетует на то, что 
вынесенное постановление от 27 марта 1891 г  об установлении на Качельной пло-
щади сквера уже более 10-ти лет не приводится в исполнение  На что Городская 
Управа даёт заключение, что Пушкинская площадь имеет неблагоустроенный вид, 
и постановление Думы следует ввести в исполнение в течение наступающей весны 
(подписано Ф  Мовчановским 18 марта 1902 г )  В том же году был поднят вопрос 
об устройстве на Пушкинской площади бульвара [1, д  162, лл  1 – 1 об , 7] 

Хмельницкая улица – первая половина XIX в  Улица начиналась от Филип-
повской и упиралась в Крепостную улицу, проходила между Николаевской и Мос-
ковской улицами  Наименование получила решением Строительной комиссии 
Александровска 17 мая 1905 г  [1, д  1583, лл  131 – 131 об ]  В 1922 г  переименовали 
в улицу Фрунзе (Фрунзе Михаил Васильевич – революционер, государственный и 
военный деятель) [3, д  264]  В 1942 г  – улица Хмельницкого [4, д  257, лл  69 – 72]; 
в 1943 году автоматически возвращено довоенное название – улица Фрунзе 

Наименование и переименование улиц проходило на основании различных 
документов: решений, приказов, постановлений и других распоряжений  Ниже 
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автор приводит выдержки из архивных документов  Их стиль и орфография 
сохраняются 

Объявление
Александровская Городская Управа, Екатеринославской губернии, объявляет 

во всеобщее сведение, что, в увековечение памяти писателей Н  В  Гоголя и 
В  А  Жуковского, две из существующих в городе Александровске улиц, а имен-
но: Садовая и Ярмарочная, согласно постановлению Александровской Городской 
Думы от 14 февраля 1902 г  переименованы: первая в «Гоголевскую», вторая в 
«ул  Жуковскаго» 

Город Александровск, март 26 дня 1902 года (подписано Городским головой 
Ф  Мовчановским, членами Управы А  Медведковым и С  Леженко) [1, д  158, 
лл  1 – 2, 36] 

Из доклада Строительной Комиссии в Александровскую Городскую Думу
от 17 мая 1905 года:

При рассмотрении Генерального плана г  Александровска Городской Техник 
заявил Комиссии, что в черте города есть ещё улицы и проулки не получив-
шие почему то до сих пор названия  Поэтому комиссия решает дать названия 
забытым улицам и проулкам в черте города и доложить об этом Думе на ея 
усмотрение, а именно:

1) от Московской улицы при пересечении ея с Филипповской до Крепостной 
мимо дворов Лысенко, Филиппова, Спиртоочистительного завода Ясина в упор 
к двору Никешина (бывший Ковбасы), а за тем при отчуждении двора Никешина 
как это предположено под улицу, дальнейшее продолжении мимо кузни Гуренко 
до двора Мамая – назвать улицу «Хмельницкой»;

2) От Московской на Николаевскую мимо двух кварталов от двора Томошко, 
Куликова, Плохих и др  назвать «Поперечная улица»;

3) От Пушкинской площади мимо дворов Мирошниченко, Казённого винного 
склада в упор к двору Ф  Ф  Мовчановского назвать «Угольный переулок»;

4) От дома Трухачёва на углу Соборной улицы мимо домов Воеводина, Кор-
шунова, Кубанова и других до Тюремной площади назвать «Ломаная улица»;

5) От Соборной до Екатеринославской мимо здания Азово-Донского Банка 
назвать «Безымянный переулок» [1, д  1583, лл  131 – 131 об ] 

От отдела Городского Хозяйства. Обязательное постановление
1  В исполнение приказа Отдела Местного Управления от 13 марта 1919 года, 

восстанавливаются наименования улиц:
Соборной – «Карла Либкнехта» и Александровской – «Улица Розы 

Люксембург»
Всем домовладельцам предлагается в недельный срок изменить соответству-

ющим образом надписи у своих домов с названием улиц 
2  С 12 часов ночи 12 января часы по местному времени переводятся на пол-

тора часа вперед 
Заведывающий Отгорхозом Неделин
Управляющий делами Рудановский
г  Александровск, Екатеринославской губернии
январь 12 дня 1920 г  [9, д  123, лл  67, 70] 

Наименование и переименование улиц Александровска
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Приказ № 74 от 25 \VII 1921 года
Запорожского Губернского Исполнительного Комитета

Запорожский Губернский Исполнительный комитет, в связи с циркулярным 
распоряжением Наркомвнудела, в ознаменование событий Великой революции, 
героичных побед Красной армии, приведших к окончательному укреплению Влас-
ти рабоче-крестьянского правительства и к торжеству труда над капиталом,

Приказывает:
1  Во всех городах Запорожской губернии изменить все прежние названия 

улиц на имена борцов и деятелей Революции и названия тех или иных истори-
ческих моментов новой эпохи 

2  В местечках, сёлах, деревнях вообще, во всех населенных местах как бы 
они небыли малы по занимаемой площади и населению, вести названия улиц и 
площадей согласно п  1 настоящего приказа 

3  Попутно с изменением названия улиц строго проверить в городах точность 
нумерации домов 

4  Приказ ввести в жизнь в течениe недели со дня получения его на места 
5  Исполнение приказа возлагается в городах на домкомы, участкомы, и 

коммунхозы, в других местах на пяти и десятихатные Сельские советы, 
Волисполкомы и Уисполкомы за личной ответственностью Предисполкомов и 
Предкомнезаможей 

6  Неисполнение приказа в указанный срок влечет за собой ответственность 
7  Приказ считать боевым 
Предгубисполкома 

Инструкция
К Приказу № 74 Запорожского Губисполкома от 25 VII 1921 года

По получению приказа на местах Домкомы и Участкомы – в городах и 
пяти, десятихатные – в уездах, а где нет – Сельсоветы, Комнезаможи и в 
малонаселенных местах граждане сообща поверяют нумерацию домов, помечая 
от начала каждой улицы с одной стороны ея нечётными цифрами – 1, 3, 5, 7 и 
т  д , а с другой чётными – 2, 4, 6 и т  д 

Названия улиц проектируется Сельсоветами и Комнезаможами – для уезда, 
и утверждаются УОТУПРАВОМ и КОММУНХОЗОМ – для городов 

По утверждении названия улиц домо и дворо-владельцы каждой улицы на 
общие средства заказывают по числу углов их улиц с той и другой стороны ея 
белые таблички, с чёрной надписью  И прибивают их к угловым домам, а если 
они стоят в глубине дворов, то к огородам или приспособленным тому шестам  
После того, как нумерация намечена, каждый хозяин обязан изготовить белую 
дощечку из металла или дерева с чёрной на ней цифрой  По тщательной проверке 
изготовленных нумераций должны быть изготовлены списки владений с указа-
нием улиц, № владения, имени отчества и фамилии домохозяина 

Один экземпляр такого списка остаётся у пяти и десятихатных, а другой 
отсылается в сельсоветы; последний их суммирует, оставляя один список у себя 
другой отправляет в Волисполкомы; Волисполкомы в свою очередь сосредотачи-
вают у себя списки волости, копии их отправляют в Уисполкомы, а Уисполкомы 
в Губотуправы оставляя второй экземпляр у себя 

Таким же порядком поступают в городах Домкомы и Участкомы, направляя 
материал в Коммунхозы 
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Верно: Управдел Губисполкома [10, д  3, л  131] 
26 октября 1922 года Запорожский Губкоммунхоз отправил в отдел Управления 

Запорожского Губернского Исполкома список переименованных улиц, переул-
ков и площадей города и его пригородов [3, д  276, л  81]  В районе Старого города 
было переименовано 17 улиц из 26 указанных  Не переименованными остались 
улицы: Жуковская, Гоголевская, Тихий переулок, Московская, Поперечная, Дне-
провская, Тургеневская, Упорная, Привозная площадь 

Приказом № 129 Запорожского Губернского Исполнительного комитета по 
Губотделу Управления и Губкомунхоза, зафиксировано переименование улиц 
Запорожья 

Приказ № 129 от 6 ноября 1922 года
Запорожского Губернского Исполнительного Комитета

по Губотделу Управления и Губкомунхозу
В ознаменование Пятой Годовщины Октябрьской Революции Губернский 

Исполнительный Комитет
Постановляет:
1  Переименовать следующие улицы и площади города Запорожья:
Прежние названия Настоящие названия

 Город
1  Александровская 1  Розы Люксембург
2  Соборная 2  Карла Либкнехта
3  Екатеринославская 3  Михайловича
4  Николаевская 4  Артема
5  Крепостная 5  Грязнова
6  Слободская 6  Пролетарская
7  Литейная 7  Раковского
8  Филипповская 8  Советская
9  Троицкая 9  Троцкого
10  Покровская 10  Свердлова
11  Благовещенская 11  Ильича
12  Базарная 12  Анголенко
13  Кузнечная 13  5-ой годовщины Красного октября
14  Тюремная 14  Октябрьская
15  Тюремная площадь 15  Октябрьская площадь
16  Пушкинская площадь 16  Площадь коммунаров

 Слободка
17  Хмельницкая 17  Фрунзе
2  Губкоммунхозу в 2-х недельный срок с момента опубликации сего вменяется 

в обязанность провести в жизнь данный приказ 
3  Hастоящий приказ входит в силу с момента опубликования его в газете 

«Красное Запорожье» 
6 ноября 1922 год [3, д  264; 5, д  278, л  40] 
Следует обратить внимание, что в приказе № 129 улица Хмельницкая, пере-

именованная в ул  Фрунзе, относится к территории «Слободка», а не к территории 
«Город»  Несмотря на то, что появилась она именно на территории Городского 
поселения, а продлилась гораздо позже  Более интересным становится то, что 
23  IX  1926 года в справочнике Окргорхоза улица Хмельницкая указывается 
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под названием улица Домбaля [11, д  9-а, лл  278 – 279]  Вероятно, не сразу 
смогли решить, кто лучше Тамаш Францевич Домбаль – белорусский учёный-
экономист, исследователь, или Михаил Васильевич Фрунзе – революционер, 
государственный и военный деятель  В итоге остановились на переименовании 
улицы в честь Фрунзе 

На «Торжественном Расширенном Заседании Пленума Запорожского Город-
ского совета совместно с Президиумами Окрисполкома, Окрпрофсовета, чле-
нами Окружкома КПБУ и ОкрКК, при участии представителей партийных 
профессиональных, советских организаций и военных частей, посвященного 
10-летию органов ЧК-ГПУ», которое состоялось в театре им  Ленина, было прий-
нято решение о переименовании улицы Троцкого в улицу Чекиста 

Протокол № 11 от 17 декабря 1927
Приветствовало – 1100 человек 
1. Постановили:
Рожденные в вихре Октября органы ЧК-ГПУ в течениe славного и героичес-

кого Десятилетия, неся неисчислимые потери, отражая яростные атаки врагов, 
были разящим оружием против бесчисленных атак врагов которые были сильнее 
нас (Ленин) 

С верой в революционную поддержку пролетариата, работали в тесной связи 
и в атмосфере сочувствия рабочих и крестьян, с беззаветным мужеством и пора-
жающей твердостью, Чека стальной метлой очистила страну от белогвардейщины  
В этом кровавом процессе Запорожский Чекистский отряд занимал одну из 
тягчайших позиций, дополнительно служа авангардом в борьбе с разгульной 
всепожирающей машиной 

На пороге второго десятилетия, перед фактом оживления белогвардейщины 
извне и внутри, воодушевлённые, стальные ряды чекистов вынуждены продол-
жать свою работу без наилучшего командира и стойкого ленинца т  Дзержин-
ского – в ознаменование пройденного тяжелого, славного пути, расширенный 
Пленум Городского Совета Рабочих и армейских Депутатов с участием партийных, 
профессиональных и общественных организаций, частей Красной Армии и деле-
гации сел , постановляет:

1  Произвести закладку памятника первому чекисту и стойкому ленинцу, 
бессмертному вождю чекистских славных рядов Ф  Э  Дзержинскому в г  Запо-
рожье на главной улице 

2  Послать приветственные от имени Пленума телеграммы 15-му съезду ВКП, 
ЦК КП(б)У, ОГПУ СССР, ГПУ УССР и ВУЦИК 

3  Переименовать улицу города, носящую имя обанкротившегося вождя Троц-
кого, ведущего дезорганизаторскую работу, в улицу имени «Чекиста», верно и 
стойко всегда охранявшего диктатуру пролетариата от всяких происков [7, д  307, 
лл  16 – 17] 

Так в нашем городе появилась улица имени «Чекиста», которую в настоя-
щее время употребляют во множественном числе, как улица «Чекистов», хотя 
смысловое значение она не поменяла 

1920 – 30-е годы ознаменовались строительством новых кварталов 
Сообщение Горкомунхоза Президиуму Горсовета от 23 февраля 1928 года
«… еще имеется во вновь застроенных посёлках улицы без наименований, 

нумерация домов в тех же посёлках так же отсутствует …»  Решено произвести 
переименование улиц и провести новую нумерацию домов, так как, из-за воз-
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ведения новых построек населению сложно было указать свой адрес  В городе 
и поселках отмечено 130 улиц и произведены расчёты затрат в сумме 3 851 руб  
45 коп 

«А именно:
1  На изготовление штамповых вывесок для улиц, согласно образцов и при-

ложения табличек – 2 639 х 45 =1 187 руб  55 коп 
2  Развески табличок – 2 638 х 5 = 131 руб  80 коп 
3  Изготовление номеров штук – 5 000 х 35 = 1 750 руб  00 коп 
Развеска – 6 000 х 2 = 100 руб  00 коп 
Всего рублей – 3 169 руб  35 коп 
Продавая номера домов населению по 65 коп  Возможно будет выручить – 

5 000 х 65 = 3 250 руб 
На основании изложенного Запорожский Горкомунхоз просит:
1  Утвердить прилагаемый при сем список улиц;
2  Утвердить смету расходов – 3 169  35 и доходов – 3 250 
3  Издать обязательное постановление о перенумерации домов 
Зав  Горкомхозом – Москвин
Зав  Отд  Благоустройства – Инженер Славянов» [7, д  278, лл  32, 36 – 37] 
При этом был приложен список улиц с количеством номерных таблиц на 

каждой  Исходя из данного списка, можно подсчитать не только количество 
существующих улиц в старой части города, но и узнать количество домов распо-
лагавшихся на той или иной улице 

Протокол № 24 від 19. VI. 1928 р.
Комісії виділеної з членів Культурно-Соціяльної Секції Міськради,

по найменуванню вулиць на нових поселках
і перенумерування будинків по всіх вулицях міста

Ухвалили:
В цілому зі списком погодитись  Але змінити такі вулиці 
Місце і Слобідка:
Магазинний пер – Червоного променю,
Поперечная – Будёновская,
Раковского – Паризької Комуни,
Упорная – Профінтерн,
Троцького – Чекіста,
Казений пер – Піонерський 

Витяг з протоколу № 33
Засідання Бюро Культурно-Соціяльної секції Запорізької Міськради

від 20 червня 1928 року
Секретар секції Каленіченко запропонував: «Доручити комісії ще раз пере-

глянути проект в такому напрямку, щоби залишились доцільні і тепер старі назви 
вулиць, а в нових назвах аби менше було «Вождизму»[7, д  278, л  49] 

Проект Комиссии был пересмотрен и уже в Протоколе № 24 от 18  VII  1928 г  
утвердили такие названия улиц: Улица Раковского получила новое название – 
Красногвардейская, Троцкого – Чекиста, остальные оставили без изменений 

В августе 1928 г  была утверждена смета на проведение мероприятий по наиме-
нованию и переименованию улиц и посёлков, которая в доходной части составила 
3 250 рублей, в расходной 3 169 рублей, 35 копеек  И предложили Горкомунхозу 
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при нанесении номеров домовладений учесть нарезанные участки под будущее 
строительство [12, д  172, л  83] 

Следующим значительным этапом переименования принято считать «Немец-
кий», после прихода немцев-оккупантов на территорию города  В документах, 
сохранившихся в Государственном архиве Запорожской области, имеются сведе-
ния о том, какие названия носили улицы Старой части города в период оккупации 
Запорожья  Большинству улиц были возвращены дореволюционные названия 

«Ведомость по исчислению земельной ренты на 1943 год»
(составлена 28  VII  1942 года)

 Город
Старые Новые
1  Грязнова 1  Визволення
2  Пролетарская 2  Кропивницкого
3  Красногвардейская 3  Стадионная
4  Маяковского 4  Филипповская
5  Леппика 5  Днепровская
6  Глиссерная 6  Глиссерная
7  Тургенева 7  Тургеневская
8  пер  Банковский 8  пер  Банковский
9  Чекиста 9  Троицкая
10  Свердлова 10  Покровская
11  Ильича 11  Благовещенская
12  Анголенко 12  Базарная
13  Ломаная 13  Ломаная
14  Жовтнева 14  Майданна
15  Поперечная 15  Поперечная
16  пер  Упорный 16  пер  Упорный
17  Жуковского 17  Жуковского
18  Гоголя 18  Гоголя
19  Розы Люксембург 19  Александровская
20  Артема 20  Николаевская
21  Михайловича 21  П  Мирного
22  Карла Либкнехта  22  Адольфа Гитлера
23  Кирова 23  Московская
24  Железнодорожная 24  Железнодорожная
25  Кузнечная 25  Кузнечная
26  пер  Тихий 26  пер  Тихий
27  пер  Днепровский 27  пер  Днепровский
28  пер  Мельничный 28  пер  Мельничный
29  пер  Военкоматский 29  пер  Проходной
30  Фрунзе  30  Хмельницкого
31  Кривая Бухта 31  Кривая Бухта

После освобождения города Запорожья в 1943 г  от немецких оккупантов, 
в город вернулась власть Советов и улицам автоматически вернули прежние 
наименования 

Масштабные изменения в названиях улиц произошли в начале 50-х годов  
В этот период упразднили прежние наименования некоторых территорий горо-

Косько Е. А.



ІСТОРІЯ

257

да, посёлков, переименовали существующие улицы и дали названия вновь 
образованным  Важным событием этого периода стало оформление современного 
вида проспекта Ленина 

Протокол № 10
Заседания Исполнительного Комитета Запорожского Городского Совета 

Депутатов Трудящихся от 4 января 1952 года
Об упорядочении наименований улиц города Запорожья

I  Переименовать следующие улицы города Запорожья 
1  Улицу Карла Либкнехта от улицы Ломанной до площади Пушкина – наиме-

новать Проспект Ленина (Сталинский район) 
2  Улицу Карла Либкнехта от вокзала Запорожье 1 до улицы Ломанной – 

наименовать улица Булгарина (Сталинский район) 
3  Улицу Розы Люксембург – наименовать улица Дзержинского (Сталинский 

район) 
4  Улицу Михеловича – наименовать улица Горького (Сталинский район) 
5  Переулок Банковский – наименовать проезд Театральный (Сталинский 

район) [8, д  435, лл  16 – 18] 
Упразднили наименование «посёлок», для тех которые были построены в черте 

города и слились с жилыми районами  Сохранили, как исключительное, наимено-
вание «посёлок», для поселков удаленных от компактной городской застройки 

«IV  Упразднили наименования для отдельных застроенных территорий 
города:

1  Старый город;
2  Площадь Шевченко
3  Соцгород» [8, д  435, лл  16 – 18] 
В Примечании отметили, что для удобства нахождения адресата жилые 

массивы, перечисленные в протоколе, именовать: город Запорожье, с добавлением 
наименования посёлка, указывая также улицу и № дома 

«VI  По главной улице города – проспекту Ленина установить единую нуме-
рацию домов в направлении от улицы Ломанной к плотине Днепрогэс» [8, д  435, 
лл  16 – 18] 

Обязали владельцев домов до 1-го апреля 1952 г  заменить указатели наиме-
нований улиц на угловых домах и домовых фонарях по установленным образцам, 
городское коммунальное хозяйство и Управление главного архитектора города 
в месячный срок ввести нумерацию домов на новых улицах  До 1-го мая 1952 г  
городской отдел коммунального хозяйства должен был составить и издать «Спра-
вочник улиц города Запорожья» [8, д  435, лл  16 – 18] 

Протокол № 25
Заседания Исполнительного комитета Запорожского Городского Совета

Депутатов Трудящихся от 4 августа 1955 года.
С целью упорядочения наименования улиц в городе, решено переименовать 

отдельные улицы Старой Части города:
Улицу Кузнечная – наименовать улица Проточная;
Улицу 2-я Уральская – наименовать переулок Уральский [8, д  636, 

лл  12 – 13] 
В следующий, так называемый, «Антисталинский» этап, связанный с разобла-

чением культа личности Сталина также прошел ряд переименований улиц 
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Протокол № 31
Заседания Исполнительного Комитета Запорожского Городского Совета 

Депутатов Трудящихся от 25 октября 1957 года.
Решение № 515. О переименовании улиц г. Запорожья.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сен-
тября 1957 года «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и 
общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим 
населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям, организациям», 
исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ:

Переименовать следующие улицы:
По Сталинскому району
1  ул  Булганина – на проспект им  Ленина [8, д  746, лл  220 – 221; 13, д  37, л  59] 

Протокол № 24
Заседания Исполнительного Комитета Запорожского Городского Совета 

Депутатов Трудящихся от 27. 12. 1965 года.
Решение № 544 «... о наименовании улиц и переулков г. Запорожья.

В Жовтневом районе переименовать переулки и улицы с одноименными 
названиями:

1  Переулок Ореховский – на переулок Дарвина;
2  Улицу Харьковская и улицу Санитарная на поселке им  Кирова, являющейся 

продолжением улицы Плавневой переименовать в улицу Плавневая;
3  Улицу Северо – Западная, в районе Космоса, переименовать в улицу 

Магара;
4  Переулок Тихий переименовать в переулок им  Желябова А  И  [7, д  76, 

л  126] 

Протокол № 20
Заседания Исполнительного Комитета Запорожского Городского Совета 

Депутатов Трудящихся от 1 сентября 1966 года.
Решением № 354 О новых наименованиях улиц города
«3  Отменить решение Горисполкома № 544 от 27 декабря 1965 года о пере-

именовании переулка Тихий в переулок им  Желябова А  И  и наименовать его 
по старому переулок Тихий» [7, д  148, лл  24 – 25] 
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Найменування та перейменування вулиць Олександрівська

Стаття присвячена вивченню назв вулиць міста Олександрівська, їх найменуванню та пере-
йменуванню в різні періоди історії м  Запоріжжя 

Kosko Y. A.

Named and renamed streets of Alexandrovsk.

Article is devoted to the study names of street of Alexandrovsk city, their named and renamed in 
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ЕПІЗОДІВ
ПІДПІЛЬНОГО РУХУ У м. ЗАПОРІЖЖІ (1942 – 1943 рр.)

Історію підпільного руху у м  Запоріжжі почали писати одразу після закін-
чення Другої світової війни, проте багато проблемних питань не розв’язані і досі  
Наріжним каменем цих проблем є специфічність джерельної бази, яка склада-
ється здебільшого зі спогадів учасників та їх свідчень правоохоронним органам  
А ці джерела завжди є суб’єктивними та не завжди можуть бути перевіреними 
іншими джерелами  Основа суспільних поглядів на підпільний рух була закладена 
за радянських часів, ретельно охоронялася від будь яких зазіхань і на певний час 
стала непохитною  Деякі затверджені тези повторювалися у наукових та публі-
цистичних працях без належного аналізу  Іноді таке копіювання посилань має 
місце і сьогодні  Не маючи достатньої джерельної бази для аналізу історії усього 
підпільного руху у нашому місті, зупинимося лише на двох його епізодах розта-
шувавши їх хронологічно 

Почнемо з Дніпровської гідроелектростанції  Відомо, що зруйнована 18 серп-
ня 1941 р  електростанція під час окупації була в основному відновлена [1]  
У 1968 р  дослідник П  Т  Кривчик повідомив, що на станції діяла підпільна група 
у складі трьох осіб, які підпорядковувалися «Ревкому»  Вони псували електричні 
дроти, перерізали телефонні кабелі  Апогеєм їхньої роботи стали диверсії на 
агрегатах № 3 та № 5  На третьому агрегаті підпільник Кацанопуло зміг зняти 
болти у нижній частині люку спіральної камери  Це призвело до аварії під час 
запуску агрегату  Згадуються також підпільники Омельяненко та Кобзар  При 
цьому зазначається, що двоє з фігурантів цієї справи працювали на станції [2, 
сс  237 – 238]  Наступного року ці події знову були описані в літературі, тільки 
дієвими особами тут були Іванопуло та Омельченко  З попередньою публікаці-
єю збігалися тільки номери агрегатів та характер диверсії на третій турбіні [3, 
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сс  71 – 72]  Вільне і надто художнє трактування подій без жодного посилання 
не дає підстав вважати цю публікацію надійною  Іще через рік ця історія спливла 
також без посилань у монографії М  М  Загорулько та А  Ф  Юдєнкова  Авто-
ри подали події таким чином: «Весной 1942 г  вскоре после пуска оккупантами 
двух турбин Днепрогэса патриоты открыли люк в водонапорной трубе  Вода 
наполнила машинный зал на полтора метра  В феврале 1943 г  из Берлина на 
строительную площадку Днепрогэса был доставлен вкладыш для подпятника 
масляной ванны  Советские рабочие процарапали на нем баббит  Фашистские 
специалисты не заметили этого  Вкладыш был поставлен на место  Когда маши-
на начала работать, температура в масляной ванне резко стала подниматься и 
дошла до аварийного состояния» [4, с  148]  З цього уривку виходить, що дивер-
сія була здійснена не під час запуску агрегата, а дещо пізніше  Додається також 
епізод з продряпанням вкладня  Наступна монографія цих авторів повторювала 
цитований текст дослівно [5, с  248]  Перевидання цієї ж монографії у 1980 р  
призвело до механічного повторення наведеної вище цитати  Ще раз ця версія 
була надрукована у 1985 р  [6, с  283]  Нова публікація традиційно не мала поси-
лань на джерела, проте стилістика викладеного не залишає сумнівів у тому, що 
інформація списана зі згаданої вище статті П  Т  Кривчика  Задля перевірки цих 
відомостей звернемося до доступних нам джерел 

Оскільки науковий обіг цих матеріалів почався у 1968 р , уважно проана-
лізуємо відповідну сторінку статті П  Т  Кривчика  Абзац, в якому йдеться про 
вказані події посиланням на джерела не супроводжується, але далі бачимо, 
джерелом автору слугував фонд № 102 Партійного архіву Запорізької області  
Є згадування про номери справ, а от будь яка інформація про описи відсутня  
Нами були віднайдені документи, які мають три варіанти версії про диверсії 
на Дніпрогесі  Перший містить характеристику на В  Д  Омельяненка  Нажаль, 
документ не був датований  Проте з великим ступенем вірогідності можемо 
віднести його створення до червня 1944 р  Архівна справа поруч з вказаною 
містить характеристики на інших людей, написаних на такому ж самому папе-
рі рожевого забарвлення з датами «15/VI-44» та «30/VI-44» [7, спр  75, арк  26, 
29]  Усі характеристики підписували чотири особи, серед яких був М  П  Саж-
ченко  Другий варіант – це звіт про роботу організації «Ревком» [7, спр  74, 
арк  78 зв  – 79]  Останній варіант містять спогади М  П  Сажченка, які зберігає 
Запорізький обласний краєзнавчий музей [8, спр  3017, арк  6]  Наочно усі версії 
зі збереженням авторської стилістики зведені у таблицю 1 

Вважаємо доведеним, що джерелом відповідного абзацу статті П  Т  Кривчика 
був саме звіт 1945 р  Не дивлячись на те, що у перших двох випадках були інші 
підписанти, саме Сажченка ми вважаємо одноосібним автором усих версій  Чи 
міг він на власні очі бачити події, про які писав? Згідно з довідкою начальни-
ка УНКДБ по Запорізькій області полковника Голубєва від 24 березня 1945 р  
М  П  Сажченко працював юрисконсультом на заводі «Комунар», а протягом 
окупації кустарно займався чоботарством [9, с  78]  Звісно ж бути присутнім під 
час запуску будь якого агрегату він не міг  Може безпосередні учасники подій 
розповіли йому подробиці?

Взагалі то постать М  П  Сажченка вкрай неоднозначна і потребує ретель-
ного дослідження  Його спогади містять багато настільки фантастичних даних, 
що невідомо скільки там взагалі правди  Чого тільки вартує повідомлення про 
знешкодження за два роки боротьби 580 ворожих солдат, офіцерів, жандармів 
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та поліцейських! За його словами ревкомівці мали на озброєнні 968 гвинтівок, 
32 автомати, 183 револьвера та пістолета, 14 кулеметів і таке інше [8, спр  3017, 
арк  8 – 9]  Чи не забагато для групи, офіційно встановлена чисельність якої скла-
дала трохи більше 50 осіб, з яких майже половина була жінками [9, сс  90 – 95]? 
Відповідь на ці питання вважаємо знайденою в одному цікавому документі  
Нажаль, це не оригінал, а копія листа запорізького міськкому КП(б)У до Укра-
їнського штабу партизанського руху  Ось цитата: «Одновременно сообщаем, 
что при проверке и утверждении отчета, предоставленного руководителем 
Ревкома р  (можливо це друкарська помилка і потрібно читати «т.» – авт.) 
Сажченко П  Н  (вірогідно, ініціали переплутані машинально – авт.) установ-
лено, что отчет, составленный т  Сажченко в августе 1944 г  не соответствует 
действительности, поэтому ГК КП(б)У утвержден отчет, предоставленный им 
в ноябре 1943 года  По имеющимся у нас данным, Украинский штаб партизан-
ского движения выдал через т  Сажченко более 100 партизанских документов 
до утверждения отчета  ГК КП(б)У просит выслать списки партизан, коим 
выданы партизанские документы через т  Сажченко, с тем, чтобы изъять неза-
конно выданные документы» [7, спр  74, арк  1]  Безумовно, характеристика на 
В  Д  Омельяненка, де вперше згадане підпілля на Дніпрогесі, зроблена саме для 
УШПР  Скоріш за усе, звітом за листопад була автобіографія М  П  Сажченка, 
яка мала дату «15/ХI-43»  Звіт за серпень 1944 р  нами не виявлений  А що до 
згаданої автобіографії, то вона містить багато відомостей про діяльність Ревкому 
і не містить жодної згадки про події на станції [7, спр  74, арк  28 – 37 зв ] 

Таблиця 1

№ 
версії

Автор та 
дата ство-

рення
Зміст версії

1 Сажченко, 
Венгеренко, 
Данильченко, 
Власенко, чер-
вень 1944 р.

24 марта 1942 г. на ДГЕС вывел из строя турбину № 5 путем выпуска 
масла разплавили подпятники, 1 мая 1942 года при пуске турбины № 3 
был оторван люк напорной амперной камеры. В результате затоплено 
водой машинное отделение и выведена из строя станция полностью на 
2 недели [7, спр. 75, арк. 24].

2 Сажченко, 
Венгеренко 
30 березня 
1945 р.

По заданию Сажченко Н. П. командир партизанской группы Кацонопуло 
Н. И. и Станковскому на вводимой в эксплуатацию турбину № 5 на ДГЭС 
24/ІІІ-1942 г. произведен спуск масла и в подпятник турбины пущена 
вода. В результате выплавка подпятника турбины и вывод ее из строя. 
Исполнители Кацонопуло Станковский.
К 1/V-1942 г. при вводе в эксплуатацию турбины № 3 был оторван люк 
амперной спиральной камеры. В результате затопление водой всего 
машинного зала, масляного хозяйства и мастерских, остановле [далі 
нерозбірно – авт.] ДГЭС. (Исполнители Кацонопуло Станковский).
13/V-1942 г. сняты из дрезины шестеренки и заброшены в Днепр, в ре-
зультате дрезина выведена из строя, которая предназначена для тран-
спортирования вагонов в пределах ДГЭС (исполнитель Манько В.).
В сентябре 1942 г. было 9 случаев: вывод паровозов из строя путем порчи 
дымогарных труб паровоза от чего паровозы простаивали за каждым 
случае (по 10 – 12 часов) (исполнители Станковский Манько).
9/ІІІ-1943 г. выведен паровоз из строя на ДГЭС путем разрушения право-
го цилиндра, для чего был закрыт продувальный кран и от удара воды 
цилиндр полетел, прекращено движение на участке Днепростроя 
(Исполнители Станковский) [7, спр. 74, арк. 78 зв. – 79].

Критичний аналіз деяких епізодів підпільного руху у м. Запоріжжі (1942 – 1943 рр.)
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№ 
версії

Автор та 
дата ство-

рення
Зміст версії

3 Сажченко, 
8 квітня 
1962 р.

На ДГЭС 24/ІІІ-42 г. При введении в эксплуатацию турбины № 5 партиза-
нами Коцонопуло и Станковский было спущено масло, а вместо масла 
пущена вода. В результате подпятники турбины поплавились.
7/V-42 г. При введении в эксплуатацию турбины № 3 партизаны Коцо-
нопуло и Станковский оторвали люк амерной спиральной камеры, в 
результате машинный зал и масляной хозяйство и мастерские были 
затоплены водой.
13/V 42 г. из дрезины сняты шестеренки и заброшены в Днепр, в резуль-
тате дрезина вышла из строя. Манько.
На ДГЭС было выведено из строя паровозов девять случаев, путем раз-
рушения правого цилиндра. Для этого был закрыт продувальный кран и 
от удара воды цилиндр полетел, а также путем порчи дымогарных труб 
[8, спр. 3017, арк. 6].

Вважаємо, що подальші наукові та публіцистичні републікації без посилань 
не мають інших джерел, ніж робота П  Т  Кривчика, не дивлячись на те, що тех-
нічні подробиці різняться, і не співпадає хронологія  Щодо прізвищ диверсантів, 
Коцонопуло, Кацанопуло, та Іванопуло вважаємо однією особою, схиляючись до 
того, що вірним є перше написання  Доречі, у звіті, датованому березнем 1945 р , 
йому приписують псування німецького телефонного зв’язку на лінії Марганець-
Розумівка та розмінування електропідстанції на правому березі Дніпра 26 листо-
пада 1943 р  [7, спр  74, арк  79]  Не думаємо, що таку інформацію треба сприймати 
серйозно  Омельяненко та Омельченко теж можуть бути однією людиною  Спро-
ба знайти згадки про усіх дніпрогесівських підпільників в інших доступних нам 
джерелах була невдалою 

Встановивши звідки витікає інформація, проаналізуємо технічну можливість 
подібних диверсій  Якщо говорити про дрезини та паротяги, ймовірність такої 
діяльності безумовно існувала  Проблема виникає коли починаємо аналізувати 
характер диверсії на агрегаті № 3 – спіральні камери взагалі не мають ніяких 
люків  Це величезні залізні труби наглухо замуровані бетоном [10, с  80]  Ці труби 
спіралювато обкручують робочі колеса турбін, їхній переріз плавно зменшується 
щоби збільшити водяний тиск на турбіну  Люки є тільки в напорних трубах  Саме 
через них можливо потрапляння води на позначку 23, тобто рівень підлоги май-
стерень та маслоочищувального пристрою [10, сс  101, 104]  До того ж є ще один 
аспект  Щоб змусити турбіну обертатися треба через спіральні камери подати 
на неї воду з верхнього б’єфу, відкривши засувки  Задля запобігання потужного 
удару води ці засувки ніколи не відкривалися миттєво  Спочатку спіральна камера 
заповнювалася водою під низьким тиском, для чого конструкція мала спеціальні 
обхідні канали – байпаси [10, с  78]  Така складна система розкручування турбіни 
цілком надавала можливість працівникам станції зреагувати на таку нештатну 
ситуацію як витік води у приміщення майстерень для ремонту трансформаторів 
та маслоочищувального пристрою ще на стадії відкриття байпасів 

Також звернемо увагу на дати диверсій  За Сажченком п’ятий агрегат був виве-
дений з ладу 24 березня, а третій – 1 або 7 травня  Ми схильні довіряти свідченням 
П  І  Дробишевського, який на той час працював на Дніпрогесі електриком  Він 
каже, що агрегат № 5 був змонтований до 10 квітня і випробований за п’ять днів 

Таблиця 1 (Закінчення)

Лініков В. А.
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потому  Агрегат № 3 змонтували до 15 травня і також випробували під час весняної 
повені [1, с  209]  Звичайно ж, Дробишевському нічого не було відомо про диверсії  
З його свідчень також виходить, що у дні потенційних диверсій на агрегатах тільки 
тривали монтажні роботи  Якщо припустити, що 24 березня дійсно дії підпільників 
призвели до розплавлення підп’ятника третього агрегату, стає незрозумілим як 
за 18 діб, тобто до дня випробування за Дробишевським, така складна поломка 
була усунена  Адже довелося би розібрати, а потім скласти принаймні статор та 
ротор агрегату  Нагадаємо, що під час будівництва Дніпрогесу турбіну монтували 
щонайшвидше за 23,5 доби, а ротор генератора за 26 [11, с  31] 

Відзначимо цікавий момент, який на перший погляд не має відношення до теми  
У 1943 р  на Дніпрогесі слюсарем точної механіки працював І  Я  Яроцький  Під час 
розмінування у 1944 р  він розповідав, що бачив як німці завозили вибухівку до 
потерни щитового відділення станції, але конкретизувати де саме розташовували-
ся заряди не міг, бо на той час не мав допуску до цього місця [12, спр  1381, с  175]  
У нас відсутні дані про охорону Дніпрогесу у 1942 р , але навряд чи люди працювали 
без нарядів та переміщувалися по території без вагомої причини  Скоріше за все, 
для того, щоб опинитися біля люків напорних труб або будь якого іншого агрега-
та чи пристрою теж треба було мати допуск  Це також означає відповідальність 
співробітників за будь-які вчинки  Не ймемо віри у те, що будь які складні диверсії 
залишилися непоміченими керівниками робіт та охороною Дніпрогесу 

Варто зауважити, що на диверсійну діяльність на Дніпрогесі також претенду-
вав електрозварювальник К  М  Безручко  У лютому 1944 р  він свідчив начальнику 
штабу оперативної групи з розмінування старшому лейтенанту Головіну наступ-
не: «13 10 43, в 7 00 вечера, наблюдая за работой немецких сапер, я укрылся в 
люке 4-ой машины, где заметил центральный бронированный кабель, идущий из 
потерны в плотину по служебному мосту около машинного зала  Рискуя всем, я 
решил перерезать провод и провод незаметно для часовых был мною перерезан» 
[12, с  154]  Ці свідчення аналізувалися начальством 44 окремого інженерного бата-
льону спеціального призначення підполковником Рошалем та капітаном Коваль-
ским  Їх висновки були категоричними: «Установить достоверность этих, как и 
многих других сведений местного населения, не представляется возможным» [12, 
с  21]  Вважаємо ці висновки вірними 

Варто нагадати, що ніяких відомостей про диверсійні акти на Дніпрогесі 
не було ані в постанові бюро Запорізького обкому КП(б)У «Про діяльність під-
пільного Запорізького ревкому» від 11 серпня 1945 р  [9, сс  81 – 82], ані в звіті 
Запорізького обкому КП(б)У «Про діяльність підпільних партійних організацій 
та партизанських загонів, які діяли під час Великої вітчизняної війни на терито-
рії Запорізької області» від 4 жовтня 1946 р  [13, сс  169 – 207]  Цитований лист 
запорізького міськкому КП(б)У пояснює чому саме такі відомості не увійшли до 
офіційних партійних документів 

Виходячи з аналізу усіх наявних сьогодні фактів зробимо висновки  По-перше, 
факти подані у документах за авторством М  П  Сажченка, а відповідно і у всіх 
подальших публікаціях вважаємо недоведеними і такими що не мали місця  
По-друге, саму можливість диверсійних актів на агрегатах станції вважаємо такою, 
що прямує до нуля, залишаючи мізерну вірогідність подібних актів на транспорті 
Дніпрогесу  По-третє, М  П  Сажченко розповідав про факти, свідком яких він 
особисто бути не міг, проте наявність дат, наближених до реальних подій та вико-
ристання специфічної термінології дозволяє припустити, що він мав консультан-
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та, який дійсно працював на станції у той період  Такими консультантами могли 
бути люди записані як безпосередні виконавці акцій  По-четверте, сумнівна та 
неперевірена інформація потрапила до наукових праць і потенційно може бути 
тиражована і сьогодні 

Далі проаналізуємо епізоди діяльності підпільної групи під орудою М  Г  Гон-
чара  За великим рахунком, діяльність цієї групи потребує окремого досліджен-
ня, незважаючи на наявність доволі різноманітної літератури з цього приводу  
Сталося так, що практично усі дослідження цієї теми не дають нових відомостей 
про діяльність групи  Коротко переповімо офіційну версію за постановою Запо-
різького обкому КП(б)У «Про діяльність підпільної групи Гончара М  Г  в м  Запо-
ріжжя» від 4 липня 1946 р  [13, сс  106 – 107]  На початку 1942 р  М  Г  Гончаром 
була створена підпільна група, основу якої складали робітники заводу «Запоріж-
сталь»  Члени групи радіоприймачами приймали зведення Радінформбюро, цю 
інформацію розповсюджували листівками  Також підпільники допомогали вій-
ськовополоненим чинити втечі, розкидали шляхами загострені металеві «їжачки» 
для пошкодження коліс німецького транспорту, збирали зброю, яку переховували 
у спеціальній схованці в колодязі на помешканні Гончара  Також група ставила 
собі за мету запобігти руйнації окупантами Запоріжсталі  У червні 1943 р  група 
була викрита, більшість активних членів заарештовані, частина з яких розстріля-
на  Ті, хто залишився на волі, ніякої роботи не провадили  Ця постанова заклала 
ідеологічний фундамент усім подальшим публікаціям, проте не давала жодних 
конкретних даних  Наприклад, і сьогодні не відома точна кількість розстріляних  
Звичайно ж наша розвідка не дасть відповіді на більшість питань, тому окрім 
аналізу діяльності групи, особливу увагу зосередимо на постаті самого Миколи 
Григоровича 

З кінця шестидесятих років ХХ ст  було відомо, що він був членом партизан-
ського загону запорізьких робітників протягом вересня 1941 р  – лютого 1942 р  
У лютому він повертається до міста для ведення підпільної роботи [2, сс  226 – 227]  
Назва партизанського загону зазначена не була  Трохи пізніше стало відомо про 
його активну участь в евакуації Запоріжсталі, а його дружина, Марія Панасів-
на, повідомляла що її та двох дітей він відправив до Ставропольського краю [14, 
с  95]  Нема сумніву, що він був членом загону імені Будьонного, зформованого 
переважно з робітників Запоріжсталі, командиром якого був І  Й  Копьонкін  
За офіційною версією, 12 вересня загін рушив у напрямку Харкова [14, с  90], 
хоча насправді загін виїхав дев’ятнадцятого через Гуляйполе [7, спр  81, арк  30]  
Саме звідти і був надісланий переказ дружині, датований поштовим штемпелем 
наступним днем [7, спр  188]  Дати збігаються, але офіційна історія заводу ніяким 
чином не пов’язує з цим загоном М  Г  Гончара [14, сс  90 – 92]  Активна участь 
в евакуації йому була приписана вже після війни  Маємо інформацію про його 
спробу евакуюватися ще у перший день оборони міста, він опинився на станції 
Синельникове, звідти дістався до Сталіно (нині Донецьк) і до Запоріжжя повер-
нувся тільки 31 серпня через неможливість виїхати до глибокого тилу  На заводі 
працював до 11 вересня, коли і записався до партизанського загону  Під час цих 
пригод з ним була К  Н  Маточкіна, яка про них і розповіла [7, спр  81, арк  30] 

У середині дев’яностих років ХХ ст  побачила світ художньо-документальна 
повість «Слід метеора»  В ній оприлюднені фрагменти щоденника І  Й  Копьонкі-
на  Нажаль, не було вказано де саме цей щоденник зберігається  Автор повісті на 
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початку цитування щоденника лише зауважив: «Тому найкраще буде далі вести 
розповідь строго за його сторінками  Тим паче, що в ньому відтворено не лише 
події, а й настрої людей і навіть погодні умови  Це означає, що авторові повісті 
немає найменшої потреби щось видумовувати від себе» [15, с  24]  Наведемо фраг-
мент запису від 16 жовтня 1941 р  «Не бажаючи переносити труднощі партизан-
ського життя, посилаючись на те, що не вміють їздити на конях, відмовилися далі 
рухатися з нами, так звані «сімейні пари»: постачальник заводу «Запоріжсталь» 
Гончар Микола Григорович, 1908 року народження і його «дружина» Маточка 
Клавдія Никифорівна, 1916 року народження, Опалюк Тимофій Никифорович, 
1916 р  н  і його «дружина» секретар-машиністка райвиконкому, член ВЛКСМ 
Яворська Євдокія Василівна, 1919 р  н  Вони порушили партизанську клятву, ми 
визнали їх дезертирами» [15, с  27] 

Звинувачення серйозне, тим більше, цитований фрагмент узятий не з акаде-
мічної публікації, а з художнього твору  Задля розуміння ситуації долучимо свід-
чення близьких Гончару людей  Вище була згадана М  П  Гончар, дружина Миколи 
Григоровича  Її спогади зберігає музей заводу «Запоріжсталь»  Це машинопис 
на восьми сторінках, остання з яких має автограф Марії Панасівни та рукописну 
дату – «30 10 1970 р »  Аркуші не мають музейних або архівних шифрів, тому 
у подальшому будемо посилатися на порядковий номер аркуша пробитий під 
час друкування  Дружиною М  Г  Гончара називала себе також К  Н  Маточкіна 
(іноді власноруч підписувалася як Маточка) у поясненнях, які вона давала у Запо-
різькому обкомі у лютому 1944 р  Саме вона і фігурує у щоденнику Копьонкіна  
Справа в тому, що законною дружиною була дійсно евакуйована М  П  Гончар  
З Клавдією Никифорівною Микола Григорович познайомився на курсах проти-
повітряної оборони у 1940 р  Восени наступного року вони разом стали парти-
занами  Вихід з загону вона пояснює таким чином: «Когда мы начали встречать 
выходивших из окружения ,   нам нач[альник] отряда говорит: я вас отправляю в 
Харьков … Когда мы дошли в Харьковскую область, 22 – 23 10[19]41  [то узнали], 
что Харьков был сдан  … мне муж и говорит, что остался в городе Запорожье по 
заданию т  Садовников Костя … Будем продвигаться в Запорожье и будем вместе 
с т  Садовниковым работать …» [9, сс  63 – 64]  Свідчення, звичайно ж плутані  
Жодних інших згадувань про К  Садовнікова у доступних нам джерелах не вияв-
лено  Трохи більше ніж за рік вона дала дещо інші свідчення: «Получили назна-
чение для действий партизанского отряда, но сопровождающий ушел, а потому 
ушли в г  Запорожье» [7, спр  81, арк  29]  На нашу думку різність версій свідчить 
про спробу приховати правду  У свою чергу, після війни Марія Панасівна шукала 
чоловіка, зверталася до різних установ  Відповіді були приблизно такими: «По 
учетным данным бывшего Украинского штаба партизанского движения Ваш муж 
… числился в партизанском отряде Копенкина … Судьба неизвестна» [16, арк  5]  
Маємо також власноруч написані пояснення про роботу у підпільній організації 
Т  Д  Клімашевської  Вона передала розповідь Гончара про ці події таким чином: 
«Рассказал о том, что он был командир партизанского отряда, который был раз-
бит и он вернулся в Запорожье для организации подпольной группы» [7, спр  81, 
арк  15 зв ]  Дружина підпільника Бойко стверджувала, що сам Гончар повідомляв 
її про те, що «… оставлен органами НКВД для работы» [7, спр  81, арк  27] 

Ще одну версію подає запорізький журналіст І  Лукаш – завдання йти до 
Запоріжжя було дано комісаром загону Колокольцевим  Щоправда посилання на 
будь які джерела у цьому випадку були відсутні [17, с  723]  Таким чином маємо 
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сім версій залишення М  Г  Гончаром партизанського загону: 1) дезертирував; 
2) відправлений Копьонкіним до Харкова; 3) за завданням Садовнікова направле-
ний до Запоріжжя; 4) після втрати зв’язку з супровідним вирішили повертатися; 
5) сам був командиром загону і після розгрому за власної ініціативи повернувся 
для організації підпільної групи; 6) залишений для роботи органами НКВС; 7) за 
завданням Колокольцева направлений до Запоріжжя  Зауважимо, що версія № 5 
не підтверджується фактами, які відомі про загін Копьонкіна, а версія № 7 – жод-
них документальних підтверджень не має і існує лише у післявоєнній літературі  
Можливо, версії «від Гончара» він особисто міг висувати, і якщо це було, то був 
нещирим  Плутанина свідчень К  Н  Маточкіної також не надає впевненості у 
правдивості того, про що вона розповідає 

Відсутність будь яких даних у штабі партизанського руху може бути непрямим 
доказом правдивості першої версії, до якої, власне, схиляємося і ми  На наш погляд, 
є більш вагомі докази певності саме цієї версії  Клавдія Никифорівна повідомляє, 
що до червня 1942 р  мешкала у Харківській області, де у неї і народився син  Вона 
ніде не обмовилася, що батьком був саме Микола Григорович, але разом вони 
були як мінімум з 2 вересня 1941 р  [9, сс  63 – 64]  Дата вибуття пари з загону за 
версією командирського щоденника чудово корелюється з датою їхнього прибуття 
до Харківської області за свідченнями К  Н  Маточкіної  Припускаємо, залишен-
ня загону було обумовлене вагітністю Клавдії Никифорівни  Після народження 
дитини вона повертається до Запоріжжя і вони продовжили жити разом до арешту 
М  Г  Гончара 28 червня 1943 р  Від неї ж дізнаємося про ще один арешт Миколи 
Григоровича навесні 1942 р , хоча особисто вона не була свідком цієї події [9, с  64]  
Після 27-денного ув’язнення він був звільнений  Пізніше Клавдія Никифорівна 
стверджувала, що арешт тривав з листопада 1941 р  до квітня 1942 р  [7, спр  81, 
арк  29 зв ]  Відмінності у свідченнях вважаємо доказом нещирості та намаганням 
виправдатися перед владою за залишення партизанського загону у жовтні 1941 р  
Про цей арешт говорить також М  В  Тетерін з посиланням на самого Гончара: 
«… он мне сказал, что он сидел в гестапо в 1942 году в марте м/ц  Сидел всего 
месяц» [7, спр  81, арк  50]  Про перебування під вартою М  Г  Гончар розповідав 
також Т  Д  Клімашевській [7, спр  81, арк  15 зв ]  Жодної згадки про цей арешт у 
радянських публікаціях не було  Нещодавно було висловлене припущення, про 
навмисне випускання Гончара з в’язниці з метою стеження за щойно організо-
ваною групою [18, с  259]  Вважаємо питання як про факт цього арешту, так і про 
його інтерпретацію поки що відкритим 

Тепер до безпосередньої діяльності групи  Одразу впадає в око підбір джерел, на 
основі яких формувалася офіційна версія – це пояснення для спеціальної партійної 
комісії або слідчих органів, які займалися встановленням діяльності групи  Вони 
належать близьким родичам підпільників або самим підпільникам  Це громадянська 
дружина Гончара, дружини М  О  Бойка, А  І  Гирі, О  П  Фокіна та І  П  Челюкіна, мати 
Б  І  Живенка, батько та дружина Л  В  Вайнера  З виживших підпільників свідчення 
дали Т  Д  Клімашевська, С  В  Пікалов, М  В  Тетерін, П  С  Тишечко, К  М  Ткачук  
Також маємо пояснення тих, кого до складу групи так і не зарахували 

Нещодавно з’явилися невеличкі спогади деякої Ганни Гридасової  Вона стверд-
жує, що працювала разом з Гончаром, виконувала його завдання  Проте, не ста-
немо поспіхом долучати її слова до джерел, хоча б тому, що самий початок цих 
спогадів вже містить протиріччя  «После оккупации города мне было 15 лет», – 
пише авторка [19, с  5]  Неймовірно, щоб у такі молоді роки вона вже працювала 
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з документами на «Запоріжсталі»  Багато інших невідповідностей, наприклад: 
розстріл підпільників у Дубовому гаї, остаточно наводять на думку про сумнівність 
цього джерела  Зрештою, жоден, хто свідчив про діяльність групи у радянські часи 
про неї не згадував 

Аналіз роду занять підпільників за окупаційну добу зроблений на основі опри-
людненого масиву документів та архівних матеріалів  Для зручності дані зведені у 
таблицю 2  Перелік членів групи узятий з вступних коментарів до надрукованого 
комплексу документів по вказаній групі, складений з трьох офіційних документів 
[9, с  59]  Зірочкою позначені прізвища, офіційно затверджені постановою від 
4 липня 1946 р 

Документальних підтверджень конкретних дій групи з інших джерел, не 
пов’язаних з людьми, які були членами групи або на це претендували, на сьогодні 
немає  Наведений перелік учасників групи дискусійний  Наприклад, до нього не 
увійшов В  А  Крюков  Багато людей свідчили про його участь  Складаючи списки 
загиблих та виживших, К  Н  Маточкіна занесла його до тих, хто вижив, але потім 
закреслила [7, спр  81, арк  109 зв]  Справа в тому, що до 1957 р  вважалося, що саме 
він видав групу [7, спр  69, арк  43], потім радянські слідчі органи почали розгля-
дати причетність до цього зовсім інших людей [20, спр  506, арк  39]  Одразу після 
війни багато хто намагався долучити себе або родича до лав групи  Наприклад, 
участь О  К  Мірошніченка та багатьох інших визнана не була  Маємо сумніви 
щодо активної роботи К  М  Ткачука тому, що вказані ним самим відомості не під-
тверджуються свідченнями будь-якого іншого учасника групи  Важко говорити 
про діяльність тих людей, по яких взагалі не знайдено жодних відомостей  Не 
виключено, що до вказаних постанов могли бути вписані і зовсім непричетні до 
групи особи  Р  М  Базовлук, І  П  Волк, С  В  Пікалов та М  В  Тетерін називалися 
згаданим вже М  П  Сажченком членами «Ревкому» [7, спр  74, арк  40, 71 зв , 
78 зв , 81 зв ]  Знаючи про схильність останнього до неправдивих свідчень, можемо 
припустити, що вказані люди могли і взагалі не бути підпільниками  Відсутність 
будь-яких відомостей про переслідування їх окупаційними карними органами 
може бути непрямим доказом цього 

Навряд чи можна вірити в те, що підпільники намагалися готувати збройне 
повстання, коли агітація проводилася лише у вузькому колі осіб  Єдина згадка про 
це з’явилася у поясненнях Т  Д  Клімашевської, таке повстання нібито готувалося 
у січні 1942 р , але відступ Червоної армії завадив [7, спр  81, арк  17]  Швидше за 
все – ця теза вигадана вже після війни  Такою ж вважаємо тезу про намагання 
перешкодити діяльності німців зруйнувати завод  Доречно зауважити, що самі 
підпільники про це не розповідали  Вірогідно, деякі епізоди були вигадані їхніми 
родичами  Так само важко повірити у те, що на дверях бургомістра була наклеє-
на листівка  Принаймні це можна буде вважати доведеним фактом тільки після 
появи джерела, яке походить безпосередньо з цієї установи  Підтвердження 
диверсій на залізничному транспорті також не маємо, а корені таких спогадів, 
ймовірно, простягаються до діяльності М  П  Сажченка  Відомо тільки те, що біля 
с  Балабине диверсії учиняла інша група – М  І  Самсики  Стосовно руйнування 
мосту під Софіївкою варто навести фрагмент постанови Запорізького обкому 
КП(б)У № Б-169/3: «Указанное крушение на участке Софиевка-Славгород также 
не соответствует действительности, так как на самом деле в феврале 1943 года 
на этом участке был разбит немецкий эшелон прорвавшимися танками Красной 
Армии» [7, спр  69, арк  15] 

Критичний аналіз деяких епізодів підпільного руху у м. Запоріжжі (1942 – 1943 рр.)
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Таблиця 2

Прізвище Діяльність 
під час окупації

Зміст роботи в групі за спогадами 
підпільників та їхніх рідних

Подальша доля

Антипов Г. Даних немає Друкував та розповсюджував 
листівки, діставав зброю, висадив 
у повітря міст під Софіївкою, ро-
бив металеві їжачки та розкидав 
під колеса автотранспорту, году-
вав миш’яком коней [9, с. 71].

Заарештований [9, 
с. 71], загинув [7, спр. 81, 
арк. 109].

Базовлук Р. М.* Даних немає Розкидала металеві їжачки [7, 
спр. 81, арк. 50 зв.]

Пережила окупацію. [7, 
спр. 75, арк. 50].

Бойко М. О.* Працівник май -
стерні Тетеріна [7, 
спр. 81, арк. 27].

Допоміг зібрати радіоприймач, 
передавав зброю від М. Хрис-
тенко [7, спр. 81, арк. 25 зв.].

Заарештований у листо-
паді 1942 р. за межами 
Запоріжжя та розстрі-
ляний у березні 1943 р. 
в селі Петропавлівці [7, 
спр. 81, арк. 26, 26 зв.].

Василенко Д. І.* Даних немає Рив колодязь-схованку на подвір’ї 
Гончара [7, спр. 81, арк. 41].

Загинув [7, спр. 81, 
арк. 109].

Волк І. П. Даних немає Даних немає Пережив окупа цію [7, 
спр. 81, арк. 109 зв.].

Вайнер Л. В.* Будівельний від-
діл міської упра-
ви [9, с. 72]. 

Переховував документи, печатки, 
шрифти, друкував та розповсюд-
жував листівки, одну з яких наклеїв 
на дверях робочого кібінета бурго-
містра, пустив під укіс 3 потяги біля 
Балабиного та Синельникового, 
діставав зброю [9, с. 72].

Заарештований у черв-
ні [9, с. 66] або у липні 
[9, с. 72]. Розстріляний 
14 вересня 1943 р. [9, 
с. 62].

Герасименко Я. Г.* Даних немає Діставав зброю та вербував лю-
дей [7, спр. 81, арк. 1].

Розстріляний [7, спр. 81, 
арк. 109].

Гиря А. І.* Слідчий поліції 
Запоріжсталі [9, 
с. 70].

Друкував та розповсюджував 
листівки, діставав зброю, виса-
див у повітря міст під Софіївкою, 
робив металеві їжачки та роз-
кидав під колеса автотранспор-
ту, годував миш’яком коней [9, 
с. 71], приймав зведення Рад - 
і нформбюро [13, с. 186].

Розстріляний [13, с. 106].

Гончар М. Г.* Начальник поліції 
«Запоріжсталі» 
[9, с. 64, 70].

Керівник підпільної групи Розстріляний [13, с. 106].

Живенко Б. І.* Працював на 
радіовузлі май-
стром з ремонту 
радіоприймачів 
[9, с. 69].

Слухав радянські радіопередачі, 
розклеював листівки, передавав 
бланки паспортів від поліцей-
ських Гирі А. І. [9, с. 70].

Розстріляний [13, с. 106].

Камінський В. К.* Даних немає Даних немає Даних немає

Касьян В. Д. Начальник скла ду 
зброї [9, с. 72].

Друкував та розповсюджував 
листівки, діставав зброю, висадив 
у повітря міст під Софіївкою, ро-
бив металеві їжачки та розкидав 
під колеса автотранспорту, году-
вав миш’яком коней [9, с. 71].

Забитий на смерть під 
час спроби втекти у лип-
ні 1943 р. [9, с. 59].
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Прізвище Діяльність 
під час окупації

Зміст роботи в групі за спогадами 
підпільників та їхніх рідних

Подальша доля

Клімашевська Т. Д. Контора на чаль  -
ни ка охорони 
«Запоріж сталі» 
[9, с. 67]

Розклеювала листівки, діставала 
бланки паспортів, перекла дала 
зміст листівок з російської на 
німецьку та навпаки [9, с. 68].

Відправлена до концен-
траційного табору [9, 
с. 69].

Ковба М. Н.* Даних немає Даних немає Загинув [7, спр. 81, 
арк. 109].

Корогод К. П р а ц ю в а в  н а 
складі зброї ра-
зом з Касьяном [7, 
спр. 81, арк. 59].

Друкував та розповсюджував 
листівки, діставав зброю, висадив 
у повітря міст під Софіївкою, ро-
бив металеві їжачки та розкидав 
під колеса автотранспорту, году-
вав миш’яком коней [9, с. 71].

Забитий на смерть під 
час спроби втекти у лип-
ні 1943 р. [9, с. 59].

Корольов Є. І. Даних немає Даних немає Даних немає

Кононенко Г. І. Даних немає Даних немає Пережив окупацію [7, 
спр. 81, арк. 109].

Крюкова 
(Овсюк) Є. К.*

С п і в в о л о д а р к а 
ресторану [9, с. 64].

Допомагала групі грошима [9, 
с. 64] та діставати зброю [9, 
с. 71].

Розстріляна [9, с. 59].

Нестеров Є. Г.* Даних немає Даних немає Даних немає

Пікалов С. В. Фурман одного 
з керівників по-
ліції [7, спр. 81, 
арк. 41].

Перевозив зброю, вбив двох нім-
ців, розповсюджував листівки [7, 
спр. 81, арк. 38 зв. – 39 зв.].

Пережив оку па цію [7, 
спр. 81, арк. 40 – 42].

Тетерін М. В. Володар приват-
ної майстерні [7, 
спр. 81, арк. 27].

Купував зброю, розповсюджу-
вав листівки, розкидав металеві 
їжачки, псував зв’язок [7, спр. 81, 
арк. 50 – 50 зв.].

Пережив окупацію [7, 
спр. 81, арк. 26 зв.].

Тишечко П. С.* Даних немає Друкував та розповсюджу вав 
листівки, копав колодязь-схованку 
[7, спр. 81, арк. 55, 99].

Пережив окупа цію [7, 
спр. 81, арк. 55].

Ткачук К. М.* Даних немає Участь у організації катастро-
фи на перегоні Канкринівка-
Кушугум, псування ліній зв’яз ку, 
розповсюдження листівок [7, 
спр. 81, арк. 53 зв. – 54].

Пережив окупа цію [7, 
спр. 81, арк. 53 – 54].

Фокін О. П.* Водій заводу Ко-
мунар [7, спр. 81, 
арк. 60].

У лютому 1943 р. приніс додому 
зброю [9, с. 65] та допомагав 
передавати її Гончару [7, спр. 81, 
арк. 59 зв.].

Заарештований у трав-
ні 1943 р. у липні утік, у 
серпні перейшов лінію 
фронту, став солдатом, 
загинув у бою 14.12.43 р. 
[9, с. 65 – 66].

Христенко М. М. 
(справжнє ім’я 
Стрібков М. І.)*

Даних немає Передавав Гончару та Бой-
ко зброю та вибухівку, копав 
колодязь-схованку [7, спр. 81, 
арк. 22, 25 зв., 38 зв.,80 зв.].

Переїхав до Ме лі тополя, 
потім пішов у Червону 
армію [7, спр. 81, арк. 
81].

Челюкін І. Д.* Конюх та сто-
рож у м. Васи-
лівка [7, спр. 81, 
арк. 65].

Переховував вдома якісь згортки 
від Гончара та Бойка [7, спр. 81, 
арк. 65].

Заарештований 26 лип-
ня 1943 р. Розстріляний 
[13, с. 106].

Таблиця 2 (Закінчення)

Критичний аналіз деяких епізодів підпільного руху у м. Запоріжжі (1942 – 1943 рр.)
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Є ще деякі позиції – розповсюдження листівок, розкидання металевих «їжач-
ків» на шляхах, псування зв’язку, збирання та переховування зброї  Останнє 
вважаємо цілком можливим  І ось чому  Більшість активних членів групи пра-
цювала в різних силових структурах  У тій чи іншій формі вони мали доступ до 
зброї  За офіційною версією сам Гончар влаштовував підпільників на цю роботу 
задля максимально ефективної діяльності [13, с  186; 21, с  276]  Коріння цієї вер-
сії, вірогідно, простягається до свідчень дружини А  І  Гирі  До сьогодні ніхто не 
ставив питання як тоді М  Г  Гончар переграв керівництво заводу та влаштував 
на відповідні посади членів підпільної групи? Є вірогідність, що поліцейськими 
вони були ще до того, як стали підпільниками  Непрямі підтвердження того, що 
група збирала зброю знаходимо у довідці, створеній в Запорізькому управлінні 
МДБ  Слідчі опитали людей, які були ув’язнені в одних камерах з підпільниками  
З цих свідчень виходить, що члени групи говорили між собою тільки про схован-
ку з вилученою німцями зброєю та про листівки  Факти проведення будь яких 
бойових операцій у цих розмовах були відсутні [7, спр  24, арк  15] 

Цікава історія з розкиданням шляхами металевих «їжачків»  Про це повідом-
ляють дружина А  І  Гирі та М  В  Тетерін  Останній трохи докладніше, він стверд-
жує, що виготовлялися вони у нього у майстерні, усього було зроблено 200 штук  
Эфективність цієї роботи ним самим оцінювалася критично: «Какой получился 
эффект от этих жучков сказать трудно» [7, спр  81, арк  50 зв ]  Наразі в експозиції 
Запорізького обласного краєзнавчого музею експонується один з таких «їжач-
ків»  Він був подарований у 1960 році П  Г  Тереником, членом групи Ревком [9, 
с  75]  За офіційними даними ревкомівці з такими «їжачками» не працювали [13, 
сс  184 – 185]  До діла зауважити, що П  Г  Тереник був чоловіком рідної сестри 
М  П  Сажченка [7, спр  74, арк  35]  Сам Сажченко претендував на керівництво 
групою Гончара через С  В  Пікалова і називав її загоном № 5 Ревкому [7, спр  74, 
арк  67]  Він неодноразово говорив і про розкидання «їжачків» [7, спр  74, арк  40; 
8, арк  5]  Дивним чином збігається кількість виготовлених «їжачків» у Тетеріна та 
Сажченка [7, спр  81, арк  116]  Знайомість цих людей не викликає жодних сумні-
вів і підтверджена документально [7, спр  74, арк  71 зв ]  Дивує, звідки Сажченко 
мав інформацію про виведення з ладу більше ніж 50 автомобілів через такі дії під-
пільників [7, спр  74, арк  88]? Хоча, раніше він твердив, що пошкоджених автівок 
було до тридцяти [7, спр  81, арк  116]  На завершення додамо, що М  П  Сажченко 
складав свій звіт у березні 1945 р , а дружина А  І  Гирі розповіла про це у липні 
1946 р  Тому, вважаємо вказаний епізод підпільного руху вигаданим 

Не менш детективною є історія з листівками  Маємо свідчення про те, що під-
пільники їх розповсюджували, проте не маємо свідчень тих, хто їх бачив  У вересні 
1945 р  Т  Д  Клімашевська проходила фільтрацію після повернення з Німеччини  Її 
допитував уповноважений «Смершу» старший лейтенант Рудаков  Вона розповідала 
про листівки і на питання про їх зміст відповіла наступне: «В листовках с воззванием 
к населению гор[ода] Запорожья было написано … Красная Армия наступает, идет на 
город Запорожье, вооружайтесь и по сигналу [нужно] выступить и уничтожить врага 
немца и взять гор[од] Запорожье в свои руки» [9, с  69]  Така листівка могла бути напи-
саною або наприкінці лютого 1943 р , коли деякі бойові машини 25 танкового корпусу 
підійшли до Червоноармійська (нині Вільнянська), або у другій половині серпня – 
вересні, коли тривала Донбаська наступальна операція радянських військ 

Архіви зберегли схожу за змістом листівку  Вона вже багато разів оприлюднюва-
лася, однак текст у різних виданнях різнився, тому наведемо варіанти у порівнянні 
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(таблиця 3)  Важко сказати чи дійсно були два екземпляри  Дивним є те, що остан-
ня публікація не має згадки про звільнення Лозової, хоча оригінал за вказаним 
посиланням містить це місто  Саме тому ми схиляємося до думки, що існує лише 
один варіант, а другий – не що інше ніж помилка 

Таблиця 3

Товарищи, братья и сестры!
Сегодня наша героическая Красная армия 
удерживает инициативу в своих руках на всех 
фронтах, успевая продвинуться вперед, унич-
тожая гитлеровскую банду, забирая много 
боеприпасов и оружия у врага.
Занято Сталино, Гришино, Лозовая, Сла-
вянск.
Красная армия у преддверия Запорожья.
Товарищи! Будьте готовы ударить по врагу 
в тылу. Уничтожайте вражеский транспорт, 
железные дороги, а также живую силу, будьте 
бесстрашными, помогайте в тылу.
Привет партизанам и партизанкам.
За Родину! За Сталина! 

Товарищи!
Братья и сестры!
Сегодня наша героическая Красная армия 
удерживает инициативу в своих руках на всех 
фронтах, успешно продвигается вперед, унич-
тожая гитлеровскую банду, забирая много 
боеприпасов и оружия у врага.
Занято Сталино, Гришино, Славянск.
Красная армия у преддверия Запорожья.
Товарищи! Будьте готовы ударить по врагу 
в тылу. Уничтожайте вражеский транспорт, 
железные дороги, а также живую силу.
Будьте бесстрашными, помогайте в тылу.
Привет партизанам [и] партизанкам.
За Родину! За Сталина! 

Віддруковано на ротаторі [13, сс. 107 – 108]. Машинопис [9, с. 60].

Фраза про оволодіння населеними пунктами надає можливість датування  
Слов’янськ радянські війська захопили 6 вересня, Сталіно та Гришино – 8 верес-
ня, Лозову – 16 вересня [22, сс  142, 220, 228; 23, с  501]  Лозову до того відбивали 
двічі –27 січня 1942 р  та 11 лютого 1943 р  Протягом 11 – 20 лютого 1943 р  радян-
ські воїни вже володіли Гришиним, а 17 лютого – 1 березня Слов’янськом [23, 
с  501; 22, сс  141 – 142, 220], а от до Сталіно тоді не дійшли  В усі чотири населені 
пункти Червона армія зайшла тільки восени 1943 р  З цього виходить, що листівка 
була написана не раніше 16 вересня  Якщо вірити постанові від 4 липня, то після 
арештів у червні 1943 р , ніхто з тих, хто залишився на волі, ніякої діяльності не 
провадив  14 вересня за словами Л  В  Вайнера усі підпільники були розстріляні  
Тому зовсім незрозуміло, хто міг зробити листівку після смерті найактивніших  
Бачимо два пояснення: або деякі підпільники все ж таки працювли, або листівки 
підроблені  Схиляємося до другого варіанту  Вірогідніше авторство цих листівок 
приписати або комусь з тих хто вижив, або одному з родичів загиблих підпільни-
ків, або навіть партійним органам, які звітували про підпільну діяльність взагалі  
Створення підробки теж має якесь підгрунтя і спирається на певні факти  Хтось 
міг пригадати факт прослуховування зведень Радінформбюро і потім видати фаль-
шивку  Корені листівки можуть простягатися до пояснень О  К  Мірошніченка  Він 
не був визнаний підпільником, хоча і твердив наступне: «Гончар и еще некоторые 
тов[арищи] арестованы  Мы с Крюковым собрали всех людей и поставили вопрос 
что делать  На этом совещании решили не разбегаться а еще крепче сплотиться и 
держаться до последнего, так как части Кр[асной] Армии перешли Донец и были 
взяты Сталино, Гришино, Лозовая, Славянск» [7, спр  81, арк  36]  Не ймемо віри у 
те, що така нарада дійсно була, тут цікаве поєднання чотирьох населених пунктів  
За будь яких умов назви міст дозволяють датувати прослуховування радянських 
радіопередач – не раніше лютого 1943 р , тому що перший штурм Лозової від-
бувався ще до офіційного створення групи 
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Про те, що змістом листівок були зведення Радінформбюро говорила дружина 
М  О  Бойка [7, спр  81, арк  27]  А от М  В  Тетерін та П  С  Тишечко повідомляли 
про зовсім інший зміст – вони містили заклики до молоді не їхати до Німеччини 
[7, спр  81, арк  50, 55]  Звичайно ж одне не заважало іншому 

Повернемося до постаті самого М  Г  Гончара  Він за нез’ясованих обставин 
залишив партизанський загін, обіймає не останню посаду в охороні заводу, має 
нову дружину та виховує сина  Повернення радянської влади створювало умови 
для повернення законної дружини  Але ж ці проблеми були б занадто незначними 
порівняно з необхідністю відповідати за втечу з загону  І всеж таки група існува-
ла  Розглядаємо постать Гончара як людину, яка була затиснута між молотом та 
ковадлом  З одного боку бажання будувати майбутнє у новій родині вмотивувало 
рішення повернутися до Запоріжжя та зажити спокійним життям  З іншого – 
наближення фронту та насування можливої відповідальності спонукали до ство-
рення алібі  Проте обставини виявилися сильнішими і він все ж таки загинув 

В таблиці 2 невипадково з’явився стовпець з місцем роботи підпільника на 
момент арешту  Більшість працювала у карних органах  Л  В  Вайнер – співробіт-
ник апарату міської влади  Є  К  Крюкова мала власний ресторан, а це теж не зовсім 
радянське заняття  Більш-менш нейтральну посаду займав тільки Б  І  Живенко  
М  В  Тетерін також займався приватним підприємництвом – організував власну 
майстерню з ремонту посуду  Співробітником цієї майстерні був М  О  Бойко [7, 
спр  81, арк  27]  Є вірогідність, що виправдання своєї діяльності перед радянською 
владою потребували більшість членів групи  І усвідомили вони це вже на початку 
1943 р  На нашу думку це і спричинило виникнення групи  Схожу мотивацію бачи-
мо у діях помічника начальника Переяславської жандармерії Л  Суботіна, який з 
майже півсотнею людей прибув до місцевого партизанського загону перед самим 
наближенням Червоної армії [24, с  126]  Звичайно ж, до Запоріжжя цей випадок 
не має жодного відношення, – на нашу думку це тільки підтверджує вірність 
припущень та говорить про неодноразовість подібних випадків  Прямих доказів 
роботи групи у 1942 р  наразі немає  Непрямим доказом такої роботи може бути 
передавання зброї М  М  Христенком М  О  Бойку до арешту останнього восени 
1942 р  Однак, цей факт не доведений 

Викладене вище дозволяє дійти наступних висновків  По-перше, група Гончара 
дійсно існувала, була викрита і деякі члени загинули  По-друге, хронологія існу-
вання групи обмежується лютим – липнем 1943 р  По-третє, її діяльність могла 
обмежуватися прослуховуванням зведень Радінформбюро, збиранням зброї, і, з 
невеликою вірогідністю, випуском поодиноких листівок, екземпаляри яких до нас 
не дійшли  По-четверте, склад групи наразі встановити неможливо  По-п’яте, група 
створилася не через ідеологічну вмотивованість її учасників, а через необхідність 
забезпечення власної безпеки після повернення радянської влади 

На останок зазначимо, що більшість публікацій про запорізьке підпілля в 
цілому, та про аналізовані вище епізоди, з’явилися у радянські часи і були вкрай 
заїдеологізованими  Джерелами тодішніх наукових досліджень були в основному 
спогади або свідчення зацікавлених осіб  Одразу після відновлення радянської 
влади ці люди намагалися убезпечити себе від репресій  Потім вони хотіли отри-
мати славу – звідси таке збільшення лав підпільників постановами бюро Запо-
різького обкому КПУ від 25 жовтня 1957 р  та від 26 травня 1962 р  Можливість 
отримувати певні преференції призвела до появи подібних спогадів навіть у тепе-
рішній час  Саме у цьому контексті і була згадана Г  Гридасова  З іншого боку в 
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останні роки були оприлюднені документи, які похитнули здавалося б непохитну 
концепцію  Усвідомлюємо, що подальший архівний пошук може збільшити дже-
рельну базу і тим самим внести корективи до висновків, зроблених сьогодні 
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В статье произведен источниковедческий анализ базы, на основе которой в советское время 
были написаны публицистические и научные работы о деятельности подпольных групп Н  Г  Гон-
чара и «Ревком»  Проанализирована возможность произведения диверсий на Днепрогэсе, а также 
показания и воспоминания участников указанных групп  Предпринята попытка реконструировать 
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Linikov V. A.

The critical analysis of some episodes

of the underground resistance movement in Zaporizhzhya (1942 – 1943)

The publicistic and scientific works on the activities of the underground resistance groups headed 
by M  G  Honchar and the «Revkom» were written on the grounds of that base of sources during the 
Soviet period  The possibility of acts of sabotage at the Dnieper HPS was studied, as well as evidence and 
recollections of the participants of the mentioned groups  An attempt to reconstruct possible motivation 
of individual activists to participate in the underground resistance movement was made 

Антощак М. М.

РОЗУМОВСЬКИЙ ПЛАЦДАРМ

Під час дослідження бойового шляху 18 та 12 армій фронту, котрі обороняли 
запорізькі землі впродовж 1941 р , роботи з документами Центрального Архіву 
Міністерства Оборони (на той час СРСР), а також в Центральному музеї Зброй-
них Сил СРСР, ми познайомилися з підполковником запасу, головою військово-
історичного товариства при тому ж таки Центральному музеї Збройних Сил, 
військовим пілотом-винищувачем 17 армії, що брала участь у звільненні запорізь-
кої землі в 1943 році, І  Т  Рубльовим  Маючи постійний доступ до Центрального 
Архіву Міністерства Оборони, підполковник Рубльов посприяв нам у пошуці 
матеріалів про військові дії Радянської Армії на території саме запорізького краю  
І  Т  Рубльов також погодився стати консультантом нашої дослідницької праці 

Отож, вивчаючи разом з нашим консультантом бойовий шлях 12 армії в 1943 р , 
ми натрапили на історію Розумовського плацдарму  Цікаво те, що як в радянській 
історіографії, так і в часи вже незалежної України, згаданий епізод військової історії 
досі є напрочуд мало вивченим  Фрагменти подій, що стосуються форсування Дніпра 
радянськими військами в районі міста Запоріжжя, були висвітлені в деяких працях 
узагальненого плану [1; 2; 3]  Більш докладна інформація міститься в мемуарних дже-
релах [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]  В цій статті ми зробили спробу детально відтворити 
події листопада 1943 р , що ввійшли в історію під назвою Розумовський плацдарм 
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Впродовж жовтня-листопада 1943 р  за участю військ 3 Українського фронту на 
північ і південь від Запоріжжя продовжували точитися бої за розширення захоп-
леного в районі Дніпропетровська плацдарму  Війська мали на меті оточити сили 
супротивника, створити загрозливе положення для нацистських військ, що тоді 
тримали оборону на нікопольському плацдармі  Складовою частиною усіх цих 
бойових дій радянських військ було форсування Дніпра південніше Запоріжжя, 
яке велося 6-ою армією 

У зв’язку з відбуттям керівництва 12 армії та низки її формувань, що вели 
оборону північніше Запоріжжя, з фронтового резерву командувачем фронту у 
цьому напрямку було висунуто керівництво 6 армії  Воно здійснило об’єднання 
військ, що тут дислокувалися, а саме 66 стрілкового корпусу (203 і 244 стрілкові 
дивізії), 60 гвардійської та 333 стрілкові дивізії, частини та об’єднання родів військ 
та спеціалізованих формувань, котрі займали оборону на лівому березі Дніпра по 
смузі Ульяновська (30 км на північ від Розумовки), Чагарника (8 км на південний 
захід від Біленького) шириною близько 57 км  Перед новоствореною армією було 
поставлено задачу форсувати Дніпро, захопити на його лівому березі плацдарм та 
вийти до рубежу Капустяна, Ново-Федорівка, Ново-Сергіївський (більше 10 км в 
глибину), надалі розвинути наступ на Томаківку (20 км на північний захід від Ново-
Федорівки), а потім, взаємодіючи з 8 гвардійською армією, що починала наступ з 
півночі, знищити нацистське угрупування на захід від Запоріжжя  Закцентуємо, що 
ширина Дніпра в районі форсування, що мало відбутися, складала 600 – 1 500 м 

Впродовж тривалого часу гітлерівці змогли створити в районі Запоріжжя 
достатньо сильну й добре розвинену в інженерному плані інфраструктуру обо-
рони  Висоти й населені пункти, що були розташовані на правому березі річки, 
дозволили супротивнику спорудити цілу низку потужних опорних пунктів та вуз-
лів спротиву  Останній край їх проходив безпосередньо по високому берегу Дні-
пра  На піщаних мілинах, що облямовували береги, знаходилась бойова охорона, 
яку гітлерівці посилювали на нічний час секретами й патрулями  Перед переднім 
краєм безпосередньо біля водної смуги були встановлені дротяні загороди в один 
чи два, а подекуди навіть три або чотири ряди кілків  Їх прикривали протипіхотні 
міни  Загороди також були оснащені сигнальними пристроями  Оборона нацис-
тів на правому березі Дніпра доповнювалась системою укріплень та спеціальних 
споруд, що їх супротивник встановив на острові Хортиця  

Угрупування ворожих військ перед 6 армією включало три піхотні дивізії 
1 танкової армії  Всі підрозділи знаходилися в першому ешелоні  На північ від 
Запоріжжя й на острові Хортиця, де гітлерівці зосередили основні зусилля, три-
мали оборону 123 й 125 піхотні дивізії  В тилу цих підрозділів в районі Канцеровки 
(12 км північніше від Ново-Федорівки) було зосереджено до 50 танків, що складали 
резерв супротивника  На південь від Запоріжжя на ділянці Розумовка – Біленьке 
оборонялись 294 піхотна дивізія та декілька окремих батальйонів (біля 5 000 чоло-
вік, 45 мінометів і 40 артилерійських гармат) [13, спр  227, арк  10] 

До початку форсування у військах 6 армії налічувалось біля 25 тисяч чоловік, 
більше, ніж 470 гармат та мінометів та 37 відмінних зенітних гармат  

Задача на здійснення операції була отримана 22 листопада  Враховуючи обме-
жені терміни, відведені на її підготовку (біля трьох діб), командування армії основ-
ну увагу зосередило на організації форсування й перегрупування сил і засобів 
дії  Принциповим в рішенні командування 6 армії був вибір ділянки форсування і 
напрямів зосередження основних зусиль  На північ від Запоріжжя, в районі Кіч-
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каса, 66 стрілковий корпус утримував невеликий плацдарм, але відкритий лівий 
берег добре проглядався супротивником, котрий встиг створити на правому березі 
Дніпра потужну оборону  Південніше Запоріжжя на ріці налічувалось достатньо 
островів: Хортиця, Каневський, Біляй і багато інших, що полегшувало форсування  
Лівий берег тут був вкритим рідколіссям та чагарником, що створювало сприятливі 
умови для маскування військ та прихованості вивода їх до ріки  Після ретельної 
оцінки обстановки було прийнято рішення форсувати Дніпро південніше Запо-
ріжжя на ділянці Розумовка – Біленьке, шириною більше ніж 15 км 

Значну увагу приділяли розвідці ділянки форсування  Основні її зусилля спря-
мовувались на відшукування зручних місць для облаштування пунктів переправи 
й шляхів підходу до них  Вся річка від Розумовки до Біленького була розбитою на 
8 ділянок  Стільки ж створили й розвідувальних груп  В результаті за короткий 
строк було розвідано 8 пунктів для облаштування десантних і паромних переправ 
та 3 для наводки наплавних мостів  Відсутність під’їздних шляхів до намічених 
пунктів переправ вимагала прокладки колонних шляхів та підготовки спусків до 
лінії води [14, спр  52, арк  16] 

Командувач армією генерал І  Т  Шльомін провів переогляд, під час якого 
уточнив своє рішення й поставив перед військами задачі  Форсувати Дніпро 
передбачалось в районі островів Біляй та Каневський за участю сил 60 гвардій-
ської та 333 стрілкової дивізії  Одночасно передбачалось силами 66 стрілкового 
корпусу імітувати форсування річки північніше Запоріжжя, щоб розосередити 
увагу супротивника  Усі стрілкові дивізії намічалося мати в першому ешелоні  Для 
нарощування зусиль в резерв армії виводилися два стрілкових полки з 66 стріл-
кового корпусу (по одному від 203 та 244 стрілкових дивізій) 

60 гвардійська стрілкова дивізія (178, 180 й 185 гвардійські стрілкові полки), насту-
паючи в смузі шириною 5 км, повинна була форсувати Дніпро в районі острова Біляй 
на ділянці шириною 2,5 км та заволодіти плацдармом до межі Розумовка, Капустяна  
Лівофлангова 333 стрілкова дивізія (1116, 1118 і 1120 стрілкові полки) отримала зада-
чу починати наступ на смузі шириною близько 10 км та форсувати річку в районі 
острова Каневського на двокілометровій ділянці, в результаті захопити плацдарм до 
межі Капустяна – Ново-Федорівка – Ново-Сергіївський  Спільна глибина задачі 
дивізій досягала 10 км [13, спр  227, арк  18; 14, спр  52, арк  83 – 84] 

Бойові порядки об’єднань ударного угрупування будувались у два ешелони: в 
першому ешелоні дивізії мали по одному, а в другому – по два стрілкових полки 
відповідно  Полки першого ешелону мали форсувати Дніпро, прорвати оборону 
супротивника й захопити плацдарми на глибину 2 – 3 км  Полки другого ешелону 
повинні були після завершення переправи розвинути досягнутий успіх й оволодіти 
межею, що забезпечувала б виконання бойової задачі  Така побудова стрілкових 
дивізій була обумовлена тим, що з табельними засобами для переправи можливо 
було за один рейс перевезти тільки по одному стрілковому полку від кожної диві-
зії  Враховуючи недостатнє посилення армії артилерією, командування сміливо 
масувало її на ділянках форсування об’єднань ударного угрупування  При цьому 
більша частина артилерії та мінометів віддавалася 60 гвардійській та 333 стрілко-
вій дивізіям  Так, 60 гвардійська стрілкова дивізія була посилена 531 мінометним 
та 536 винищувально-протитанковим артилерійським (44 гармати та міномети), а 
333 – 152 гаубичним і 1248 винищувально-протитанковим артилерійським (38 гар-
мат) полками  Окрім того, їх підтримував гвардійський мінометний полк реактив-
ної артилерії  Всього в 60 гвардійській дивізії налічувалось 144, а в 333 стрілковій 
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дивізії – 131 гармата та міномет [13, спр  227, арк  10 – 11, 63, 68; 14, спр  52, 
арк  30 – 33, 86; 15, спр  35, арк  58] 

Для боротьби з артилерією супротивника та підтримки дивізій першого еше-
лону в армії була створена артилерійська група у складі 103 гарматного артиле-
рійського полку та 2 дивізіону 113 артилерійської бригади великої потужності 
(загалом 25 гармат)  Щільність артилерії у смузі форсування армії (без врахування 
армійського резерву) складала всього лише 20 гармат та мінометів на 1 км фрон-
ту, а на ділянках форсування 60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій – до 58 та 
65 відповідно  Безумовно, цього не вистачало для надійного подавлення оборони 
супротивника, й командування армії розраховувало компенсувати нестачу за 
рахунок раптового для ворога форсування річки вночі без попередньої артиле-
рійської підготовки 

На момент початку операції в армії було більше 310 човнів, понтонний парк 
Н2П та дерев’яний мостовий парк ДМП  Переважна більшість інженерних сил 
та засобів переправи зосереджувалась на ділянках форсування з’єднань ударної 
групи  Кожна дивізія посилювалась двома інженерними або інженерно-саперними 
батальйонами  60 гвардійська стрілкова дивізія мала більше 170, а 333 – майже 
140 різноманітних човнів  Окрім того, на ділянках форсування обох дивізій за 
допомогою сил 26 та 28 понтонно-мостових батальйонів передбачалось навести 
по три шістнадцятитонних пароми  

Під час розвідки були докладно відпрацьовані питання взаємодії та забезпе-
чення форсування ріки  При цьому узгоджувалися дії передових полків, артиле-
рії та головних сил дивізій між собою, а також з об’єднаннями та частинами, що 
імітували форсування ріки на захід від Запоріжжя  Було відпрацьовано порядок 
дій інженерних військ, що забезпечували саму переправу, організовано зв’язок та 
керування процесом  Враховуючи нічні дії, що мали відбутися, були встановлені 
і узгоджені єдині спільні сигнали зв’язку для взаємодії 

Через обмежений час на підготовку до форсування в армії та дивізіях було 
розроблено тільки планові таблиці переправи через Дніпро [13, спр  227, арк  68; 
14, спр  52, арк  30 – 33]  В армійській плановій таблиці для кожної дивізії були 
визначені ділянки форсування, склад з’єднань та частин, що мали переправлятися, 
терміни переправи, кількість рейсів, засоби для переправи та інженерні війська, 
що виділялись для кожного з’єднання, армійські переправи, строки їх готовності 
та склад військ, що мали переправлятися  

Переправу дивізій при форсуванні Дніпра мали здійснити десятьма рейсами: 
першим планувалось перекинути передові полки з артилерією, другим і третім – 
решту стрілкових полків та частину артилерії посилення, рейсами з четвертого 
по десятий – переправлялись артилерії посилення полків, дивізій та спеціальні 
підрозділи  Завершити переправу намічалося впродовж 15 – 20 годин 

В дивізійних планових таблицях детально визначався склад кожного рейсу, 
засобів для переправи, її пункти для стрілкових полків, вказувалася послідовність 
переправи підрозділів та засоби, що виділялись  На ділянках форсування кожної 
дивізії планувалось мати по два або три пункти десантно-паромних переправ [14, 
спр  52, арк  6 – 7]  Армійські переправи (16-тонні пароми) на ділянках форсування 
60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій мали розпочати роботу через 4 години 
після початку розгортання операції 

З 23-го листопада почалося зосередження інженерних частин та засобів 
переправи у вихідних районах для форсування та побудови під’їздних шляхів  
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Засоби для переправи розвантажувались на відстані 4 – 5 км від берегу, відтак 
підвозилися гужовим транспортом  Відсутність під’їздних шляхів та зручних 
майданчиків для розвертання автомашин з понтонами вимушувала здійснювати 
їх розвантаження в колоні, а потім підтягувати до межі води на 200 – 300 метрів 
вручну  З цією метою від кожної дивізії на період з 24-го по 26-те листопада в 
розпорядження начальника інженерних військ армії виділялося по стрілковому 
батальйону, що дозволило своєчасно зосередити й підготувати засоби для пере-
прави в намічених пунктах переправ 

У вихідних районах робочий стан кожного човна чи парома перевірявся спо-
собом їх спуску на воду  Тут таки впродовж декількох днів особовий склад вправ-
лявся в безшумній греблі, посадці та висадці з засобів переправи 

Для форсування річки вночі в кожному підрозділі були підготовані провід-
ники  Усі засоби переправи за 8 годин до початку форсування були зосереджені 
в заздалегідь оснащених районах на відстані 150 – 200 метрів від межі води [13, 
спр  227, арк  16] 

Для досягнення раптовості дій зосередження сил і засобів в наміченому районі 
форсування здійснювалось вночі з дотриманням найсуворіших мір маскування  
Техніка та особовий склад, що здійснювали нічний маршрут, на ранок ретельно 
маскувались  Одночасно з перегрупуванням імітувалось зосередження сил і засо-
бів на ділянці на північ від Запоріжжя  Там таки з метою дезінформування актив-
но велася розвідка, в тому числі й повітряна [13, спр  227, арк  65 – 66; спр  306, 
арк  40 – 41]  У день форсування Дніпра у смугах 203 та 244 стрілкових дивізій 
планувалося поставити три димові завіси 

До закінчення 25-го листопада війська армії завершили вихід до вихідних райо-
нів  Передовий полк 60 гвардійської стрілкової дивізії розташовувався на відстані 
200 – 300 м від річки, а 333 – на острові Каневський  Решта частин і підрозділів 
цих дивізій знаходилися на відстані 300 – 500 м на схід від ріки  Артилерія займала 
вогневі позиції на відстані 1 – 2 км від річки й була готова відкрити вогонь  Завдяки 
блискуче здійсненим маскуванню та дезінформації командування 1-ої танкової 
армії ворога не змогло встановити ні часу початку, ні району форсування  

Опівночі 25-го листопада по встановленому сигналу реактивні установки здій-
снили залп по супротивнику, що оборонявся у південній частині острова Хортиця  
На цей момент десантні човни вже були винесені вручну до лінії відвалу, тому на 
них швидко завантажились підрозділи 178 гвардійського та 1118 стрілкового пол-
ків  Підрозділи переправлялися безшумно, не відкриваючи вогню  Форсування 
ріки передовими полками в районі островів Біляй та Каневський було цілковитою 
несподіванкою для ворога  Командування супротивника зрозуміло, що радянські 
війська почали форсування лише після того, як більшість стрілкових батальйонів 
першого ешелону вже десантувалася на правий берег й рішучою атакою вибила 
гітлерівців з прибережних укріплень  Але було вже пізно  Під прикриттям вогню 
артилерії з лівого берега та гармат, що вже були переправлені, передові полки 
почали розширювати щойно захоплений плацдарм  До третьої години ранку 26-го 
листопада 178 гвардійський стрілковий полк вів бої на північ від балки Ярок, а 
1118 полк вибивав ворога з Каневського 

Ефективно використовувались засоби для переправи  Після повернення їх 
до лівого берега одразу ж почали переправу стрілкові полки другого ешелону 
дивізій  З понтонів, що використовувались в якості десантних переправ, сапери 
до 4 години ранку зібрали чотири пароми, на яких почала переправу полкова й 
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дивізійна артилерія  Вже до 10 години дня на захоплених плацдармах вели наступ 
по два полки від кожної дивізії 

З метою відволікання уваги супротивника від захопленого плацдарму в районі 
Розумовки проводилися демонстративні дії з подолання ріки на широкому фронті  
З 7 години до 7 30 артилерія завдала ударів по обороні супротивника на північ від 
Запоріжжя у смугах 203 та 244 стрілкових дивізій, а навмисно виділені підрозділи 
в деяких районах почали імітацію форсування Дніпра [13, спр  306, арк  39] 

Опріч цього, з 7 45 до пів на 12-ту у смузі армії на п’яти рубежах ставилися 
димові завіси, три з котрих знаходились на північ від Запоріжжя  Спеціальний 
рубіж димопуску був створений для засліплення ворога, що вів оборону у південній 
частині Хортиці  Демонстративні дії й постановка димових завіс досягли своєї мети  
Увагу гітлерівців від істинного осередку форсування було успішно відволічено 

Частини 60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій, долаючи опір ворога, про-
довжували розширювати захоплені плацдарми  До 14 години на правому березі 
Дніпра діяли всі три стрілкові полки 60 гвардійської стрілкової дивізії  Протягом 
дня відбили вісім ворожих контратак  Активний спротив чинив супротивник і під-
розділам 333 стрілкової дивізії також  У другій половині дня збільшила активність 
ворожа авіація, наносячи по бойовим порядкам з’єднань бомбові та штурмові 
удари, особливо в районах Каневський та Олексіївський  Демонструючи геро-
їзм, радянські воїни продовжували просуватись уперед  До 15 години вони вже 
звільнили Розумовку, Каневський і Олексіївський, а до кінця дня дивізії прорвали 
першу позицію головної смуги оборони супротивника та об’єднали захоплені 
плацдарми в один загальний з глибиною до 2 км та біля 8 км по фронту  При цьому 
було знищено й виведено з ладу до 700 гітлерівців, мінометна батарея, дві гармати 
та два танки [13, спр  227, арк  27] 

Після захоплення плацдарму на правому березі Дніпра командувач армії вирі-
шив протягом ночі 27 листопада з частинами 60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій 
закріпити зайняті позиці, завершити переправу на плацдарм полків з армійського 
резерву й дивізійної артилерії  І зранку 27 листопада за допомогою ввода у бій 
резерву армії продовжився наступ у напрямку Капустяна – Ново-Федорівка  З цією 
метою були застосовані термінові заходи з переправи максимальної кількості сил 
і засобів на плацдарм  Інженерні війська до кінця 26 листопада додатково підготу-
вали до експлуатації два шістнадцятитонних пароми  Тепер у смузі кожної дивізії 
діяло по 6 паромів  Усі переправи в ніч на 27 листопада працювали з максимальною 
інтенсивністю, перекидаючи резерви та артилерію  Протягом ночі було завершено 
переправу дивізійної артилерії, 907 й 610 стрілкових полків з резерву армії  

Німецьке командування застосовувало заходів, щоб не допустити подальшого 
просування військ 6 армії та скинути їх з правого берега річки  Для цього команду-
вання 1 танкової армії супротивника в ніч на 27 листопада зняло з острова Хортиця 
два піхотні полки та почало їх перекидання в район Нижньої Хортиці й Капустя-
ної  Одночасно сюди перегрупувались піхотний полк та розвідзагін 125 піхот ної 
дивізії  Одначе свої плани супротивник реалізувати не зміг 

О 5 годині ранку 27 листопада після короткої артилерійської підготовки вій-
ська армії силами 60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій поновили наступ на 
захопленому плацдармі  Для нарощування удару з армійського резерву у бій було 
введено 907 та 610 стрілкові полки  З’єднання армії просувалися вперед, відбиваю-
чи численні контратаки ворожої піхоти з танками  Особливо активні бої точилися 
за Ново-Олексіївку  Продовжувались вони протягом шести годин  Супротивник 

Розумовський плацдарм
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здійснював відчайдушні контратаки, але під тиском радянських військ залишив і 
цей населений пункт  Одначе нацистське командування не полишало намагання 
ліквідувати захоплений радянськими військами плацдарм  З метою цього ворог 
спробував ударом по напрямку Олексіївський – Каневський вздовж правого 
берега Дніпра відрізати й знищити з’єднання, що переправилися 

Більше всього у відбитті ворожих контратак армії посприяла авіація 17 повіт-
ряної армії, котрою командував генерал В  А  Судець  Групами по 6 – 10 літаків 
вона завдавала бомбових та штурмових ударів по резервам супротивника, які 
починали рух  За 27 листопада радянські пілоти знищили 2 танки, 90 автомобілів, 
6 гармат, більше 300 чоловік, збили 10 літаків [13, спр  227, арк  32] 

Напружено й самовіддано працювали й інженерні війська  Пароми продовжу-
вали переправу військ, головним чином, артилерії  Для інженерного оснащення 
плацдарму, пунктів укріплення, прокладки колонних шляхів на правий берег 
переправлялись три саперні та два дорожньо-будівельні батальйони  

Підбиваючи підсумки перших днів форсування Дніпра та боїв із захвату та роз-
ширення плацдарму, військова рада армії у спеціальному оголошенні висловила 
подяку усьому особовому складу, що брав участь в операції  Тут таки йшлося про 
необхідність продовжувати безупинно й наполегливо акумулювати сили й засоби на 
захопленому плацдармі, сміливо й рішуче розширювати його  У наступні дні, з 28 по 
30 листопада, з’єднання армії продовжували бої з розширення плацдарму  Почали 
активні бойові дії й правофлангові дивізії армії  В результаті п’яти днів напружених 
боїв з’єднання армії завершили форсування Дніпра південніше Запоріжжя, про-
рвали оборону гітлерівців на правому березі й заволоділи плацдармом, що увійшов в 
історію під назвою «Розумовський»  Захоплений плацдарм (більше 10 км по фронту 
і в глибину) дозволив розгорнути на ньому сили й засоби, необхідні для розвитку 
подальшого наступу  Для супротивника виникла загроза виходу радянських військ 
у тил його угрупування, що тримало оборону на нікопольському плацдармі 

У другій половині дня 29 листопада, коли на відстані 1 км від Розумовки було спу-
щено на воду тридцятитонний паром, почала переправу важка артилерія  До кінця 
30 листопада з’єднання 6 армії завершили переправу на плацдарм останніх своїх 
підрозділів  Для переправи основної маси вантажів (боєприпасів, харчів, військово-
технічного майна) була споруджена паромна переправа в районі острова Біляй 

Надалі війська армії витримали численні удари супротивника, що застосовував 
усі можливості і заходи, щоб ліквідувати Розумовський плацдарм  Проте радян-
ські війська стійко обороняли свої позиції  Відбивши усі ворожі удари, вони не 
лише втримали плацдарм, але й розширили його  Захоплений плацдарм відкривав 
можливість завдати удар на північ у фланг запорізького угрупування ворога та на 
південь в тил ворожих з’єднань на нікопольському плацдармі 
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Разумовский плацдарм

В статье раскрыт один из малоисследованых эпизодов Великой Отечественной Войны – 
форсирование 6 армией реки Днепр вблизи Запорожья осенью 1943 г  Благодаря использованию 
архивных данных, консультации полковника в отставке И  Т  Рублёва и материалам краеведа 
Н  А  Бережного удалось в подробностях воссоздать военную операцию ноября 1943 г  вошедшую 
в историю под названим «Разумовский плацдарм» 

Antozhak M. N.

The Razymovsky springboard 

The article touches one of the most unexplored episodes of The Great Patriotic War – the forsing of 
the Dnieper river near Zaporizzya by the sixth army in the autumn 1943  With the help of the data from 
the archives, the information from the colonel at the rest I  T  Ryblov and the materials of the etnographer 
M  O  Berezhnyu we could reproduce in details the military operation of the year 1943, which went down 
in history under the name «The Razymovsky springboard» 

Андрєєв В. М.

ЗАПОРОЗЬКИЙ КРАЙ ТА ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА
В РЕЦЕПЦІЇ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ

Докія Кузьмівна Гуменна (1904, с  Жажків на Київщині, зараз м  Жажків Чер-
каської обл  – 1996, Нью-Йорк, США) – відома українська письменниця, авторка 
більше як 30 томів літературних та публіцистичних творів, громадський діяч  Їй 
випало складне та довге життя, вона була свідком основних трагічних моментів 
вітчизняної та світової історії, знаходилася в центрі культурного життя радянської 
України, часів окупації та української еміграції спочатку в таборах ді-пі на тери-
торії окупованої Німеччини, а згодом на американському континенті  Найбільш 
відомі її твори – «Діти чумацького шляху», «Куркульська вілія», «Листи з степової 
України», «Ех, Кубань ти Кубань хліборобная», «Минуле пливе в майбутнє» та інші 
побудовано на історичному матеріалі з минулого й сьогодення України, багато з 
літературних персонажів мають за прообраз реальних людей, з якими зустрічалася 
авторка під час своїх чисельних подорожей по Україні та за її межами 
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Основні віхи життя та творчої діяльності Д  Гуменної, особисті рефлексії, спро-
би осмислення персонального та історичного досвіду відбилися в цілому комплексі 
документів особового походження – мемуарах та щоденниках  Не останнє місце 
в них займають рецепції козацького минулого українського народу та унікальні 
спогади про мандрівки місцями козацької слави 

Дві книги мемуарів під спільною назвою «Дар Евдотеї  Іспит пам’яті» були 
написані 1972 р  у Нью-Йорку й видані 1990 р  в Українському видавництві «Смо-
лоскип» (Балтимор-Торонто)  Перша книга «Київські кручі» охоплює періоди 
дитинства, навчання в гімназії, буремні революційні роки, навчання в Інституті 
народної освіти в Києві, початок письменницької кар’єри, рік вчителювання в 
Запоріжжі й до повернення в Київ у 1927 р  Друга книга «Жар і книга» присвячена 
літературному життю довоєнного Києва та участі авторки в чисельних відряджен-
нях та експедиціях на теренах радянської України та СРСР  2004 р  мемуари було 
перевидано в незалежній Україні [1], але й досі вони чомусь залишаються поза 
увагою дослідників-істориків 

Щоденники Д  Гуменної охоплюють період 1948 – 1984 рр  і містять детальний, 
майже щоденний опис перебування в таборах західних зон окупації післявоєнної 
Німеччини й далі довгий період емігрантського життя в Америці  На сторінках 
щоденників розкриваються внутрішні негативні сторони та протиріччя в україн-
ському емігрантському середовищі та особисті переживання авторкою трагічних 
моментів власної долі та долі українського народу  Ці тексти характеризуються 
приватністю, сповідальністю та літературністю викладу  Серед іншого, інтерес 
представляють екскурси авторки в часи довоєнного Києва та спомини про життя 
в Україні часів німецької окупації 

Особовий фонд української письменниці було сформовано на початку 1990-х рр  
у відділі рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім  Т  Г  Шевчен-
ка НАН України (м  Київ) (Ф  234)  Сьогодні там зберігається один з примірників 
щоденників Д  Гуменної, переданий на зберігання авторкою  Це 14 одиниць збе-
рігання, що становлять собою машинопис з авторськими правками загальним 
обсягом більше півтори тисячі сторінок  Нажаль, як історичне джерело щоденники 
Д  Гуменної в науковий обіг введено обмежено, серед іншого треба відмітити окре-
мі згадки В  Брюховецького (за примірником Архіву УВАН у Нью-Йорку) [2] 

Докія Гуменна народилася в селянській родині, але в сім’ї культивувався 
інтерес до історичного минулого та національної культури, освіти  Її батько 
навіть відкрив в містечку книгарню  Гостем в їх оселі був місцевий лікар-меценат 
Порфірій Демуцький, відомий як етнограф, збирач та виконавець народних 
пісень [1, с  83] 

Варто зазначити, що сама Докія Гуменна вбачала в своєму родоводі коріння 
від учасників визначної битви українських часів визвольних змагань середини 
XVII ст  Саме поблизу Жажкова 1655 р , в урочищі поблизу проток Багва та Бурти 
перемога козаків Хмельницького і дала сучасну назву місцевості – Дрижиполе  
Д  Гуменна зацікавилася цим питанням, вивчала не тільки історичні джерела, а й 
народні місцеві спогади про цю подію [1, с  66 – 70] 

Після закінчення навчання в Інституті народної освіти 1926 р  Д  Гуменна, не 
маючи зв’язків в Києві, не мала можливості залишитися в улюбленому місті  Як 
вона сама напише згодом, «… я потребувала романтики, а тому вибрала собі з усіх 
визначних міст України Запоріжжя  Хоч побачу, як то тепер там, у тому місці, де 
творилася козацька слава» [1, с  231] 
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Вона була призначена до трудової школи системи Наросвіти викладати укра-
їнську мову та літературу дівчаткам, але її учениці ніякого інтересу до предмету не 
виявляли  Місцеві функціонери від освіти набралися «по вінця лекцій українізації в 
установах», але реальної зацікавленості в українській справі не мали  Однак Д  Гумен-
на відзначила, що багато людей розмовляли «не вивченої, а стихійною українською 
мовою», мали «українську душу», хоча прізвища були російські [1, с  232] 

Загальне враження від Запоріжжя було негативним  «Яке розчарування! 
Це не місто, а якась солдатська рота  Посеред степу шахівницею розташовані 
вулиці з множеством акацій, тільки не на вулицях  Все місто партерові будиноч-
ки з подвір’ячками  Тільки всередині квадрат площі, а в цьому квадраті церква, 
кілька поверхових будинків  Таке все скучне, нецікаве  Не Запоріжжя це, а 
Александровск, оплот «велікой русской імперії»  Саме тут за Дніпром на острові 
Хортиця й була Запорозька Січ  То й це імперське місто-рота було потрібне» [1, 
с  231 – 232] 

Вже навесні наступного року, маючи тверде рішення покинути «глухе Запо-
ріжжя», Д  Гуменна не бажає залишатися від справді «запорозьких вражень» і 
відвідує з екскурсією пароплавом Хортицю  Це було якраз перед будівництвом 
Дніпрельстану, «все було в первісному стані»; «Такого високого буйного зела, 
такого цілющого запаху до того й після того часу я вже не вдихала … Само пові-
тря п’янить і веселить»  Але історичних слідів князівських та чи козацьких часів 
в цьому «заповіднику дикого степу», звісно, вона не побачила [1, с  234] 

Наступна зустріч із запорозьким краєм відбулася вже незабаром, влітку 
1928 р  В якості члена Всеукраїнської Спілки Селянських письменників «Плуг» 
Д  Гумен на поїхала на все літо по Україні для всебічного вивчення життя та побуту 
сільгоспкомун і колективів та написання літературних творів на своїх враженнях  
Керівництво організації висловило письмове прохання до всіх державних і гро-
мадських установ допомагати їй в роботі [1, с  261 – 262] 

Авторка відвідала Канів, шахтарські міста, Маріуполь, Кубань тощо  Найбіль-
ше запам’яталися їй пам’ятки козацької старовини з Дніпропетровського музею 
ім  Поля, екскурсія, яку їй провів сам «старенький дідусь» Д  І  Яворницький  
Натхненна музейною експозицією та розповідями академіка, вона спонтанно 
вирішила іти з Дніпропетровська до Запоріжжя пішки понад Дніпром, щоб поба-
чити славні пороги 

Подорож була відстанню близько 80 кілометрів, дорога була важка – стеж-
ка понад берегом, або просто скеляста поверхня без стежки  Спочатку дівчина 
побоювалася мандрувати самотужки, але згодом боятися перестала – за два 
дні не зустріла ані душі  Здивування її викликало те, що історична місцевість 
колишньої польської фортеці Кодак занедбана як для видатної пам’ятки часів 
Хмельниччини 

Ночувала вона біля найбільшого порога Ненаситця у хатині на взгір’ї, що 
вікнами виходила на Дніпро, засинала під клекіт славетного порога  Удень Нена-
ситець виглядав ще краще: «Цей острів-гора посеред Дніпра був у клекоті білої 
піни  Над бризками й білими потоками літають чайки, синє небо розкрило своє 
шатро  Життя й непереставній рух  Сиди тут хоч день, хоч тиждень, хоч вік  Так 
було й за козаччини, і за Святослава, за часів непам’ятних …» [1, с  262] 

Ці свідчення цінні тим, що внаслідок будівництва Дніпрогесу мальовничі поро-
ги незабаром мали бути затоплені  Письменниця жалкує: «… Так стало шкода та 
жаль! Отож довго сиділа я на камінчику, ноги спустивши в прозору воду, і не хотіла 
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душею сприймати, що цю відвічну красу скоро заллє вода і вже ніколи більше не 
побачу цього чуда» [1, с  262] 

В Запорізькій області була й основна мета відрядження Д  Гуменної – най-
більші комуни, тих сміливців, що самі вирішили запровадити комунізм у своєму 
власному побуті та продемонструвати перевагу одноосібному селянському гос-
подарству  В обласному земельному управлінні їй запропонували відвідати саме 
три – «Авангард», «Іскра», «Незаможник»  Про це вона написала та надрукувала 
свій репортаж без прикрас, щиро й правдиво зафіксувавши перші кроки «нової 
ери» із всіма її проблемами та перспективами (нариси у журналі «Плуг» 1928 р , ч  10 
та 1929 р , ч  2)  Це стало новою віхою її кар’єри – спочатку слава, потім розгром, 
що офіційно викреслив її з літературного життя до початку німецької окупації 

Пізніше авторка не відхрещувалася від своїх публікацій радянської доби, вва-
жала їх щирими  Єдине, що в свій час не ввійшло до публікації нарисів про комуни 
в Запорізькій області – це розповіді про батька Махна з уст керманича комуни 
«Червоний стяг» Бабенка, що мали місце під час його відвідин комуни «Іскра»  
Респондент до речі походив із того краю, де колись була столиця Нестора Махна, 
Гуляйполе  «Вже сама назва чого варта! Бабенко ж (член комуністичної партії) роз-
повідав, який величезний авторитет і любов мав Махно серед тутешньої людності, 
просто пієтет …»  Д  Гуменна подає й свої рецепції: «Це ж усі тут – нащадки запо-
розького козацтва, а махнівщина – рештки тієї вольности, атавізм …» [1, с  263] 

Бабенко запам’ятався Д  Гуменній як поет степу, хоча був людиною мало-
освіченою  «Як захоплено говорив він про свій степ, про найменшу цяточку, 
що її видно його орлиним оком! Ні гір, ні лісу не любить він, вони його душать, 
давлять  Від його захопленого малюнку степу і я побачила степ інакше, – дійсно, 
безмежний простір, обрій! Дихай на повні груди, відчувай, що все до найдальших 
обріїв – твоє» [1, с  263] 

Також завдяки Бабенку Д  Гуменна ближче познайомилася з родиною Власа 
Чубаря, тоді голови Раднаркому  Сестра В  Чубаря була в складі тієї комуни 

Зустрічі з людьми, спостереження за економічною ситуацію призводять її до 
невтішних висновків: «Де б я не заходила на перепочинок, всюди не було чого 
їсти … Привід голоду вже зазирав у вічі …» [1, с  262] 

Вражена була Д  Гуменна контрастом українських сіл та німецьких колоній, 
явно не на користь перших: «наче дві країни переплелися»  Вона ніяковіє: «Чому 
так? Чому німці зуміли, а наші не вміють? Чому не навчатися зрештою? Чи то не 
українські села, а тих засланих солдат ще з Катерининої Новоросії?» [1, с  262] 

Запорозьке козацтво, Запорозька Січ для Д  Гуменної не просто сторінка 
минулого, хоча й героїчна  Вона розмірковує над поняттям «запорозький дух» та 
визначає властиві «запорозькі риси»: «Широта, розмах, сонячність, незламність …, 
висока моральність …, незрада себе»  Але тепер це повинно проявлятися «не в 
шаблюці і в синіх, як Чорне море, шароварах, а в розвої культурних українських 
цінностей» [3, с  14] 

Через десятки років, на еміграції вона неодноразово згадувала Київ 1920-х як 
«Літературну Січ», а справжніми носіями «запорозького духу» називала М  Риль-
ського та В  Петрова (Домонтовича) [4, с  54] 

Наприкінці 1940-х письменниця висловила кілька цікавих думок про В  Петрова-
Домонтовича, що його творчість стала зрозумілою тільки після його зникнення з 
Мюнхену 1949 р  та викриття як радянського агенту часів війни та в середовищі 
української еміграції в Німеччині  Вона записала: «Мене … здивувала двозначність 
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його оповідання «Сірко»  Там же репатріація освітлена в позитивному дусі     Все 
це могло друкуватися і в СРСР … Він же скрізь показав себе в’юном – для того, 
щоб робити своє наукове діло, увесь час звивався  Тепер, збагнувши безперспек-
тивність, що американці можуть дати, знов наладнав стосунки… Чи є в Петрова 
запорозький дух? Чи людина це великих діл і принципів, – чи це те болото, з 
якого не може витягти ноги Україна» [3, с  80]  Однак, у Д  Гуменної переважало 
сприйняття особи В  Петрова як непересічної та визначної особи в історії України, 
який завжди, не дивлячись на зовнішні обставини, знаходив вихід і можливість 
продовжити працювати 

Однак сама Д  Гуменна в собі не відчувала таких людських і професійних здіб-
ностей, як у В  Петрова-Домонтовича, більше асоціювала себе з «гайдамацьким 
духом», маючи на увазі нонконформізм 

Розмірковуючи над причинами поразки визвольних змагань українського 
народу як часів Хмельниччини, так і 1917 – 1920-х рр , Д  Гуменна доходить 
висновку, що основна проблема полягає в одвічному непорозумінні між елітою, 
вождями та народними масами (майже як у В  Липинського) 

Таким чином, вважаю, що рецепція запорозької минувшини Д  Гуменною, 
представницею української інтелігенції свідчить про непересічність образу Запо-
розької Січі для культурної еліти нашої нації 
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Андреев В. М.

Запорожский край и история запорожского казачества в рецепции Докии Гуменной

Рассмотрены взгляды украинской писательницы Докии Гуменной на Запорожскую Сечь и 
историю запорожского казачества на основе комплекса источников личного происхождения 
(воспоминания, дневники)  Акцентируется внимание на значении мемуаров писательницы о ее 
пребывании в запорожском крае и г  Запорожье в 1926 – 1928 гг 

Andreev V. M.

Zaporozhia region and the history of Zaporizhzhya Cossacks in reception Dokia Humenna

Considered the views of Ukrainian writer Dokia Humenna on Zaporizhska Sich and history of 
Zaporizhzhya Cossacks through a range of sources of personal origin (memoirs, diaries)  This article 
is concentrated on the value of the writer of memoirs about her stay in the Zaporozhia region and city 
Zaporozhyein 1926 – 1928 
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Саєнко В. М., Козир В. В.

ІСТОРИК ШКОЛИ ГРУШЕВСЬКОГО ВАСИЛЬ ДЕНИСЕНКО:
УСНА ТРАДИЦІЯ ТА ПИСЕМНА БІОГРАФІСТИКА

Як відомо, усна історія є методом історичного дослідження, котрий набув 
особливої популярності у післявоєнний час спочатку в США, а потім й у Велико-
британії, коли 1971 р  П  Томпсон виступив головним засновником журналу «Oral 
history»  З 1973 р  став видаватися також американський журнал «Oral history 
Review» та почало працювати британське Товариство усної історії 

Усна історія цікава своєю екзистенціальною спрямованістю та тим, що часто 
містить інформацію, яка знаходиться поза межами суспільної цензури  В той же час 
їй закидають такі недоліки, як суб’єктивність, «дефекти пам’яті» (коректура спо-
гадів підсвідомістю, забування, вигадки, вибірковість, пізніші нашарування) 

Треба зазначити, що усна історія, як про це писав її «хрещений батько» 
П  Томпсон, не є чимось принципово новим, а навпаки, передувала власне історії 
у вигляді квазі-історичних міфологічних побудов, а потім як епос  У давніх писем-
них дослідженнях складова усної історії («сам чув») була досить значною  Вона 
продовжувала займати помітне місце в процесі передачі історичної пам’яті також 
і в новітній час [1, сс  35 – 36] 

Стосовно Степової України, блискучими зразками усної історії були ще робо-
ти Д  І  Яворницького та Я  П  Новицького, які назавжди залишаться унікальними 
джерелами [2, сс  497 – 510; 3]. Цілу епоху в польових дослідженнях з усної історії 
сучасності склали етнографічні експедиції Запорізького національного універси-
тету, започатковані проф  А  В  Бойком  За здобутими матеріалами на сьогодні вже 
видано десять томів опрацьованих спогадів, велика кількість окремих статей [4]. 
Власне, в руслі цієї роботи, знаходиться й дана розвідка 

Вона почалася з того, що під час збирання матеріалів усної історії з розвит-
ку спорту у м  Токмаку відбулося щасливе знайомство з чудовою людиною – 
М  М  Денисенком, одним із засновників існуючої тут акробатичної школи  Якось 
він згадав свого двоюрідного діда, історика та етнографа В  С  Денисенка та позна-
йомив із родичами, і це спонукало до подальшого пошуку відомостей про нелегкий 
життєвий шлях науковця з почасти знищеної, почасти придушеної репресіями та 
розпорошеної по світу школи М  С  Грушевського 

В м  Токмаку, де культура (якщо її трактувати ширше, ніж у леві-стросівському 
розумінні) репрезентована практично лише спортом, особа й діяльність В  С  Дени-
сенка, на жаль, зараз поки що майже нікому не відома окрім його родичів  Після 
зустрічі з ними цікавою здалася можливість порівняти свідчення «усної історії» 
та документальних матеріалів, що ми й спробували зробити 

* * *
Василь Семенович Денисенко народився 22 березня (04  04 нового стилю) 

1896 р  в містечку Великий Токмак 
У 1915 – 1917 рр  він служив писарем у війську, а гімназію закінчив нібито у 

Петрограді 1915 р  [5, с  7]  Зазначимо, що порядок призову на дійсну військову 
службу вимагав, щоб новобранцю на 1 січня року призова виповнилося 20 років  
Василю ж на початок 1915 р  було лише вісімнадцять  Йому або додали два роки, 
або він пішов найманцем: «вольноопределяющимся» чи «охотником», бо у такому 
випадку ценз передбачав вік у 18 років  Також існувала умова, щоб призовник 



ІСТОРІЯ

287

не знаходився під судом та слідством; і лише для 
«охотників» допускалася відсутність середньої 
освіти (шість класів гімназії)  Найманці мали 
право здати іспит на нижчий обер-офіцерський 
чин (прапорщика або підпоручика)  Досить віро-
гідно, що саме в «охотники» пішов Василь, і офі-
цери допомагали йому готуватися до іспитів 

1918 р  В  С  Денисенко вступив до заснова-
ного за часів Гетьманату П  П  Скоропадського 
університету в Кам’янці-Подільському  Згодом 
продовжив навчання у Києві в Археологічному 
інституті  Закінчив 1923 р  iсторико-фiлологiчний 
факультет Київського університету, який мав 
тоді (з 1920 р ) назву Вищий інститут народної 
освіти (ВІНО)  У 1921 – 1925 рр  викладав мову 
та лiтературу в трудових школах та на робфаках, 
а 1925 – 1933 рр  у вузах 

В  С  Денисенко був одружений з Марією Іва-
нівною Безручко (1903 – 1955)  Вона закінчила 
гімназію у Бердянську, в 20-х роках консервато-
рію у Києві, викладала музику у загальноосвітній школі  1930 р  в них народився 
син Ігор  Сестра Марії Ганна Безручко взяла шлюб з іншим істориком з оточення 
М  С  Грушевського – Сільвестром Глушком (1896 – 1964) 

З 1924 р  Денисенко – кандидат у аспіранти, як повідомляє, спираючись на 
якісь свідчення М  О  Кучеренко [5, с  7], можливо, за сприяння С  В  Шамрая, з 
яким вони одночасно вчилися у ВІНО  З 1925 р  В  С  Денисенко став хрещеним 
батьком дочки С  В  Шамрая (онуки академіка Грушевського) Вікторії і таким 
чином увійшов до сімейного кола 

І  В  Верба [6, с  142] пише, що Денисенко потрапив «в обрії» М  С  Грушев-
ського десь з 1926 р  У 1927 р  31-рiчний історик вступає до аспірантури ВУАН на 
науково-дослідчій кафедрі історії України, у вiддiл первiсної культури  Пізніше 
Денисенко зі зрозумілих причин уникав вказівок на своє навчання під проводом 
опального академіка та його дочки Катерини Грушевської  Одного разу в анкет-
них документах названа «кафедра передісторії України акад  Д  І  Яворницького», 
хоча там він не вчився 

1930 р  захистив «промоційну» (мала статус аналогічний кандидатській) 
дисер тацію «Похороннi й поминальнi трапезування в комплексi заходiв колек-
тиву у випадку смертi члена громади»  У часопису «Первісне громадянство» 
надруковано п’ять рецензій В  С  Денисенка на тогочасні етнографічні видання  
У 1931 – 1933 рр  він працював асистентом Культурно-історичної комісії, а потім 
незначний час як науковий співробітник, навіть займав посаду керівника Комісії 
в тяжкий період нищення та реформування наукових установ Грушевського 

В  С  Денисенко був у дружніх стосунках з М  Т  Рильським, вони познайоми-
лися, скоріше за все, ще під час навчання або вчителювання  Майбутній академік, 
який до речі таки й не отримав закінченої вищої освіти, вчився 1918 – 1919 рр  
на історико-філологічному факультеті Київського університету 

В умовах радянського терору проти національної української науки В  С  Дени-
сенко змушений був 1934 р  виїхати до Сибiру щоб уникнути репресій  Там він 

В. С. Денисенко
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працював на Кaзимській культбазі в Остяко-Вогульському нацiональному окрузі 
завідуючим краєзнавчим пунктом до серпня 1936 р  Потім 1936 – 1938 рр  у складі 
Казимської експедиції  Проводив значнi за обсягом етнографічнi робо ти, публіку-
вав матеріали досліджень, суттєво поповнив колекцiї музею культбази 1939 – 44 рр  
був директором Салехардського окружного (Ямало-Ненець кого –прим  авт ) 
заполярного музею 

В роки війни в евакуйованих до Уфи інститутах АН УРСР стало дозволено 
дещо говорити про національні ідеї [7, с  67], і на цій хвилі ідеологічних послаблень 
В  С  Денисенко 1944 р  повертається до Києва  До 1947 р  працює в Iнститутi 
мистецтвознавства, фольклору та етнографiї старшим науковим працiвником  
У 1945 – 1946 рр  працює в  о  вченого секретаря, звільнений після доповіді в  о  
Президента АН УРСР академіка О  В  Палладіна (видатного біохіміка – авт ) «про 
недоліки в роботі інститутів відділу суспільних наук» [8, с  24]  1947 – 1948 рр  
працював в Інституті художньої промисловості Академії архітектури УРСР 

Після повернення з Півночі, за радянських умов без реєстрації шлюбу почав 
жити разом з племіницею М  С  Грушевського – сестрою Сергія Шамрая, Ольгою 
Вікторівною Шамрай 

Син Василя Семеновича та Марії Безручко Ігор Денисенко (1930 – 2007) був 
засуджений 1948 р  у справі ОУН (підлітком знаходився під час окупації у Києві 
та брав участь у християнських богослужіннях  Цілком прозоро, що справа проти 
нього відкрита по досягненню 18 років – авт )  Відбував 10 років покарання у 
таборах Мордовії та Колими  Написав цікаві мемуари вишуканою мовою, частина 
з них опублікована [9; 10] 

У зв’язку з цими подіями В  С  Денисенко знову виїхав з Києва і 1948 – 1949 рр  
працював у м  Кизил директором та старшим науковим співробітником Тувин-
ського обласного краєзнавчого музею 

Але невдовзі він повертається до України і 1949 – 1950 рр  працює ст  н  с  
Обласного історичного музею у Миколаєві  Після повернення до столиці влашту-
вався у Київському університеті старшим лаборантом (1950 – 1952 рр )  У Києві 
В  С  Денисенко працював над повістю «Ваулі Ненянг» про народні повстання у 
ХІХ ст  за зібраними на Півночі історичними та фольклорно-епічними матеріала-
ми, продовжував вивчати українську обрядність, зокрема весільну та поховальну  
Уклав багато програм і запитальникiв для етнографiчних дослiджень 

В  С  Денисенко помер у шістдесят вісім років, в серпні 1964 року  Похований 
на Байковому кладовищі, поруч зі своєю першою дружиною Марією Безручко 

Нижче наводяться дві стенограми аудіозапису розмов з родичами В  С  Денисенка 

* * *
1 червня 2011 р , м  Токмак, вул  Городня 
Кавун Дмитро Іванович (1925 р  народження), Саєнко В  М 
— Ви Денисенка знаєте, Миколай Миколайовича? Директора спортивної 

школи?
— Знав. То мій племеник.
— В нього був двоюрідний дід – історик Василь Семенович. М. М. розповідав, 

що ви розказували якусь історію як він в армію попав, побився з кимсь …
— Він жив на Короленко, вечором хлопці зібралися на вулиці, начали бить 

його брата. І він в’язок, ото шо на гарбі, розкрутив над головою, як кинув! Одного 
попав і готов.

Саєнко В. М., Козир В. В.
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— Шо, помер той хлопець?
— Да. Він був ще пацан, його не судили. Він дожив поки до армії а потом попав 

у армію у Севастополь. І так як хлопець любив читать, він попав денщиком до 
хорошого офіцера. У них там група офіцерів з ним занімалися. Як він доріс до 
возраста що його судить, його привезли з Севастополя в Токмак. Приїхало три 
защитники офіцери.

Потім він попав десь туди в Київ, там получив освіту. Став біля Рильського, 
в інституті Рильського вiн був научним секретарем чи ким там. Ото так було.

Він робив, а як почалося, забрали його на Північ, десь він там проїздив по Пїв-
ночі, а тоді, не помню, мабуть пред війною його одпустили. Приїхав він опять у 
Київ. Я один раз його бачив, їздив у Київ. Дочкі операцію робили, я ночував у нього 
одну ніч 

— А де він жив у Києві?
— Недалеко від інститута. Та де ото пам’ятник Шевченку.
— Біля університету?
— Так. Був у його квартирі, бачив його сина.
— А син його хто?
— Не знаю, но було йому, як я його бачив, год вісімнадцять.
— В якому році ви їздили?
— Зараз подумаю трошки. Може 62-й, отак. *

— А я був ось у Києві, заходив в Інститут Рильського, понаходив в архіві його 
роботи, етнографічні матеріали, книжку знайшов «На далекій півночі».

— Була така книжка в Остриковський школі середній. Я робив директором, 
там і прочитав. Так шо я і не знав, шо то наш родич. **

— Так а вам він теж родич?
— Батьків зведений брат.
— Ваш батько Іван …
— Іван Онисимович.
— А він Василь Семенович.
— Я не знаю, як по батькові. Василь.
— А як зведеними стали?
— В мого діда рідного по батькові вмерла жінка. В його осталося семеро дітей. 

Взяв другу жінку, а в неї дев’ятеро дітей. Звели в одну кучу, оце називається 
зведені.

— А як Вашого діда звали?
— Онисим, а по батькові не знаю.
І оце дід Василь був там десять год, а як одпустили, він приїхав у Київ. Мабуть 

тоді кончилась війна і почалась друга хвиля і їх опять забрали, тільки у цей раз 
одвезли в Монголію, Бурятія, він там був директором якогось музею.

Жінка, як його перший раз забрали, вийшла заміж за іншого, виїхала в Москву, 
я її не бачив.

— А син од другої жінки?
— По-моєму, од першої. Другої жінки в нього не було.
— І син залишився з батьком?
— З батьком. А тоді як я приїзжав, я його бачив — прийшов вечором. Йому 

* В  С  Денисенко тоді жив на Паньківській вулиці, 9, займаючи квартиру у триповерховому 
колишньому особняку Грушевських, де тепер влаштовано Музей Михайла Грушевського 

** «На далекій Півночі  Записки етнографа» видавалася двічі – 1953 р  та 1957 р  у Києві, 
видавництво «Молодь» 
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було десь 18, після повернення з Монголії він вчився десь у вечірній школі, писав 
вірші. Більш нічого не знаю. *

А дядько Василь вже був такий чудний, вже говорив так погано, що його ледве 
можна було зрозуміть. Пальців у нього не було отак (показує пучки на долоні), 
поодмерзали. Я в нього переночував, потім поїхав в клініку Амосова, там повинні 
були робить операцію, на вечір повернувся: — Я сьогодні їздив десь туди, кудись 
аж на кінець Києва, чого – захотілося живого коня побачить (Сміється). А там 
йому сказали, що якась база єсть, кіньми розвозять, поїхав дивиться. Ото скільки 
жив на Півночі – олені, а коня не бачив (Сміється). Щось ще розказував, але вже 
погано говорив і його понять було важко.

— Аби сина його знайти, щоб позустрічаться, або онуків.
— А хто казав, мабуть Миколай Миколайович, що син його вмер, чи шо. Щось 

я таке чув.
— А що за хата була у Василя у Києві?
— Нічого, метрів тридцять кімната без одної перегородки. Там стояло 15 ста-

рих шаф, набитих якимись паперами старими. Стояло ліжко і друге ліжко стояло. 
Більш нічого не було. А то шафи з паперами всякими.

— Книжок було багато?
— Папери, книжки, ото таке. **

— Василь Семенович був учнем Грушевського, ви чули? А потім як усе розігнали, 
він поіхав на Північ.

— Його заслали. Як пішла перша хвиля проти української интелігенції, отоді 
він попав туди … Но главноє, (посміхається) що він у інтелігенцію пробився.

— З вулиці Короленка? (Сміємося).
— Ото казали, шо три офіцери з ним їздили, компаньйони. Брати, родичи чи 

знайомі хороші [потім переказували]: «ми рішили одного вивести в люди», і на 
суд приїзджали.

— А як вулиця Короленка тоді називалась?
— В нас казали Причепилівка.
— Це район?
— Мікрорайон, вулиця. Батько збирається, бере мене з собою, мати пита: 

куди ти? – той: на Причепилівку.
— А чим Василь кинув у бійці – дишлом чи оглоблею?
— В’язок називалося. Отакий металевий прут, тут загнутий, тут різьба з 

гайкою, ще шось. Тут одне … шоб не падало. В гарбі … ти не пам’ятаєш, шо це таке, 
ні? Це не бричка … розвод на колесах … довгий розговор. Такі драбини стояли, два 
бруски упоперек і проволка натянута. І ще один зверху прикручувався і він там 
защипався і держав. Тоді накладали туди стільки сіна, соломи, що пам’ятаю дід 
Лісняк, у цій хаті жив, він як накладе було – біля елєватора через залізну дорогу 
[узвишшя переїзду – авт.] волів розпрягають. Дві пари волів в одну гарбу запряга-
ли – пара не витягувала. Ото такі гарби були, так накладали. Ото Василь в’язком 
когось попав по голові.

* 1962 р  сину Василя Семеновича Ігорю було вже 32 роки, а не 18  Повернувшись 1958 р , після 
звільнення до Києва, він оселився в батька  По його смерті прожив в колишньому помешканні 
Грушевських ще два роки і 1966 р  змушений був звідти виписатися 

** Цікаво, що в цих «п’ятнадцяти шафах», окрім його особистого архіву містилась і частина 
унікального архіву М  С  Грушевського, власником якого В  С  Денисенко став по смерті останніх 
найближчих родичів академіка – дружини Марії Сільвестрівни, сестри Ганни Сергіївни Шамрай 
та племіниці Ольги Шамрай (1898 – 1955 рр ) 

Саєнко В. М., Козир В. В.
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— Кажуть за дівчат дралися? Хтось не в той район пішов до дівчат?
— Та хто його зна, за шо тіки не бились. Гуляли кучками, вулиця довга, тут одна 

кучка, там друга, там третя, там четверта … Розказував батько: ходив він паруб-
кувать, а в рукав спицю дерев’яну, шо ото в колеса вставляють. Проходе, а там 
групка зібралась, хтось каже: «Он Кавунча йде, давай зараз дамо». Каже, підійшов, 
цьому, цьому руку пожав, а як допустив до того, що казав «давайте йому дамо», як 
вихватив спицю, як дав по голові і розлетілися де хто. А тоді вони його піймали 
та побили, так шо він два місяці єлє оклигав. Аць, козацькі ігри (сміється).

— Хотілося б перевидати «На далекій Півночі», може якусь післямову 
зробимо.

— Ну оце все, шо я примєрно знаю.

* * *
Березень 2012 р , м  Токмак, вул  Володарського 
Микола Миколайович Денисенко (онук Семена Семеновича), Віктор Мико-

лайович Денисенко (онук Луки Семеновича), В  М  Саєнко 
М. Д. — Дід Семен (Семен Семенович Денисенко, рідний брат Василя Семено-

вича – авт.) розказував, шо він встрєчался во врємя войни, в гражданскую ілі коли, 
на фронті з Васильом. Дід був солдат, а Василь був уже утнер-мунтер.

В. С. — Оце обложка книжки, шо вийшла у В. С. [показую фотографію].
В. Д. — Дід Семен скурив її. Не одна книжка була, дві ілі три, він привозив.
М. Д. — Я його бачив, як чесно, один раз ... 56 год, точно, я був в 6 класі.
В. Д. — 57-й, 58-й, до 60-х годов він приїзжав три рази а потім його не 

стало...
В. Д. — Він книжки привозив, откритки Києва, і балакав чисто, красіво 

по-українські.
М. Д. — Вадім [кореспондент] не може буть сином Ігоря.
В. С. — Ви не бачили цього Ігоря – одне обличчя.
В. С. — Так шо розказував В. С.?
В. Д. — На Сєвєрном полюсі туда-сюда, там, там був, записувать було треба. 

Дві ілі три книжки він привозив.
В. С. — А правда шо дід Семен книжки покурив?
В. Д. — Він книжки привіз, а дід Семен прийде, каже [...], книжку забрав […] – де 

ти її дів? Тяжело було з … [папером].
В. С. — Який був В. С., веселий чи сумний? Чи випивав, чи гомонів?
В. Д. — Сядуть вечором за стіл і балакають за своє: не пишеш ... А дядька 

Колька як возвращався в 45-му чи 46-му году на дємбєль, він заїзжав до нього. В. С. 
преподавав в інституті, чи Шевченка, чи ... Машинка в нього, пальців не було – 
культишки. Наллє рюмочку, маленькая, я ж не бачив, вип’є і ото там по клавішам ... 
Комната в нього. А Ігорь ... він же сидів, Ігорь сидів.

* * *
Біографія та науковий доробок В  С  Денисенка вивчалися в українській 

історіографії останніх десятиліть головним чином у зв’язку з київською школою 
М  С  Грушевського [11; 12; 13; 14; 15; 16] 

Вірогідні напрямки розвитку розгромленої на самому початку свого формуван-
ня школи М  С  Грушевського тепер можливо лише уявляти  Школа, незважаючи 
на може й повільне зростання, спиралася на ті ж методологічні засади західноєвро-
пейської та американської етнології [17], що й славетна школа «Аналів», яка виник-
ла в наступні роки після того, як школа Грушевського припинила своє існування  

Історик школи Грушевського Василь Денисенко: усна традиція та писемна біографістика
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Хто зна, чи могла б за інших обставин у середовищі останньої відбутися та зміна 
акцентів у дослідженні історії, яку зробила школа М  Блока та Л  Февра  Зрештою, 
опрацьована ними тенденція переходу від вивчення соціології до антропології, 
екзистенціальна спрямованість у дослідженнях виглядають закономірними, та 
нібито лежали на поверхні  Однак закономірність цього вибору відноситься, як 
виявилося, до числа тих простих рішень, що вважаються за геніальні 

Але коли навіть припустити, що якби школа Грушевського й не зайняла 
лідерських позицій у світовій науці, то напевно була б епігоном впроваджуваних 
школою «Аналів» ідей  Треба зазначити, що «антропологічний поворот» отримав 
розвиток в радянській історіографії лише в 1970-х роках в працях А  Я  Гуревича, 
а з 1989 р  почав виходити за його редакцією тематичний щорічник «Одиссей» 

В модельованій «альтернативній історіографії», під якою пропонується розу-
міти «історіографію ненаписаного», можна прогнозувати вірогідну результа-
тивність вченого, якби політичні репресії тоталітарної влади не понівічили на 
початку 1930-х рр  історичну науку  Безсумнівно, що за інших життєвих обставин 
творчий доробок та кар’єрне зростання В  С  Денисенка напевно були б значно 
більшими  Енергійний та здібний дослідник може й досяг би згодом директор-
ства в академічному інституті, особливо враховуючи наближеність до родини 
М  С  Грушевського, а тоді, оскільки noblesse oblige – таки б і отримав (разом 
зі своїм другом М  Т  Рильським) звання академіка, яке трохи наївно приписали 
родинні перекази …
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МУЗЕЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ УЧАСТЬ В АРХЕОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ РЕГІОНУ В 1945 р.
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ М. Я. РУДИНСЬКОГО)

Дослідження історії становлення і розвитку вітчизняної музейної археології, 
формування і доля археологічних фондів є невід’ємною складовою вивчення й 
умовою повноцінного та багатогранного використання сучасних археологічних 
колекцій музеїв України з науково-дослідною і культурно-освітньою метою  Особ-
ливої уваги дослідників історії музейної справи і вітчизняної археології заслугову-
ють драматичні події ХХ ст , які призвели до значних втрат культурних цінностей, 
знищення музеїв, бібліотек, архівів  Збирання і систематизація інформації щодо 
стану музейних інституцій у перші повоєнні роки, зокрема їхніх археологічних 
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колекцій, має важливе практичне значення, відображаючи археологічні дослід-
ження довоєнного періоду, рівень збереженості експонатів після Другої світової 
війни, перспективи розгортання археологічної діяльності музейних установ із 
другої половини 1940-х рр , сприяє проведенню паспортизації старих музейних 
колекцій тощо 

У вітчизняній історіографічній традиції дослідники неодноразово зверталися 
до історії музейної справи перших повоєнних років в Україні й зокрема у Пол-
тавській області  Відбудова і діяльність музейних закладів Лівобережної України 
висвітлені у дисертаційному дослідженні С  М  Калібовець [1]  О  Б  Супруненко 
докладно розглянув історичний розвиток археологічних досліджень на Полтав-
щині, увів до наукового обігу значну частину архівних матеріалів щодо роботи 
Полтавського музею у перші повоєнні роки, у тому числі і з фонду М  Я  Рудин-
ського, докладно висвітлив сторінки життя і творчої діяльності полтавських 
археологів – музейних робітників М  А  Стана і Г  О  Сидоренко [2 – 5]  Проте 
й досі низка документів із особового архіву М  Я  Рудинського, які висвітлюють 
історію розвитку та стан фондів Полтавського, Лохвицького і Лубенського музеїв 
у 1945 р , ілюструють ступінь збереженості археологічних матеріалів цих установ, 
залишається не введеними до наукового обігу 

Метою цієї роботи є висвітлення стану музеїв Полтавської області, історії фор-
мування, наявності та складу їхніх археологічних колекцій у 1945 р , окреслення 
перспектив розгортання археологічних досліджень на місцях у перші повоєнні 
роки за матеріалами особового архіву М  Я  Рудинського, який зберігається у 
Науковому архіві Інституту археології НАН України  Полтавська обл  (утворена 
22 вересня 1937 р ) розглядається у межах, актуальних на 1945 р , коли до цієї 
території входило 44 райони [6] 

Михайло Якович Рудинський (1887 – 1958) – непересічна особистість, чий 
вплив на розвиток української археології та музейництва ХХ ст  був безсумнівним  
Протягом 1920 – 30-х рр  він брав активну участь у науково-організаційній роботі 
Всеукраїнського археологічного комітету (ВУАК) при Всеукраїнській академії наук 
(ВУАН) і Кабінету антропології ім  Хв  Вовка (очолював палеоетнологічний відділ), 
займався польовими дослідженнями, залучаючи до складу експедицій співробіт-
ників місцевих музейних установ  Археологічні дослідження М  Я  Рудинського 
на території України були перервані у 1934 р , коли несправедливо звинувачений 
вчений був змушений виїхати до Вологодського краю  Лише у 1944 р  на запро-
шення директора Інституту археології АН УРСР Л  М  Славіна Михайло Якович 
повернувся в Україну, де обійняв посаду ученого секретаря Інституту археології  
У 1956 – 1958 рр  він очолював відділ первісної археології Інституту і весь час 
роботи в Інституті здійснював масштабні польові дослідження [7; 8] 

М  Я  Рудинський безпосередньо брав участь у формуванні археологічних 
колекцій музеїв України у довоєнний час і чудово усвідомлював необхідність 
обстеження післявоєнного стану музейних установ і фондів  Саме він коорди-
нував роботу зі збору інформації для Інституту археології АН УРСР в обласних і 
районних відділах народної освіти та безпосередньо в музеях щодо стану архе-
ологічних збірок, відновлення й обсягу запланованої роботи установ [9, спр  68, 
арк  126, 203]  Протягом лютого – травня 1945 р  відповідні листи були надіслані 
до більше ніж 30 краєзнавчих осередків [9, спр  68, арк  128, 218] 

Кількість музеїв на території Полтавщини (не враховуючи музейних установ 
при Районних виконавчих комітетах (РВК), сільських клубах, школах тощо) у 
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передвоєнний час становила більше десятка  Участь у археологічному вивчен-
ні краю брали державний Центральний пролетарський музей (Полтавський 
державний музей ім  В  Короленка), округові: Центральний музей Лубенщини, 
Роменський (з 1939 р  у складі Сумської обл ) і Прилуцький (з 1932 р  у складі Чер-
нігівської обл ) музеї; районові: Гадяцький ім  М  Драгоманова, Золотоніський, 
Красноградський (з 1932 р  у складі Харківської обл ), Лохвицький ім  Г  Ско-
вороди, Миргородський, Сокиренський (з 1932 р  у складі Чернігівської обл ) і 
Хорольський науковий музеї 

Вже 21 лютого 1945 р  Інститут археології надіслав рекомендовані листи, під-
готовлені М  Я  Рудинським, 30 краєзнавчим осередкам, серед яких були Лубен-
ський, Лохвицький і Полтавський музеї  У фонді М  Я  Рудинського зберігаються 
відповіді цих установ на звернення Інституту археології 

30 травня 1945 р  до Інституту археології АН УРСР надійшла відповідь з Лох-
вицького музею  У листі зазначалося, що після «великої пертурбації пережитої за 
роки окупації німцями України, коли експонати Лохвицького музею безжалісно 
перекидались із помешкання в помешкання», у 1945 р  археологічні колекції уста-
нови зберегли деякі матеріали зі «слов’янських могильників», зокрема: «1) кістяк 
людини-жінки, 2) мідні спіральні кільця, 3) скляне намисто, 4) срібний вінчик, 
5) посудина з вибитим на дні тавром» [9, спр  68, арк  35]  Із досліджень могильни-
ка в урочищі «хутір Городище» (околиці суч  смт  Чорнухи, Полтавської обл ), які 
провів у 1919, 1921 і 1924 рр  завідувач установи Михайло Дмитрович Ренський – 
краєзнавець і археолог [10, спр  46/13; 11; 12], у музеї збереглися «глиняна миска 
та уламки глиняного посуду скіфської доби» [9, спр  68, арк  35]  У повідомленні 
зазначалося, що в урочищі «Городище» (колишній хутір Горошка), де у 1924 р  
М  Д  Ренський виявив городище і могильник VIII – ІХ ст , знаходиться ще 
низка недосліджених курганів, але через відсутність у штаті музею археолога-
спеціаліста, провести археологічні дослідження пам’яток у 1945 р  не було жодної 
можливості  Разом із тим Лохвицький музей гарантував надання матеріальної бази 
для розміщення артефактів, у випадку, коли ІА АН УРСР ініціюватиме розвідки 
чи розкопки у регіоні [9, спр  68, арк  35 зв ] 

7 березня 1945 р  М  Я  Рудинський отримав через Федора Борисовича Копи-
лова – завідувача лабораторією реставрації та консервації ІА АН УРСР, повідом-
лення з Лубенського краєзнавчого музею  Музей відновив роботу з 1 жовтня 
1944 р , займав 4 кімнати, складався з відділів природи, Великої вітчизняної війни, 
історико-археологічного та історико-етнографічного [13, спр  70, арк  73]  Через 
брак коштів археологічні дослідження у 1944 р  не проводили  У жовтні 1944 р  
дирекція установи зробила запит до Ф  Б  Копилова про можливість реалізації 
розвідок і розкопок на Лубенщині, внаслідок чого він надіслав до музею вичерпні 
відомості з цього питання  У грудні 1944 р  директор музею В  Г  Буніна приїздила до 
Києва для погодження розгортання археологічних досліджень регіону  У кошторис 
на 1945 р  було закладено 20 000 крб  на проведення розвідок і розкопок, проте на 
час одержання листа М  Я  Рудинським, кошторис все ще не був затверджений  
У разі виділення необхідних коштів планувалося запросити Ф  Б  Копилова для 
проведення археологічних досліджень на таких пам’ятках: урочище «Лиса Гора», 
де були знайдені фрагменти кераміки епохи бронзи, а також Федором Івановичем 
Камінським – українським педагогом, археологом, етнографом, музеєзнавцем 
[14; 15; 16] – досліджений могильник скіфського періоду; урочище «Замкова Гора» 
(м  Лубни), де були досліджені поховання давньоруського періоду Ф  І  Камін-
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ським, а пізніше у 1923 р  – Гнатом Яковичем Стеллецьким [17] і передбачалося 
виявити місце розташування замку кн  Вишневецького; урочище «Вал», де у 1923 р  
Г  Я  Стеллецький обстежив залишки слов’янського городища [10, спр  46/14], а 
також очікувалось виявити фортецю часів Вишневецьких; околиці сіл Лукім’я 
(Оржицький р-н) і В’язівок (Лубенський р-н), де були виявлені городища; урочи-
ще «Солониця», де передбачалося виявити місце укріпленого табору Наливайка 
і Лободи [9, спр  68, арк  36 – 36 зв ]  Відомо, що у 1945 р  Ф  Б  Копилов провів 
розвідку археологічних пам’яток у районі Середнього Посулля, а в 1946 р  – очо-
лював Посульську археологічну експедицію [18, спр  1945/8, спр  1946/22], вна-
слідок чого Лубенський музей одержав 10 експозиційних таблиць археологічної 
кераміки [13, спр  70, арк  73] 

Перше повідомлення з Полтавського республіканського історико-краєзнавчого 
музею, яке збереглося у матеріалах М  Я  Рудинського, було надіслано до Інституту 
археології 31 березня 1945 р  У листі зазначалося, що установа мала намір улітку 
1945 р  провести дослідження слов’янських поселень вздовж рр  Ворскла і Оріль 
під керівництвом Петра Миколайовича Третьякова – радянського археолога-
славіста – співробітника Інституту історії матеріальної культури (ІІМК) імені 
М  Я  Марра (Ленінград) [19]  Співпраця із всесоюзною установою була продовжен-
ням досліджень, розпочатих ще у 1939 – 1940 рр  Водночас, власними силами музей 
не міг реалізувати повноцінних археологічних розкопок на належному науковому 
рівні  ІА АН УРСР мав узгодити проведення археологічних розвідок та розкопок 
ІІМК АН СРСР на теренах Полтавщини  Полтавський музей також звернувся до 
Інституту археології з проханням забезпечувати методичну і практичну допомогу 
археологічному відділу, своєчасно надавати літературно-методичні вказівки, брати 
безпосередню участь у керівництві музейною та польовою роботою відділу 

Виходячи з факту фрагментарного й неповного археологічного вивчення 
басейну р  Псел станом на 1945 р , Полтавський музей просив Інститут археології 
«на літній час відрядити досвідченого археолога, який би з [музейними] робіт-
никами перевів би археологічні досліди», на що було асигновано 2 500 крб  [9, 
спр  68, арк  38 – 38 зв ] 

17 квітня 1945 р  Полтавський музей повідомив Інститут археології про вияв-
лення місцезнаходження численного керамічного матеріалу періоду ранньої 
бронзи у яру в околицях х  Шевели (ур  «Грінбергова Балка») між сс  Федорівка і 
Попівка Глобинського р-ну Полтавської обл  [9, спр  68, арк  37] 

1 червня 1945 р  до Інституту археології було надіслане розгорнуте повідом-
лення «До історії археологічного відділу Полтавського республіканського історико-
краєзнавчого музею» Миколи Івановича Гавриленка – українського зоолога, 
орнітолога, природоохоронника, який із 1918 р  з перервами працював у Полтав-
ському краєзнавчому музеї [20; 21]  Ця стаття, яку готували до другого тому жур-
налу «Археологія», побачила світ лише у 1993 р , коли її опублікував із науковим 
коментарем О  Б  Супруненко [22] 

Зазначимо, що співробітниками Полтавського музею протягом другого квар-
талу 1945 р  було також проведено інвентаризацію частини фондового матеріалу 
(металевих, кам’яних, крем’яних виробів), розпочато інвентаризацію керамічного 
матеріалу, підібрано для замовлення ілюстративний матеріал, виконано аква-
рельний малюнок «Полювання на печерного ведмедя», проведено розміщення і 
упорядкування фондового матеріалу в шафах, провадилась робота зі складання 
археологічної карти Полтавщини [28, арк  19 – 19 зв ] 
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Восени 1945 р  відділ археології Полтавського республіканського історико-
краєзнавчого музею долучився до роботи Середньодніпровської експедиції ІІМК 
АН СРСР на чолі з російським археологом-славістом, д  і  н  Іваном Івановичем 
Ляпушкіним [23; 24]  Зокрема, були здійснені розвідки у басейні р  Коломак та 
шурфування у м  Полтаві [25]  Розвідки з метою виявлення і обліку археологічних 
пам’яток скіфо-сарматської епохи проводились за маршрутом: Полтава – Коло-
мак – Високопілля (правий берег р  Коломак); Перекоп – Високопілля – с  Коло-
мак (лівий берег р  Коломак)  Експедиція виявила до 25 груп курганів, 8 поселень, 
2 городища, зібрала керамічний та остеологічний матеріал, незначну кількість 
виробів із кременю [26; 18, спр  1945/12, спр  1946/21] 

Значний інтерес становить звіт про археологічні дослідження 1945 р , написа-
ний науковим співробітником археологічного відділу музею Галиною Олексіївною 
Сидоренко, який зберігається у фонді 4762 (Комітет у справах культурно-освітніх 
установ Української РСР) ЦДАВО України  У звіті зазначено, що під час розвідок 
були зібрані наступні матеріали:

«1. На 136 км залізничного полотна Харків – Полтава, на місці поселення часу 
полів поховання 14 фрагментів кераміки.

2. На північний схід – схід від 136 км залізниці Харків – Полтава, на віддалі 
1 км на одному з курганів І групи, що розорані під ниву, зібрано 3 кістки з кістяка 
людини: нижня щелепа, ліва частина другої нижньої щелепи та бедро.

3. На північ від х. Витівка, Черкасівської сільради, Полтавського р-ну між 
залізницею Харків – Полтава і схилом корінного берега ріки Коломак, на курганах 
V групи зібрано 9 кісток черепа і інші та 9 фрагментів кераміки.

4. Біля с. Сторожова Чутівського р-ну на корінному правому березі Коломак, на 
північ, північний захід, на вигоні під селом група курганів, де зібрано 1 фрагмент 
кераміки та 2 шматки дерева в розкопаному кургані під землянку в період Великої 
Вітчизняної війни. Побудовою землянки зруйновано поховання.

5. Випадкові знахідки на полі в кількості 3 фрагменти кераміки між с. Сторо-
жова і Кантемирівкою в різних місцях на ріллі.

6. Обстежено місце поселення в с. Кантемирівці Стінківської сільради, Чутів-
ського району, на х. Хазари. На поверхні городів на садибах колгоспників знай-
дено чимало кераміки сірої глини з лощеною поверхнею, серед яких траплялися 
вінця великих мисок з відвернутими горизонтально широкими вінцями з валиком 
по краю; фрагменти великих горщиків такої ж глини, з лощеним геометричним 
орнаментом, фрагменти вух від великих горщиків з шаршавою поверхнею сіро-
синього кольору та фрагменти амфор – вуха, шийки, денця – римських часів [...]. 
Всього зібрано на місці поселення 214 фрагментів кераміки, 1 точильний камінь, 
та в районі полів поховань 28 фрагментів кераміки і 1 глиняне пряслице.

7. На лівому березі Кантемирівської балки, при її початку, проти с. Войнів-
ки (с  Войнівка Чутівського р-ну Полтавської обл  – прим  авт ), виявлено групу 
курганів т. зв. «Войнівські могили», де зібрано 8 фрагментів кераміки, 2 кістки, 
1 кремінь.

8. При с. Стінка Чутівського р-ну на південний захід від села, в 200 м. розта-
шована група курганів, на яких піднято 2 фрагменти кераміки, та 2 кістки. Кур-
гани розорані, розтягнуті у напрямку оранки, як і більшість курганів на правому 
березі р. Коломак. На шляху трапляються поряд з курганами кургани-майдани 
великого діаметру в формі підкови та з багатьма вусами, яких нараховується 
подекуди до 10.
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9. На шляху між Чутово – Кантемирівка в різних місцях на ріллі, на горішнім 
плато і на схилі корінного берега р. Коломак піднято випадкові знахідки 7 фраг-
ментів кераміки ліпної техніки.

10. На північний схід від Чутово (смт  Чутове Полтавської обл  – прим  авт ) 
(вправо від дороги із Чутово до ст. Скороходово (Скороходове – залізнична стан-
ція, розташована у смт  Артемівка Чутівського р-ну Полтавської обл  – прим  авт ) 
група курганів, де також знайдено 10 фрагментів кераміки ліпної техніки.

Серед випадкових знахідок на полі крім кераміки трапляються, хоча і дуже 
рідко, кремінні знаряддя у вигляді скребків початої обробки. Так, наприклад, між 
с. Чутово – Чернещина Полтавської обл. і х. Вдовицін Харківської обл. в різних 
місцях знайдено 16 фрагментів ліпної техніки і 1 кремінь» [13, спр  15, арк  33].

Г  О  Сидоренко зауважила, що характерною рисою для правобережжя 
р  Коломак є те, що у степовій частині Полтавської області, де відсутні великі лісо-
ві масиви, городища не зустрічаються, а поселення трапляються рідко, водночас 
степ густо вкритий групами курганів  На межі Полтавщини і Харківської обл  
збереглися лісові масиви, тому під захистом їх, на думку Г  О  Сидоренко, почи-
нають осідати народи давніх часів, що фіксується залишками поселень і городищ  
Зокрема, під час розвідки було виявлене Грашковське городище, розташоване в 
лісі, на захід від с  Грашков (с  Гришкове Різуненківської с/р Коломацького р-ну 
Харківської обл ), за 1 км від нього  У звіті вказано: «городище це має круглу форму 
з ворітьми на п. схід, обведено високим валом в 5 м висотою та ровом, який за 
часом засипався ґрунтом [...]. В траншеях, залишених після боїв під час Великої 
вітчизняної війни, виявлено поховання, викопано там експедицією рештки кісток 
тварин та людини, кераміку ліпної техніки, вінця якої прикрашені щипками та 
дірочками по краю. В розкопах стінок траншей взято 46 фрагментів кераміки та 
зубів тварин» [13, спр  15, арк  33 зв ] 

Неподалік від городища, між с  Грашков і х  Вдовицін, на південний захід від 
хутора, на полі під лісом експедицією зафіксовано групу курганів, розораних під 
ниви, де виявлено 3 фрагменти ліпної кераміки та 1 кістку  27 фрагментів ліпної 
кераміки були зібрані на полі між сс  Грашков і Коломак (смт  Коломак Харків-
ської обл ) 

Друге городище було зафіксоване на правому березі р  Коломак в околицях 
с  Коломак – х  Лозовий Яр  Городище мало форму неправильного кола, обведене 
валом висотою до 5 м, з ворітьми на схід, прикритими зовні, за городищем, трьома 
великими видовженими в південному напрямку курганами  На території городища 
знайдено фрагменти горщиків із відтисками тканини, кулясті глиняні намистини, 
прясла конічної та круглої форми (піднято 33 зразки), одна бронзова шпилька у 
вигляді цвяшка з широкою голівкою  До колекції, зібраної на території городища, 
увійшли: точильні камені – 5, фрагменти кераміки – 122, серед яких – вінця гор-
щиків ліпної роботи «з щипками та дірочками» по краю, з накладним «шнуром», 
ручки, вінця й денця амфор, днища та стінки великих ліпних горщиків, кістки 
тварин – 30 шт , глиняна обмазка – 2 фрагменти, кремінне знаряддя – 1 шт  На 
курганах за межами городища зібрано 10 фрагментів кераміки, 2 кам’яних пращі 
та 15 кісток тварин 

Під час експедиції також були зафіксовані поселення неподалік с  Ново-
Іванівка (на північний захід від нього; знайдено 23 фрагменти кераміки), між 
сс  Іванівка і Високопілля (с  Високопілля Валківського р-ну Харківської обл ) 
(правий берег р  Коломак; знайдено 16 фрагментів кераміки), в околицях х  Гвоз-
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дьов (с  Гвоздьове Валківського р-ну Харківської обл ) Коломацького р-ну (біля 
залізничного полотна знайдено 16 фрагментів кераміки), неподалік с  Високопілля 
(лівий берег р  Коломак, «схил проти школи семирічки», знайдено 28 фрагментів 
кераміки, 1 точильний камінь), між сс  Іванівка і Високопілля (лівий берег р  Коло-
мак; знайдено 12 фрагментів кераміки)  Біля Перекопу (с  Перекіп Валківського 
р-ну Харківської обл ), на шляху Високопілля – Перекоп, виявлено вал, т  зв  Пере-
копський  Цей вал обстежено і виявлено біля Калан-Городка групу курганів, на 
одному з них знайдено 1 фрагмент кераміки та 1 фрагмент кістки тварини 

Археологічні дослідження також були проведені на Соборній (Червоній) площі 
у Полтаві, де шурфуванням підтверджена наявність поселень слов’янського часу, 
виявлені знахідки давньоруського періоду та XVII ст  З 2 по 6 жовтня в центрі 
площі закладено 4 шурфи  Підйомний матеріал 1945 р  на Соборній площі пред-
ставлений наступною колекцією: 110 фрагментів ліпної та гончарної кераміки 
з орнаментом, подібним до роменського типу; 5 фрагментів точильних каменів; 
кременів – 2; 2 глиняних прясельця – кругле та біконічне; шиферне прясель-
це рожевого кольору, кругло-сплюснуте; натільний хрестик шиферний сірого 
кольору, відшліфований, з дірочкою, просвердленою у горішній частині для під-
вішування; 2 фрагменти випаленої глини 

Матеріали зібрані під час розкопок на Соборній площі в Полтаві були направ-
лені для наукового опрацювання в ІІМК АН СРСР, а частина їх поповнила колекції 
археологічного відділу музею [13, спр  15, арк  33 – 34 зв ] 

Викладений матеріал дає можливість доповнити картину загального стану 
музейної мережі Полтавської області у перші повоєнні роки й музейних археоло-
гічних колекцій регіону зокрема  Листування з музейними установами, яке збере-
глося у особовому фонді М  Я  Рудинського, доповнене матеріалами з НА ІА НАНУ 
і ЦДАВО України, дає підстави констатувати, що археологічні фонди Лохвицького, 
Лубенського і Полтавського музеїв, сформовані у передвоєнний час, були частково 
збережені і певним чином відображали рівень розвитку вітчизняної археології 
міжвоєнного періоду  Незважаючи на всі складнощі перших повоєнних років і 
недоукомплектованість штатів археологами-професіоналами, музейні заклади 
Полтавської обл  виявили зацікавленість у встановленні наукових контактів з 
Інститутом археології АН УРСР та проведенні спільних польових археологічних 
досліджень 

Наведений фактичний матеріал, який висвітлює аспекти історії розвитку 
музейної справи і археології України першої половини ХХ ст , може бути викорис-
таний для подальших досліджень історії музейних фондів, паспортизації старих 
музейних колекцій, залучення до наукового обігу широкого кола археологічних 
артефактів, які надійшли до музейних установ у міжвоєнний період і перші пово-
єнні роки й збереглися до сьогодні 
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Яненко А. С.

Музеи Полтавской области и их участие в археологических

исследованиях региона в 1945 г. (по материалам архива М. Я. Рудинского)

В статье на основании материалов личного фонда М  Я  Рудинского рассматривается состо-
яние коллекций музеев Полтавской области в 1945 г  Отражена степень сохранности музейных 
фондов и перспективы развертывания археологической деятельности Лохвицкого, Лубенского 
и Полтавского музеев  Археологические фонды этих музеев, сформированные в довоенное 
время, были частично сохранены и в значительной степени отражали уровень развития отече-
ственной археологии межвоенного периода  Несмотря на все трудности первых послевоенных 
лет и недоукомплектованность штатов археологами-профессионалами, музейные учрежде-
ния Полтавской области проявили заинтересованность в установлении научных контактов с 
Институтом археологии АН УССР и с Институтом истории материальной культуры СССР, в 
проведении совместных полевых археологических исследований  В частности, Лубенский музей 
в 1945 – 1946 рр  принимал участие в Посульской археологической экспедиции под руковод-
ством Ф  Б  Копылова, Полтавский – в Среднеднепровской экспедиции ИИМК АН СССР под 
руководством И  Ляпушкина 

Yanenko A. S.

Museums of Poltava region and their participation in archaeological investigations in 1945 (on the 

basis of Mykhaylo Rudinsky’s archive)

In the article the condition of museums collections of Poltava region in 1945 is examined on the basis 
of Mykhaylo Rudinsky’s archive  The extent of safe keeping of museum stock and archaeological research 
prospects of Lokhvytsya, Lubny and Poltava museums in the region are discussed  Archaeological stocks 
of those museums gathered in the pre-war years were partially saved  The archaeological museums 
collections substantially reflected the level of Ukrainian archaeology development in between-war period  
In spite of all miseries in the first post-war years and understaffed by archaeologists the museums of 
Poltava region took an interest in making contact with the Institute of Archaeology of Science Academy 
of UkrSSR and the Institute of History of Material Culture of Science Academy of USSR, in conducting 
joint field archaeological investigations  For example, Lubny museum in 1945 – 1946 took part in Posullya 
archaeological expedition of the Institute of Archaeology under the direction of Fedir Kopylov, Poltava 
museum – in Serednorniprovska expedition of the Institute of History of Material Culture under the 
direction of Ivan Lyapushkin 
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Палій О. С.

ЗАНЬКІВЧАНСЬКА ШЕКСПІРІАНА ЗАПОРІЗЬКОГО ПЕРІОДУ: 
ДО ІСТОРІЇ СЦЕНІЧНИХ ПЕРШОПРОЧИТАНЬ ТРАГЕДІЇ «ОТЕЛЛО» 
ШЕКСПІРА (1931 – 1941 рр.)

Кожен театр має свої «стосунки» із втіленням драматургії Шекспіра  І театр 
імені Марії Заньковецької не був виключенням з цього правила навіть у період 
тотальних погромів 30-хх рр  ХХ ст , і в цьому він вирізняється від інших драма-
тичних колективів на території тогочасної підрадянської України  При чому на 
кону цього театру було втілено за десять років роботи у Запоріжжі дві сценічні 
інтерпретації «Отелло» поставлені в цілком відмінних естетиках 

Звернення колективу до сценічного прочитання В  Шекспіра стало можливим, 
завдяки сприятливим умовам роботи заньківчан на стаціонарі у Запоріжжі  Варто 
відзначити, що навіть до початку роботи заньківчан як стаціонарного театру у 
цьому місті, їх, як мистецький коллектив, добре знали в індустріальних регіонах 
України, у тому числі і в тому ж таки Запоріжжі  Як довідуємося із анонсів та 
інформаційних повідомлень у тогочасній запорізькій пресі, протягом усього так 
званого мандрівного періоду заньківчан (1923 – 1931 рр ), колектив тричі пере-
бував на тривалих гастролях у Запоріжжі: (1923 р , 1925 р , 1929 р ) 

Очевидно, вистави заньківчан справили таке потужне враження на запорізь-
ких глядачів, що зумовили проведення загальноміської робітничої конференції, 
результатом якої стало офіційне, через засоби масової інформації, звернення до 
влади стаціонувати театр імені Марії Заньковецької у Запоріжжі  Вважаємо, що 
це унікальний випадок в історії української культури, коли роботі театрального 
колективу, подальшого його творчого розвитку сприяли безпосередньо мешканці 
Запоріжжя 

Відтак це було важливим фактором, який ще раз доводив владі, що заньків-
чанський колектив здатний впливати на місцевого глядача  Результатом звер-
нень містян, стало те, що театр імені Марії Заньковецької отримав від Комітету у 
справах мистецтв при РНК СРСР призначення на стаціонарну творчу діяльність у 
Запоріжжі 15 червня1931 р  Таким чином, саме у Запоріжжі аж до початку Другої 
світової війни, отримав надійний прихисток найстарший український професій-
ний державний театр  А в історії театру імені Марії Заньковецької творчість з 
1931 по 1941 рр  відповідно означена як запорізький період 

Діяльність театру імені Марії Заньковецької (й репертуар зокрема) запорізько-
го періоду висвітлений у численних монографіях, наприклад: «Народна артистка  
(про Варвару Любарт)» Л  Мельничук-Лучко (К , 1964 р ), «Львівський державний 
Ордена Трудового Червоного Прапора Український Драматичний Театр імені 
М  Заньковецької» Б  Кордіані та Л  Мельничук-Лучко (К , 1965 р ), «Український 
драматичний театр  Нариси історії у 2-х т-х Т  2  (радянський період)» (К , 1972 р ), 
«Василь Яременко» Б  Завадки та Ю  Турчина (К , 1973 р ), «Борис Романицький» 
Б  Завадки (К , 1978 р ), а також «Львівський театр імені М  К  Заньковецької» 
О  Кулика (К ,1989 р ) 

Проте автори цих праць здебільшого опираються на особисті спогади зань-
ківчан та на окремі публікації і тому аналіз репертуару театру імені Марії Занько-
вецької запорізького періоду сьогодні можна назвати радше побіжним  Системне 
дослідження цієї теми – попереду  У пропонованій статті ми прагнемо охарак-
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теризувати репертуар театру імені Марії Заньковецької через призму аналізу 
сценічних прочитань трагедії «Отелло» В  Шекспіра 30-х рр  ХХ ст  у Запоріжжі  
Джерелами пропонованої публікації слугували головно матеріали преси, а також 
низка монографій українських дослідників 

Вагомість постановки «Отелло» є незаперечною, адже сценічні прочитання 
драматургії великого англійця слугують певним свідченням наскільки той чи інший 
театр є інтегрований та пов’язаний із світовим театральним процесом загалом  
В умовах тоталітарного режиму історія українських сценічних інтерпретацій 
Шекспіра була трактована в межах парадигми тогочасної офіційної радянської 
ідеології  А якщо зауважити, що аж два сценічних прочитання трагедії «Отелло» на 
кону заньківчан були здійснені в роки найбільш жорстоких репресій та погромів 
з боку радянської влади, то прагнення митців доносити до тогочасних глядачів 
загальнолюдські, а не «радянські» цінності є свідченням неабиякої громадянської 
мужності і духовної відповідальності перед глядачами 

Варто зазначити, що запорізькі глядачі мали можливість бачити ще «першо-
го заньківчанського» «Отелло» під час чергових гастролей колективу 1929 р  
Режисером-постановником цього спектаклю був Панас Саксаганський, а прем’єра 
відбулась ще в квітні 1926 р  у Катеринославі (тепер – місто Дніпропетровськ)  
Детальний аналіз та характеристику цього спектаклю здійснила канадська дослід-
ниця українського походження І  Макарик у своїй ґрунтовній монографії «Пере-
творення Шекспіра: Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна 
політика 1920-х років», а саме у третьому розділі цієї книжки, що має назву: 
«Справжній» Шекспір»: «Отелло» Саксаганського» [1, сс  147 – 177] 

А от першим сценічним прочитанням «Отелло» на сцені театру імені Марії 
Заньковецької у Запоріжжі є постановка «Отелло» у режисурі Івана Чабаненка, 
яка була презентована запорізьким глядачам 16 травня 1932 р  Виконавцями голов-
них персонажів були ті ж актори, що й у згадуваній виставі 1926 р , режисером 
якої був П  Саксаганський: Отелло – Б  Романицький; Дездемона – В  Любарт; 
Яго – В  Яременко  Цю виставу режисер вирішив як романтичну драму, в центрі 
якої передовсім трагедія зрадженого кохання Отелло  «… Весь монолог Отелло в 
сенаті, де він просто пояснює дожеві і сенаторам як сталося, що Дездемона полю-
била його  Отело-Романицький до краю лагідний, але глядач вже тут відчуває грізні 
підземні поштовхи  Про те всі монологи проводяться до кінця без найменшого 
натяку на афектацію    », – так інтерпретував у статті «Ансамбль» присвяченій 
заньківчанам свою поставу «Отелло» І  Чабаненко [2, с  84] 

Про дане сценічне прочитання «Отелло» знаходимо найменше відомостей  
В працях, присвячених Борису Романицькому та Варварі Любарт чи тому ж Васи-
лю Яременку, так зване «друге прочитання» «Отелло» просто йде в загальному 
переліку, автори досліджень зупиняються лише або на режисерській інтерпретації 
Панаса Саксаганського або Василя Харченка 

Частково світло на це питання проливає автобіографічна стаття самого В  Яре-
менка у журналі «Театр»: «… в другій постановці був змінений повністю переклад, 
а в третій, текст в основі лишився той самий, але із значними виправленнями  Та 
суть не в переучуванні тексту (хоч для мене переучування – жахлива річ)  Бували 
моменти коли творча уява стирала минулий образ, але не знаходила нічого нового 
для майбутнього  І от починаєш, щось винаходити, але раптом потрапляєш в такий 
етап творчості, коли не розбереш – де нове, а де ж старе? От тут і починаються 
справжні муки  І яка радість охоплює, коли починаєш розуміти і бачити, що старе 
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поволі умирає, а народжується щось нове, хороше  До того ж кисла і сумна фізі-
ономія режисера поволі розгладжується, набираючись милою усмішкою  Отже, 
намацали те, що потрібно  Я вже одинадцять років працюю над образом Яго, але 
чи задоволений? Безперечно, ні  Я відчуваю силу недоробок над якими працюю 
ще й зараз    » [3, сс  36 – 38] 

Отже, з даного фрагменту автобіографічної статті ми можемо припускати, 
що очевидно молодому режисерові Іванові Чабаненкові важко доводилося на 
початках співпрацювати із акторами-виконавцями головних персонажів Шек-
спірівської трагедії, які за кілька сезонів до цього в іншого славнозвісного режи-
сера здійснили сценічне прочитання того самого твору, відтак відійти від цього 
бачення і побачити «Отелло» по новому, як бачимо принаймі зі спогадів Василя 
Яременка, було доволі складно  Однак, як простежуємо, режисер-постановник 
І  Чабаненко свідомо йшов на ризик ставлячи «Отелло» саме на заньківчанській 
сцені 1932 р , до того ж задіявши на ключові ролі тих самих артистів, які грали в 
постановці 1926 р 

В  Яременко пояснює складнощі втілення «Отелло» в перші запорізькі сезони, 
апелюючи до суто творчо-виробничих моментів створення постави, які зрештою 
були подолані, а тоді як гостро негативна критика О  Кулика в останньому, за 
хронологією, дослідженні присвяченому заньківчанам: «Львівський театр імені 
М  К  Заньковецької» [4, с  26] носить імперативний характер 

О  Кулик інтерпретує це прочитання «Отелло» як невдале, оскільки на думку 
автора «осучаснена інтерпретація» Чабаненка позбавляла трагедію життєвої 
переконливості, а деяким сценам надавала комічного звучання  Також згадуваний 
дослідник вважає неприпустимим оформлення сцени у цій трагедії (виконане 

Колектив Запорізького українського драматичного театру 
імені Марії Заньковецької. Запоріжжя 1932 р.

Палій О. С.
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М  Санніковим), оскільки декорації не прив’язують глядачів до конкретного часу 
і місця дії, творячи цілком умовний сценічний простір 

Схожу думку щодо цієї постановки наводить й інший дослідник – Б  Кордіані  
У своєму нарисі, присвяченому творчому портрету Бориса Романицького, автор 
покликається на слова самого артиста, який, таким чином охарактеризував свою 
роботу в образі Отелло у постановці Івана Чабаненка: «Другу редакцію вистави 
«Отелло» Борис Васильович (мається на увазі Б  Романицький – прим  авт ) вважає 
невдалою, бо на постановці згубно позначились формалістичні впливи» [5, с  14]  
Очевидно, тому цю поставу фактично «затерли», про неї не знаходимо жодних 
відомостей у тогочасній пресі Запоріжжя, в той же час, про інші постави цього 
сезону, бодай на інформативному рівні інформація все ж наявна 

Однак, про вагомість цього «затертого» спектаклю в творчому розвитку колек-
тиву свідчить одна маленька промовиста деталь: вперше в історії колективу три 
світлини із другої дії до цього спектаклю були опубліковані в київському часописі 
«Літературна газета» [6, с  2]  Власне покликаючись на ці світлини бачимо, що сце-
нічний простір художник-постановник М  Санников вирішив таким чином: обтяг-
нув його чорним сукном, а по центру сцени розташувалась металева конструкція, 
яка має вигляд нагромадження різних за розмірами і формами геометричних 
фігур: циліндри, куби і т  д  Обабіч цієї конструкції, ближче до просценіуму, зна-
ходилися дві менші схожі конструкції, які візуально утворюють трикутник  Тобто 
художник одразу ніби «вводить» глядачів у спектакль, задає певну тональність 
майбутньої вистави  Таким чином, режисер не задає конкретної прив’язки до 
часу і місця дії, певних історичних подій, які ми знаходимо у драматургічному 
матеріалі  Навпаки, молодий режисер І  Чабаненко прагне «відірватися» від режи-
серського вирішення Панаса Саксганського 1926 р , вдається до певної творчої 
провокації  На нашу думку, саме це яскраво засвідчують світлини опубліковані 
в «Літературній газеті» 

До прикладу на одній із вказаних світлин, дійові особи спектаклю зафіксовані 
в ближчому ракурсі, відтак ми можемо проаналізувати також костюми та грим 
артистів, зокрема Василя Яременка (Яго), Варвари Любарт (Дездемона), Бориса 
Романицького (Отелло), Олеся (Леся) (Кассіо)  Справді, ми бачимо, що дійові 
особи в цій постановці були вдягнуті не в історичні костюми, а сучасні з еле-

1. – Б. Романицький в ролі Отелло (режисер-постановник П. Саксаганський. 
Катеринослав 1926 р.). 2. – В. Яременко в ролі Яго. 3. – Б. Романицький в ролі Отелло. 

4. – В. Яременко в ролі Яго (режисер-постановник В. Харченко. Запоріжжя 1939 р.)

1 2 3 4
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ментами східних головних уборів  Грим артистів, слугує певним підкресленням, 
навіть дещо гіперболізованим, певних рис тієї чи іншої дійової особи, задіяної у 
спектаклі  Найбільш вдалим, з нашої точки зору, є грим і костюм Яго, якого грав 
В  Яременко 

Вважаємо, що постановка «Отелло» І  Чабаненка не була творчою невдачею, як 
на цьому наголошував згадуваний О  Кулик, а навпаки, покликана була виховати 
в акторів певну гнучкість мистецького мислення  Очевидно, що молодий режисер 
Іван Чабаненко прагнув показати актуальність драматичного спадку Шекспіра 
через умовність часу та простору, водночас опираючись передовсім на досвід 
Яременка, Любарт, Романицького у їх роботі із П  Саксаганським  Тобто це була 
не просто друга спроба прочитання трагедії «Отелло» В  Шекспіра, а своєрідний 
іспит на творчу зрілість, прагнення подальшого творчого росту 

На нашу думку, таке контраверсійне режисерське прочитання «Отелло» 
І  Чабаненка, спрямовувало увагу глядача, до того ж зовсім не підготовленого, до 
осмислення та відкривання потенційно наявних і водночас не реалізованих на 
сцені заньківчан в повну силу можливостей шекспірівської драматургії апелюючи 
до загальнолюдських, а не «комуністичних» ідеалів  Очевидно, що в радянський 
період такий несподіваний підхід до втілення канонічних творів світової класики, 
коли влада закликала втілювати п’єси про революційну дійсність, послуговуючись 
методом соціалістичного реалізму, міг спровокувати тільки невдоволення, а відтак 
репресивні дії супроти театру 

Справді, з активізацією сталінських репресій, виставу мусили «затерти» із 
репертуарної афіші і таврувати у пресі «за формалістичні викрутаси»  Відтак 
постановка «Отелло» у режисерському трактуванні Івана Чабаненка пройшла на 
сцені театру всього чотири рази з травня по жовтень 1932 р  А з від’їздом І  Чаба-
ненка до Києва восени 1932 р , його поставу було знято з репертуару взагалі 

Проте Шекспір не зник із заньківчанської сцени  Режисер В  Харченко поно-
вив у тогочасному репертуарі театру імені Марії Заньковецької п’єсу В  Шек-
спіра – 25 листопада 1936 р  Цій сценічній інтерпретації найбільше приділено 
уваги істориків театру імені Марії Заньковецької  Наприклад О  Кулик, у вказаній 

Сцена з ІІ дії спектаклю «Отелло» 1932 р. (режисер-постановник Іван Чабаненко)

Палій О. С.
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монографії, опираючись на статтю самого режисера постави В  Харченка «Шлях 
театру» [7, с  4] та статті Я  Гана «Заньківчани» [8] розгортає концепцію даного 
прочитання «Отелло»: «… Всі (тобто артисти – прим  авт ) … прагнули відобразити 
величну людяність цієї трагедії, що відображає велике благородство, обмануте 
довір’я та фальшиву дружбу …»  Ролі головних персонажів: Отелло, Дездемони, 
Яго грали ті ж самі актори, що й у двох попередніх сценічних інтерпретаціях: 
Б  Романицький – Отелло; В  Любарт – Дездемона; В  Яременко – Яго  Рушієм 
дії трагедії був Яго, який в полоні заздрощів до Отелло, якому завжди і всюди 
щастить, плете свою зловісну павутину інтригу 

Власне почуття заздрощів, що виникає в буржуазному суспільстві через 
соціальну нерівність і призводить, на думку режисера, до трагічної розв’язки, 
саме така ідея була покладена в основу сценічного вирішення В  Харченка  
У підсумку і Б  Кордіані, і О  Кулик одноголосно характеризують у своїх моно-
графічних дослідженнях, присвячених театрові імені Марії Заньковецької, 
поставу «Отелло» в першу чергу як ілюстрацію кілька етапного розвитку мис-
тецтва самого колективу 

Проте, жоден з авторів не згадує про те, що 23 квітня 1939 р  до святкування 
375-річчя з дня народження Шекспіра на сцені театру імені Марії Заньковець-
кої була продемонстрована сценічна версія «Отелло» В  Харченка, у закритому 
режимі, про що знаходимо відповідне повідомлення на першій сторінці у міській 
газеті «Червоне Запоріжжя» за 29 квітня 1939 р  У цьому ж числі газети вміщено 
ряд матеріалів присвячених заньківчанським прочитанням трагедії Шекспіра 
«Отелло»  Зокрема це: «Моя робота над образом Яго» В  Яременка, де він запевняє 
глядачів, що з «формалістичними викрутасами» у постановці трагедії великого 
англійця покінчено, очевидно маючи на увазі поставу І  Чабаненка [9, с  4 ]  Окрім 
статті В  Яременка, є нотатки В  Любарт під назвою «Дездемона В  Шекспіра» [10, 
с  3], також спогад Б  Романицького «Моя робота над образом Отелло» [11, с  3]  
Цей матеріал цікавий передовсім тим, що автор тих спогадів прямо вказував 

Сцена із ІІ дії спектаклю «Отелло» 1939 р. Запоріжжя
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ґенезу втілення образу Отелло зі кращих зразків західно-європейського театру 
того часу (Росі, Сальвіні, Муне-Сюлі), що їх бачили Марія Заньковецька та Панас 
Саксаганський і детально переповідали побачене  Також у вказаному числі «Чер-
воного Запоріжжя» наявні інші матеріали, наприклад: «Отелло у заньківчан», 
спогад О  Писаревського (тогочасного завідувача літературною частиною театру 
та актора за сумісництвом) [12, с  4] 

Також є змістовна аналітична стаття професора А  Смірнова під назвою 
«В  Шекспір», де він переповідає біографію драматурга та аналізує актуальність 
для української сцени таких трагедій як «Король Лір», «Річард ІІІ», комедію 
«Венеціанський купець»  Саме ці твори, на думку автора публікації, повинні 
були б наступними побачити світло рампи в інтерпретації театру імені Марії 
Заньковецької 

Найцікавішим, на нашу думку, без сумніву, є невеличка замітка режисера 
В  Харченка під назвою «Невмируще джерело творчості», де режисер виказує 
далеко сміливіші плани у подальшій поставі Шекспіра на сцені заньківчан  Наве-
демо красномовний фрагмент з цієї замітки: «… Ми знаємо, що п’єси Шекспіра 
дають колосальний акторський тренаж  Якщо бувають в процесі роботи спіт-
кають невдачі, творчі зриви, недоробленості – цього не треба боятись  Театр 
імені Марії Заньковецької, гордиться, що на його сцені 1925 р  в постановці н  а  
СРСР Панаса Саксаганського було поставлено «Отелло» В  Шекспіра, тим самим 
здійснено почин показу Шекспіра на українській радянській сцені  Проте наше 
завдання не полягає в тому, щоб обмежитись лише роботою цією виставою, а 
використати значний вже досвід ширше: репрезентувати нашому глядачеві голов-
ні багатства шекспірівського театру  Ми, заньківчани, віримо в те, що матимемо 

радість показати зі сцени Гамлета, цю зірку 
в сузір’ї творів Шекспіра  Адже наш радян-
ський глядач вимагає показу п’єс Шекспіра 
на своїй сцені»[13, с  4] 

З цієї наведеної цитати ми бачимо, що 
заньківчани навіть в період утвердження ідео-
логічних п’єс, які кількісно становили близько 
2/3 від усього репертуару театру прагнули роз-
вивати українське мистецтво через сценічне 
втілення шекспіріани  Постановка «Отелло» у 
режисерському вирішенні Василя Харченка, 
як зазначав у своєму нарисі Б  Кордіані, про-
йшла понад 150 разів [5, с  14] 

Також урочисто було відзначено 100-тий 
показ цього спектаклю: збереглася світлина з 
цієї події, на якій зображена вся постановоч-
на трупа задіяна у виставі  Постава «Отелло» 
була однією із трьох спектаклів показаних 
під час гастролей колективу у Києві та Запо-
ріжжі  Окрім «Отелло» глядачі Харкова та 
Києва протягом травня 1937 року побачили 
також такі заньківчанські спектаклі як: «Дай 
серцю волю, заведе в неволю» М  Кропив-
ницького та «Диктатура» І  Микитенка 

Федір Нірод художник-постановник 
спектаклю «Отелло» 1939 р. 

Палій О. С.
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Прикметно, що з приводу побаченої вистави «Отелло» відомий харківський 
театрознавець і літературознавець Й  Кисельов у своїй аналітичній статті при-
свяченій всьому колективові зазначав, що «Ставити Шекспіра – важке і відпо-
відальне завдання, але водночас велика і почесна справа  Саме на шекспірівських 
постановках можна рельєфно перевірити творчу зрілість колективу» [14, с  1]  
У згадуваний публікації, він, аналізуючи цю постановку, робить акцент саме 
на акторському виконанні Бориса Романицького у ролі Отелло  Такий акцент 
Й  Кисельов пояснив тим, що режисер Василь Харченко і художник Федір Нірод 
талановиті, але молоді митці, відтак аналізувати їх роботу ще передчасно  А ось для 
Бориса Романицького це вже третя спроба праці із шекспірівською драматургією, 
митець має найбільший досвід роботи серед українських артистів загалом 

Зауважимо, що Йосип Кисельов дуже детально аналізує запорізьку постанов-
ку Василя Харченка «Отелло» презентовану харківським глядачам  Відтак цей 
театрознавець наголошував, що артист виявив неабияку сміливість протягом 
десяти років грати одну і ту ж роль у трьох різних режисерів  Тож Й  Кисельов 
зауважив, одразу видно велику і напружену роботу Б  Романицького в створен-
ні індивідуального образу Отелло, але, як парадокс, відзначив вчений – актор 
прагнучи уникнути шаблону звернув зовсім в інший бік  Найбільша похибка 
Б  Романицького, на думку Й  Кисельова, у цій акторській роботі полягає в «манір-
ному підкреслюванні зовнішнього рисунку цього складного образу, в штучному 
випинанні особливостей Отелло як мавра  … Помітна також й невідшліфованість 
образу Дездемони у виконанні В  Любарт» [14, с  1] 

Однак, на образі Дездемони у виконанні Варвари Любарт, Йосип Кисельов 
не зупинявся так детально, як на характеристиці акторських робіт Бориса Рома-
ницького і Василя Яременка  Найбільш вдалою на його думку була робота Василя 
Яременка в образі Яго  Автор статті одразу зауважив, що В  Яременко на початках 
теж мав певні недоробленості, які полягали передовсім у недостатній гостроті при 
виконанні окремих монологів, що виявляють сутність цього персонажу, але в про-
цесі подальшої роботи він їх позбувся  Він також зазначив, що Яременко виявив 
себе «міцним актором»  Припускаємо, що це твердження Й  Кисельова є прямим 
свідченням того, що автор статті безпосередньо спілкувався із В  Яременком, оче-
видно переглядав попередні роботи артиста в образі Яго у поставах П  Саксаган-
ського та І  Чабаненка, давав цінні поради артистові, як театрознавець  Тим паче, 
що сам Йосип Кисельов неодноразово відвідував театр імені Марії Заньковецької у 
Запоріжжі  Адже, як відомо, перу Й  Кисельова належить понад двадцять рецензій, 
оглядових статей про результати сезону, творчі портрети митців і т  і  Тому при-
пускаємо, що він мав можливість ознайомитися із заньківчанським спектаклем 
«Отелло», який побачив світло рампи на стаціонарі у Запоріжжі ще 1932 р 

На наш думку, ця «міцність» артиста полягала в тому, що В  Яременкові вдалося 
уникнути трафаретності у роботі над образом  Адже через монологи виконавці 
зазвичай демонстрували підступність Яго, а Яременко цього уникнув зосере-
дившись на технічних засобах виразності при створенні образу і досяг у цьому 
аспекті помітних успіхів, які й відзначив Й  Кисельов  Так той же Й  Кисельов 
акцентував увагу майбутніх глядачів на тому, що «треба уважно придивитися 
якими саме зображувальними засобами створює актор свій, повторюємо, нетра-
фаретний образ, відмінний від багатьох інших» [14, с  2]  Також він зауважував у 
своїй публікації, що В  Яременко досяг помітних успіхів у створенні образу Яго, 
привертаючи увагу глядачів саме особливими крючкуватими лініями рухів, особ-
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ливим інтонуванням мови, що слугувала контрастом до «східної» наспівності, 
мелодійності мови Отелло  Також автор цієї статті підкреслював монументальність 
постановки, її гостре трагедійне звучання 

Й  Кисельов радив заньківчанам частіше відвідувати Харків, адже тут наявна 
професійна публіка (очевидно, Й  Кисельов має на увазі театрознавців, оскільки 
у Харкові на той час вже була сформована своя театрознавча школа), яка може 
дати цінні поради, оцінити пророблену роботу 

А от в уже згадуваному нарисі Б  Кордіані про Бориса Романицького, не зна-
ходимо жодної згадки про цю статтю Й  Кисельова  Навпаки, Б  Кордіані у своєму 
нарисі, посилаючись на слова самого артиста, зазначає, що постановка Василя 
Харченка була перемогою, найбільш успішною із всіх спроб сценічного втілення 
трагедії «Отелло» на заньківчанській сцені у Запоріжжі [5, с  14 ]  Ці твердження 
Б  Кордіані, так би мовити, остаточно закріпив у своїй книжці присвяченій історії 
заньківчанського колективу [15]  Ці думки були продубльовані іншими дослідни-
ками діяльності театру імені Марії Заньковецької, тому в подальшій історії театру 
третя сценічна інтерпретація буде презентуватися як найбільш вдала, стане непо-
рушним каноном сценічної культури заньківчан 

Так чи інакше естетична оцінка постав за творами класичної зарубіжної драма-
тургії позбавлена ідеологічних нашарувань дозволить скласти об’ємнішу картину 
театрального процесу на України у 30-х роках ХХ століття на прикладі діяльності 
найстаршого національного професійного драматичного театру зокрема 
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Заньковчанская шекспириана запорожского периода: к истории

сценических прочтений трагедии «Отелло» В. Шекспира (1931 – 1941 гг.)

Статья посвящена истории сценических прочтений трагедии «Отелло» В  Шекспира на 
сцене театра имени Марии Заньковецкой в Запорожье (1931 – 1941 гг ), в запутанных рамках 
социальных, политических и художественных процессов 
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Zankivchansk shekspiriana Zaporozhye period: to history

of scenic readings of the tragedy «Othello» of V. Shakespeare (1931 – 1941 years.)

The article deals with performed «Otelo» Shakespare’s in the Maria Zan’kovetska Theatre in 
Zaporizhzhya of the 1931 – 1941 within the intricate framework of social, political, and artistic 
processes 

Стадніченко О. А.

ТВОРЧІСТЬ ПЕТРА РЕБРА У КОНТЕКСТІ
ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА ЗАПОРІЖЖЯ

22 березня 2014 року пішов у вічність Петро Павлович Ребро – фундатор і 
голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України 
(1967 – 1998), почесний доктор Запорізького національного університету, керівник 
науково-редакційного відділу при Запорізькій облдержадміністрації «Реабіліто-
вані історією», голова правління (кошовий) Міжнародної асоціації гумористів і 
сатириків, засновник і головний редактор альманахів «Хортиця», «Спокута», 
«Весела Січ», засновник літературно-мистецьких свят «Поетичний травень», 
«Дніпровські сміховини», «Козацькі читання», «Весела Січ», «Пересмішник», 
«Ми – українські» та ін.

Фундатор і незмінний голова обласної Асоціації національно-культурних 
товариств, один із засновників Запорізької обласної організації Товариства укра-
їнської мови «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Конгресу української інтелігенції, 
товариства «Меморіал» та ін.

Автор ста десяти книг для дорослих і дітей. Його твори, перекладені багатьма 
мовами, ввійшли до антологій, шкільних підручників, календарів. Номінант Наці-
ональної премії України імені Т. Г. Шевченка, лауреат Всеукраїнських премій імені 
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С. Руданського, імені І. Нечуя-Левицького, імені П. Тичини, імені Остапа Вишні, 
імені П. Сагайдачного, імені С. Олійника та ін. Почесний громадянин міста Запо-
ріжжя. Стипендіат Президента України.

Феномен Петра Ребра як митця і громадського діяча буде репрезентований 
непов но без розгляду його розмаїтої і багатогранної публіцистики  Історія і сучас-
ність рідного краю, запорозьке козацтво в контексті сьогодення, проблеми збе-
реження культурно-історичної спадщини, захист української мови, боротьба за 
незалежність України, екологія Нижньої Наддніпрянщини, явища національного 
нігілізму, манкуртства, злочинної безгосподарності, морального і матеріального 
зубожіння людей – це тільки фрагментарно окреслена проблематика публіцис-
тики митця 

Унікальність Петра Павловича як письменника і громадського діяча ще й у 
тому, що він робив усе в своєму житті щиро і з великим захопленням: чи власне 
поетична творчість, чи гумористично-сатирична, чи робота його як організатора 
літературного процесу в Запорізькому краї на всеукраїнському рівні  Крім усього 
іншого, він активно займався літературним краєзнавством і літературною крити-
кою  Якщо література – це людинознавство, то найголовніша риса літературно-
критичних праць Петра Ребра – людинолюбство і гуманність  Письменник-критик 
Петро Ребро умів знайти перлинки у творчості, зорі серед білого дня, підкреслити 
позитив, наприклад початківців, щоб вони справді повірили в себе і продовжили 
творити, а в здобутках досвідчених колег – підкреслити висоту зрілості таланту  
З такою повагою, любов’ю до своїх колег по перу може ставитися тільки глибоко 
інтелігентна людина, високо моральна і духовно багата, а до того ж достеменно 
обізнана з особливостями літературного процесу своєї доби 

Він не був байдужим до літературної творчості своїх колег, і жодна з їхніх 
книг не залишалась поза його увагою: рецензії, відгуки, рекомендації до вступу 
до Спілки письменників України  Як активний учасник майже всіх літературно-
мистецьких заходів, творчих зустрічей із письменниками-сучасниками, які при-
їздили до Запоріжжя, він ретельно дослідив і оприлюднив на сторінках преси, а 
потім у серії книг «Українська Мекка» понад 100 різних фактів, які розкривають 
яскраві сторінки історії літературного руху на Запоріжжі, висвітлюють особли-
вості взаємин запорізьких літераторів із видатними майстрами красного пись-
менства з кінця ХІХ століття до наших днів  Розповіді Петра Павловича про ці 
факти, творчі зустрічі, бувальщини, з його неперевершеним даром оратора, та ще 
й у його гумористичній манері, відразу ставали шедеврами розмовного жанру і 
одночасно збагачували слухача (а коли були оприлюднені в друці – ще й читача) 
ексклюзивною інформацією про творчі взаємини українських письменників 
з 1950-х років до наших днів  Петро Ребро про все розповідав з великою любов’ю до 
своїх колег по перу, з почуттям письменницької солідарності, справжньої дружби, 
яку він проніс через усе життя  Зокрема, про це свідчить неоціненна епістолярна 
спадщина: листування Петра Павловича з багатьма письменниками, і не тільки 
українськими  За ними як за документами доби можна вивчати історію творчих 
стосунків письменників  Петро Павлович планував, що вони будуть опубліковані 
у дев’ятому і десятому томах «Вибраних творів», але не встиг це зробити 

Життєві і творчі шляхи багатьох видатних письменників, починаючи від 
Т  Шевченка, пролягли через Запоріжжя – місто, яке здавна вабило митців своєю 
козацькою романтикою, дніпровськими краєвидами, атмосферою, яка додавала 
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творчої наснаги  Своїм перебуванням у запорозькому краї вони підвищили тонус 
його літературного життя 

Саме історія розвитку літературного руху на Запоріжжі стала об’єктом 
дослід ження Петра Ребра  Серія літературно-краєзнавчих публікацій «Укра-
їнська Мекка», у якій на першому місці стоїть дослідження «Тарас Шевченко 
і Запоріжжя»(у двох випусках) – це серія книжок і брошур Петра Ребра про 
життєві та творчі зв’язки видатних майстрів красного письменства із Запоріж-
жям і є безцінним внеском Петра Ребра в розвиток літературного краєзнавства 
Запорізької області 

Започаткувала цю серію праця письменника «Т  Шевченко і Запоріжжя», 
що побачила світ у 1996 році  Це збірник нарисів, есе, розвідок і літературно-
краєзнавчих досліджень  Опрацювавши архівні матеріали, епістолярну спадщину 
Т  Шевченка, літературознавчі праці, вдумливо прочитавши твори поета, автор 
подає цікаві матеріали, маловідомі широким колам читачів 

П  Ребро простежує родовід Т  Шевченка, розповідає про його козацьке поход-
ження, звертаючи увагу на неабияке поважне ставлення поета до запорозьких 
козаків, до історії козацької вольниці, Січі  Особливо детально автор аналізує, як у 
шевченкознавстві подається подорож Т  Шевченка на Запорожжя, вказує на окре-
мі розходження у дослідженні цієї сторінки його біографії, вважаючи, що вона 
була однією з найважливіших, бо глибоко вразила його і мала виняткове значення 
у формуванні його національно-визвольних переконань, патріотичних поглядів  
У розділі цієї книги «Запорожжя в головній книзі українського народу» П  Ребро 
пише про визначне значення Т  Шевченка для України, для формування мента-
літету українського народу і зазначає, зокрема, що майже всі твори, які ввійшли 
до першого видання «Кобзаря» 1840 р , 
овіяні шанобою до Запорожжя, тугою 
за козацькою вольницею, мрією про 
нову «славу України» [1, с  13]  І продов-
жує далі: «Як свідчить вдумливе про-
читання «Кобзаря» і аналіз втручань 
царської цензури, її лякала сама тема 
Запорожжя» [1, с  13]  Автор наводить 
приклади рядків Т  Шевченка, які були 
вилучені цензурою  І зазначає: «Слід 
віддати належне цензорам-ревнителям: 
вони безпомилково визначили головну 
ноту «Кобзаря» Т  Шевченка і робили 
все, аби її притлумити чи й зовсім заглу-
шити  Рядки, викреслені цензором чи 
видавцем, справді несли в собі Прометеїв вогонь  Той вогонь у наступних творах 
поета ще дужче розгорівся, став страшним, нищівним для самодержавства»  Як 
відомо з джерел, якими користувався автор, любов до Запоріжжя Т  Шевченко 
проніс у серці через усе життя  «Свою мрію про розквіт рідної землі, про благосло-
венну «сім’ю вольну, нову» Т  Шевченко пов’язував саме з запорозтвом», – писав 
П  Ребро  Саме при згадці про наш край поет молодів «і тілом, і духом», а струни 
його кобзи звучали особливо урочисто і пристрасно, бентежно і зворушливо  І те 
вже не має кардинального значення, як нинішні шевченкознавці тлумачать слова 
Шевченка «не вернуться запорожці» (як «тугу за романтизованим минулим» чи 

Творчість Петра Ребра у контексті літературного краєзнавства Запоріжжя

Петро Ребро
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як «заклик шукати ідеалів визвольної боротьби не в минулому»), стократ важливі-
ше, що саме Запорожжя було стимулом, точкою відліку, стартовим майданчиком 
його дум про найсвятіше – волю і щастя українського народу» [1, сс  17 – 18]  Не 
без гордості за свій рідний край автор проголошує, що Запорожжю невимовно 
пощастило: воно посідає чільне місце у Головній книзі українського народу  Дні-
про і Хортиця, Великий Луг і Січ, яка в Шевченка майже завжди була синонімом 
Запорожжя, навіки освячені іменням великого Кобзаря, оточені ореолом його 
любові, осяяні світлом його нетлінного Слова 

У передмові до цього дослідження, В  Чабаненко вказував, що «автор ніби 
запрошує нас до подальшої співпраці, до нових спільних пошуків, а головне – до 
роздумів про минуле, сучасне і майбутнє свого народу  Деякі гіпотези письмен-
ника досить сміливі (наприклад, щодо підтексту «Заповіту») і можуть викликати 
дискусію, але це – теж на користь справі» [1, с  3]  Це, зокрема, міркування 
П  Ребра про те, що Т  Шевченко заповідав поховати його так, щоб було видно 
«і лани широкополі, і Дніпро, і кручі»  Але ж Кобзареві ще хотілося «чути, як реве 
ревучий»  Ревучий – це Дніпро, ревів він у порогах, тобто під Запорожжям, у 
царстві «діда Ненаситця» 

П  Ребро висловлює гіпотезу: «чи не тут мріяв знайти останній притулок для 
свого змученого тіла геніальний український поет?» [1, с  5]  А у розділі «Феномен 
«Заповіту» письменник, аналізуючи текст «Заповіту», а також ті рядки, що не 
ввійшли до канонічного тексту, зокрема, вважає, що «ключик до його («Запові-
ту» – прим  авт ) таїн, очевидно, схований у метафорах «кров ворожа» (в невели-
кому вірші вона фігурує двічі) та «кайдани порвіте» що це за кров і кайдани? Кров 
яких, чиїх ворогів?» [1, с  28]  Він упевнений, що йдеться про зайд, колонізаторів-
гнобителів (свої душителі – то осібна стаття)  І нарешті приходить до такого 
виснов ку: «Заповіт» – це пристрасний заклик скинути московські кайдани, гаряча 
і терпка мрія поета про українську державу, яка б стала «сім’єю вольною, новою» 
[1, с  29]  Це твердження дискусійне, адже сьогодні важко з певністю трактува-
ти, що саме мав на увазі Т  Шевченко  Крім цього, П  Ребро висвітлює проблеми 
«Т  Шевченко і сучасне Запоріжжя», розповідаючи про Шевченківське свято, 
що відбулося на Запоріжжі 1987 року, про стан щодо спорудження пам’ятника 
великому Кобзарю на запорізькій землі та ін  Літературно-краєзнавче досліджен-
ня П  Ребра «Т  Шевченко і Запоріжжя» розраховане, перш за все, на вчителів 
української мови та літератури, адже цей матеріал може бути використаний на 
уроках з літературного краєзнавства, а також на учнів, студентів, читачів, істо-
риків, дослідників-літературознавців 

2007 року побачила світ книга друга «Т  Шевченко і Запоріжжя», до якої ввій-
шли доповіді, статті, вірші, хроніка, так чи інакше пов’язані з Шевченківською 
тематикою 

Книга П  Ребра «Т  Г  Шевченко в моєму житті» (2006), присвячена 160-річ-
чю Шевченкового «Заповіту», ввібрала спогади, листи, вірші наших земляків-
запоріжців  У кожному з них – своя історія взаємин із Т  Шевченком та його 
«Кобзарем» 

У літературно-краєзнавчому нарисі «П  Тичина і Запоріжжя» [2] із серії 
«Укра їнська Мекка» П  Ребро висвітлює цікаві сторінки літературного руху на 
Запоріжжі, які пов’язані з життєвими і творчими контактами запоріжців з одним 
із корифеїв української поезії Павлом Тичиною, з яким автор був особисто зна-
йомим  Письменник детально розповідає про відвідини П  Тичиною Запоріжжя 
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1927 року та 1935 року, який побував тоді на Дніпрогесі, у трудових колективах, 
а його враження лягли в основу деяких творів поета, присвячених Запоріжжю 

Не пройшов повз увагу П  Ребра і такий факт, як дружні стосунки П  Тичини із 
запоріжцями – народним артистом СРСР І  Паторжинським, поетом М  Нагнибі-
дою, прославленою льотчицею П  Осипенко та ін  Окремо автор описує листування 
П  Тичини із запорізьким поетом В  Лісняком, а також подає маловідомі сторін-
ки про спілкування майстра слова з молодими поетами Запоріжжя, розповідає 
про його уважне ставлення до них, підтримку початківців, зокрема В  Лісняка, 
М  Педенко, М  Лиходіда, М  Ласкова, О  Стешенка та ін  І вказує, що «життєві, 
творчі, духовні зв’язки з Запоріжжям у П  Тичини були міцними, сталими  Дружба 
з краєм Дніпрельстану і його людьми надихала одного з найбільших поетів ХХ сто-
річчя  Дуже плідною, наснаженою була ця дружба і для запоріжців» [2, с  15] 

Літературно-краєзнавча розвідка П  Ребра «М  Рильський і Запоріжжя» при-
свячена стосункам запоріжців із видатним майстром красного письменства, і, 
зокрема, його подорожам на Запоріжжя у кінці 20-х та на початку 50-х років, 
які виявилися майже непоміченими, але знайшли своє відображення у доробку 
видатного поета  Автор звертає увагу на те, що вже тоді саме М  Рильський висло-
вив ідею про заснування на острові Хортиця історичного музею: «Я б відновив на 
Хортиці Запорозьку Січ! З її куренями, з козацькою церквою святої Покрови, з 
билом і майданом, з редутами козацької фортеці, з причалами чайок … Як філіал 
краєзнавчого музею просто неба! Адже ніде в світі не було такого цікавого явища, 
як Запорозька Січ  Тут кожна п’ядь – історія! Неповторна!» [3, с  6]  У цьому нари-
сі П  Ребро розповідає і про те, що М  Рильський мав творчі стосунки з нашими 
земляками  Так, він багато років дружив з поетом М  Нагнибідою – вихідцем із 
запорізького краю, листувався з доцентом тодішнього Запорізького педінституту 
С  Бисикалом – автором літературного портрета «Максим Рильський»  П  Ребро 
також вказує на визначну роль поета-класика у становленні літературної молоді 
Запоріжжя і його самого  Автор не обминув увагою і такий факт: виявляється, що 
академік М  Рильський був науковим опонентом на захисті кандидатської дисер-
тації І  Олійника, який, ставши професором, завідувачем кафедри української 
мови Запорізького держуніверситету, видав декілька універсальних словників, 
популярних в Україні  П  Ребро зазначає, що Рильський недаремно цікавився 
історією козацької вольниці, а ім’я запорожця Максима поет з гідністю проніс 
через усе своє життя 

До 100-річчя з дня народження Володимира Сосюри П  Ребро опублікував 
літературно-краєзнавчу розвідку «В  Сосюра і Запоріжжя» [4], у якій розповідає 
про його перебування на Запоріжжі, Дніпрельстані у 1929 р , 1938 р , коли він 
зустрічався із молоддю запорізькою, а також у квітні 1949 р , коли автора «Дніп-
рельстану» знов покликало на Запоріжжя: його вело нестримне бажання глянути 
на козацький край, на оновлену, зведену з руїн «фортецю сонця», а головне – 
зустрітися з людьми і подарувати їм «квіти серця» – свої поезії  Автор наводить 
також невідомі широкому загалу епізоди з біографії В  Сосюри, пов’язані зі 
спілкуванням із Запоріжжям та запоріжцями  Крім того, у цій брошурі П  Ребро 
подає твори В  Сосюри, які він свого часу запропонував обласній газеті «Червоне 
Запоріжжя» (уривки з поеми «Вітчизна», вилучені самим автором), а також вірші, 
присвячені Запоріжжю, які не ввійшли до збірок  Автор в емоційно-піднесеному 
тоні розповідає про спілкування запорізьких літераторів з «поетом робітничої 
рані», який чимало рядків присвятив нашому краю 
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Про життєві і творчі контакти з Запоріжжям і запоріжцями неперевершено-
го українського гумориста Остапа Вишні, в результаті яких у творчому доробку 
майстра сміху з’явились твори про наш край і земляків, зокрема відомий цикл 
іскрометних нарисів «Запорожці»  П  Ребро вказує, що з-під пера Остапа Вишні 
вийшов напрочуд веселий і правдивий гумористично-ліричний триптих («Запо-
різька сталь», «Запорожці», «Люди! З великої літери»), який звеличує людину-
трудівника  За хитромудрим плетивом сталевих конструкцій і спалахами сліпучих 
вогнів електрозварок письменник розгледів Людину, її очі, «очі нашого жадібного 
до пісні, до мистецтва народу» [5]  Автор зауважує, що запорізький край з його 
людьми потрапляв у поле зору видатного сміхотворця близько п’ятдесяти разів  
П  Ребро також розповідає і про свої особисті стосунки з Остапом Вишнею 

Цікавий ракурс подачі літературно-краєзнавчого матеріалу у нарисі П  Ребра 
«О  Довженко і Запоріжжя»  Автор намагається розкрити світоглядні позиції 
О  Довженка, зокрема, вказуючи, що «живою водою для нього була історія рідного 
народу з його славетним козацько-лицарським Запорожжям» [6]  На Дніпрельста-
ні О  Довженко знімав фільм «Іван»  П  Ребро зазначав, що зустрічі з запорізьким 
краєм завжди хвилювали митця, додавали йому натхнення, творчої фантазії  Автор 
знайомить читачів із щоденниковими записами майстра кіно, у яких є звернення 
до Запоріжжя  Як, наприклад: «Волею судеб я знову в Запоріжжі … Прекрасне 
нове Запоріжжя  Є в нім не тільки вже щось рідне, нове, наше, але прекрасне 
нове» [6, с  8]  Дослідник-краєзнавець вказує, що О  Довженко декілька разів 
бував у легендарному краї, відвідував місця колишніх козацьких Січей, «мріяв 
на правому березі в Запоріжжі поставити кінну статую князя Святослава, який 
загинув у герці з печенігами біля Хортиці у Х сторіччі, а на Нікопольській дамбі – 
пам’ятник Богдану Хмельницькому» [6, с  10]  П  Ребро зауважує, що майже у 
всіх творах всесвітньо відомого режисера кіно присутні запорозькі мотиви, а 
найвищою мрією його життя, яку так і не вдалося втілити, був задум екранізувати 
гоголівського «Тараса Бульбу» 

Із нарису «Михайло Стельмах і Запоріжжя» виявляється, що в історії розвитку 
літературного руху на Запоріжжі є і такий факт, як маловідомі широкому загалу 
стосунки М  Стельмаха і запорізьких літераторів, зокрема, В  Лісняка і П  Ребра  
Автор вказує, що славнозвісний письменник декілька разів бував на Запоріжжі, 
цікавився сучасним життям запоріжців, але «більше його цікавили пам’ятки 
героїчного минулого, того Запоріжжя, що посідає чільне місце у поетичних кни-
гах М  Стельмаха» [7, с  4]  У цій розвідці П  Ребро нагадує читачам і про те, що 
у 1975 р  тодішній обласний театр ім  М  Щорса (тепер Запорізький український 
музично-драматичний театр ім  В  Магара) підготував виставу за п’єсою М  Стель-
маха «Зачарований вітряк», на прем’єрі якої і він був присутній 

1990 р  в альманасі «Хортиця» опублікована розвідка-спогад (а дехто це 
називає памфлетом) [8, с  19] «Шабаш номенклатурників, або «соборування» 
по-більшовицькому», присвячена сумнозвісним подіям 1967 – 68 років на Запо-
ріжжі, пов’язаним із виходом у світ роману О  Гончара «Собор»  П  Ребро детально 
описує, як розгорталася кампанія по цькуванню «Собору», хто був у ній задіяний, 
яка була в ній участь з боку запорізьких письменників, науковців, громадськості, 
партійних діячів  Він зупиняється й на творчих зв’язках запорожців з Олесем 
Гончаром, на їх листуванні  О  Гончар постійно цікавився станом справ у пись-
менників Запоріжжя, підтримував їх починання, про що свідчить цілий ряд його 
листів, адресованих нашим землякам П  Ребру (більшість із них), С  Кириченку, 
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М  Сидоренку, В  Чабаненку та ін , які з нагоди його 75-річчя були опубліковані в 
альманасі «Хортиця»  У своєму дослідженні «Петро Ребро  Літературний портрет» 
В  Чабаненко наводить лист О  Гончара, яким він відгукнувся на публікацію роз-
відки П  Ребра: «Дотепно, весело, блискуче!»  Подумалось, читаючи: ось готова 
основа комедії (чи трагікомедії) для розумного якогось театру, тільки б знайти 
десь сучасного Курбаса, чи когось бодай трохи на нього схожого  А називатись 
п’єса могла б: «Бог правду бачить»  Треба було б тільки витримати Вам своє есе 
до кінця в цій веселій козацькій тональності, адже серйозної полеміки ті нікче-
ми сьогодні не варті …»  До речі, у серії «Українська Мекка» здійснено видання 
окремого нарису «О  Гончар і Запоріжжя» [9] 

У нарисі «Запоріжжя – моя любов» [10], присвяченому 70-річчю з дня народ-
ження С  Скляренка, П  Ребро ділиться з читачем своїми міркуваннями про 
місце запорозького краю у творчості одного з найвизначніших романістів  Він, 
зокрема, зазначає, що у книзі нарисів «Три республіки» чільне місце посідають 
сторінки, присвячені будівництву Дніпрогесу, нового Запоріжжя, а вже 1932 року 
С  Скляренко видає роман «Бурун», у якому на матеріалі Дніпрельстану прагне 
створити яскравий образ героя-сучасника  Автор вказує, що про свої враження 
від нової зустрічі з нашим краєм С  Скляренко розповідав у статті «Травнева 
пісня», опублікованій обласною газетою «Більшовик Запоріжжя»: «Сьогодні я 
щасливий  Іще одну ніч … провів я над Дніпрогесом, знову я милувався його вог-
нями, ще одну ніч я слухав, як падає вода з високої греблі, і для мене цей шум був 
справжньою піснею пісень розуму і сили, піснею праці і перемоги» [10]  У цій 
розвідці П  Ребро доносить до читача, який цікавиться історією рідного краю, і 
такий факт: 1947 року С  Скляренко приїздив до Запоріжжя з метою збирання 
матеріалу для нового роману про оновлений Дніпрогес  «На превеликий жаль, – 
вказує автор, – роман про відбудову Дніпрогесу, омріяний С  Скляренком, так 
і не був закінчений … Скляренка цілком полонив задум створити цикл романів з 
історії Київської Русі …» [10]  «Хоча, як відомо, деякі епізоди романів, – звертає 
увагу П  Ребро, – відбуваються на терені нашого краю, в тому числі – на острові 
Хортиця, де неодноразово бував сам письменник» [10] 

У статті «Запорізький гарт», яку П  Ребро присвятив 60-річчю з дня народження 
Якова Баша, котрий свій творчий шлях починав на Дніпробуді, трудився теслярем, 
бригадиром, потім працював у редакції газети «Пролетар Дніпробуду», а коли 
1932 року вступив до Харківського університету, запоріжці призначили йому 
спеціальну стипендію імені Дніпробуду  П  Ребро зауважує, що «не залишився в 
боргу перед своєю альма-матір’ю Яків Баш  Майже всі його твори, починаючи від 
оповідання «Криця» (1931) і закінчуючи романом «На крутій дорозі», який вий-
шов торік (1967 – прим  авт ), присвячені нашому краю, Дніпрогесу, запоріжцям, 
так чи інакше висвітлюють тему робітничого класу, насамперед – дніпробудів-
ців» [11]  Автор зазначає: «Так, вийшовши в життя трудовим гартом Запоріжжя, 
Яків Баш назавжди лишився вірним цьому краєві і являє собою своєрідний тип 
письменника-однолюба» [11] 

У доробку П  Ребра з літературного краєзнавства на чільному місці публікації 
про поета-земляка М  Нагнибіду, через усю творчість якого проходять образи 
Запоріжжя і земляків  Він родом з Куйбишевського району, але жив у різних міс-
цях, і П  Ребро все ж стверджує, що «саме побачені в дитинстві блакитні вечори 
Таврії і мальовничі краєвиди Придніпров’я, неозорі чебрецеві степи і світлі од 
цвіту травневі ночі виколисали ліричну вдачу нашого земляка» [12]  Автор публі-
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кації розкриває тематичні обрії поета, художньо-стильові особливості його творів, 
провідні мотиви поезії  Сам П  Ребро товаришував з М  Нагнибідою і навіть у його 
творчому доробку знаходимо чимало спільних мотивів і образів, спільних рис у 
характері зображення життя 

П  Ребро, який понад 30 років очолював обласну письменницьку організацію, 
намагався не оминути увагою жоден штрих, який додасть щось цікаве і суттєве 
в історію літературного руху на Запоріжжі  Так, у нарисі «Ім’я, дороге запоріж-
цям» він звертається до того факту, що угорський письменник Мате Залка був 
причетний до запорізького краю  Він воював у громадянську війну на теренах 
теперішньої Запорізької області  А у повісті «Генерал» Мате Залка вільно оперує 
назвами населених пунктів нашого краю – Пологи, Гуляйполе, Токмак, Оріхів, 
Каховка, а описані в ній події, відбуваються на території Запоріжжя  Потрапив у 
поле зору П  Ребра і той факт, що 1936 року Мате Залка у складі групи угорських 
письменників здійснив подорож по Дніпру  Наприкінці нарису Ребро вказує: 
«Серед відомих зарубіжних письменників важко назвати такого, котрий мав би 
більші заслуги перед Запоріжжям, ніж Мате Залка: полум’яний угорець в роки 
громадянської війни не шкодував ні життям, ні кров’ю (всього він мав сім пора-
нень), визволяючи наш край від врангелівців, а пізніше, ставши письменником, 
присвятив йому низку талановитих творів» [13] 

У статті «Анрі Барбюс на Дніпрогесі» [13] П  Ребро висвітлює ще й такий 
цікавий момент, як виступ французького письменника Анрі Барбюса на відкритті 
Дніпрельстану  Він вказує, що у цьому вітальному слові звучала велика любов 
до тих, хто був творцем легендарного Дніпрогесу, який прославив Запоріжжя 
на весь світ 

Не залишилися непоміченими П  Ребром і питання взаємин запорізьких літе-
раторів і Запоріжжя, взагалі, з видатними російськими письменниками  Так, у 
літературно-краєзнавчому нарисі «О  Пушкін і Запоріжжя» з серії «Українська 
Мекка» автор розповідає про перебування О  Пушкіна на Запоріжжі, про те, що 
відголоски запорізьких вражень поета знаходимо і у його творах 

У дослідженні «Над синім Дніпром – Буревісник» [14] П  Ребро знайомить 
читача з численними зв’язками російського письменника М  Горького із Запо-
ріжжям, наводить забуті й зовсім невідомі факти з його біографії, наприклад, 
про першу подорож М  Горького по півдню України (1891 р ), листування з 
мелітопольським робітничим поетом Д  Семеновим та ін  Особливу увагу автор 
приділяє перебуванню М  Горького на Дніпрельстані (1928 р ), в комуні «Аван-
гард», теплим зустрічам письменника з українськими людьми  Ця брошура 
видана 1973 року 

Літературно-краєзнавче дослідження П  Ребра «Маяковський і Запоріжжя» 
(«Українська Мекка») розкриває маловідомі факти з біографії поета, зокрема 
відомості про те, що він має українське коріння  Автор стверджує, що «запо-
ріжці, зокрема – нащадки січового козацтва, з повним правом можуть вва-
жати В  Маяковського своїм земляком» [15] (його мати була українкою, дідусь 
по батькові – нащадком запорозьких козаків)  П  Ребро розповідає також 
про те, що Маяковський був знайомий із запорізьким поетом-футуристом 
В  Сидоровим (псевдонім Вадим Баян) і навіть свого часу написав портрет і 
подарував йому  Вказує автор і на те, що В  Маяковський бував у Запоріжжі, 
зустрічався з людьми, мріяв побачити Дніпрогес, але хвороба перешкодила 
йому здійснити мрію 
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Зі статті П  Ребра «І  Бунін і Запоріжжя» (до 100-річчя з дня народження) вияв-
ляється, що І  Бунін бував на Запоріжжі, Хортиці, згадував дніпровські пороги, 
по яких він пройшов на плоті з лоцманами влітку 1896 р  І більшість цих вражень 
увійшли до творів видатного російського прозаїка  П  Ребро детально розповідає, 
у яких творах І  Буніна знаходимо запорізькі картини і героїв  Особлива увага 
звертається на те, що І  Бунін – це єдиний відомий письменник, який проплив 
«козацьким ходом» по дніпровських порогах [16] 

Крім вищезазначеного, П  Ребро, як літературний краєзнавець, зверта-
ється до висвітлення творчих зв’язків із Запоріжжям ще таких письменників, 
як В  Броневський, О  Фадєєв, Ф  Гладков, С  Олійник, Ю  Смолич, М  Карім, 
Д  Кугуль тінов та ін 

В  Чабаненко вказував, що «поза увагою нашого невтомного слідопита не 
лишився, здається, жоден факт, що стосується художньо-мистецької історії запо-
різького краю, причому його пошуки за результативністю, за евристичною зна-
чущістю не поступаються серйозним науковим розвідкам» 

Всі публікації написані цікаво, колоритно, з використанням архівних докумен-
тів, епістолярної спадщини митців, фотоматеріалів, уривків із творів, присвячених 
Запоріжжю  Кожна з брошур серії «Українська Мекка» має в кінці перелік газет-
них публікацій про життєві і творчі зв’язки певного письменника з Запоріжжям, 
вміщених раніше на сторінках обласної та центральної преси 

Аналіз літературно-краєзнавчих публікацій П  Ребра дає підстави зробити 
висновок, що Запоріжжя (як історичне, так і сучасне) автор з повним правом 
називає «Українською Меккою», оскільки воно було і залишається тим місцем, яке 
вабило і вабить до себе видатних майстрів красного письменства, щоб полонити 
їх художню уяву і потрапити на сторінки їх непересічних творів  Варто зазначити, 
що літературно-краєзнавчі розвідки Ребра можуть бути результативно викорис-
тані учителями-філологами не тільки на уроках літератури рідного краю, а й при 
вивченні творчості письменників, при цьому висвітлюючи їх творчі зв’язки із 
Запоріжжям, що, напевно, становитиме певний інтерес для учнів і студентів 

Літературно-краєзнавчі нариси П  Ребра – це поєднання різних способів 
зображення, притаманних іншим жанрам: мемуарам, нарисові, літературно-
критичному есе  Автор використовує в них архівні матеріали і спогади про осо-
бисті зустрічі  Образ тут настільки рельєфний, що відчувається його фізична 
присутність – голос, жести, інтонація, рух, хода  Та найважливіше те, що особа 
подається не ізольовано, а на фоні суспільних, етичних протиріч, які є тією осно-
вою, що формує думку, емоції, духовний світ людини  Нариси П  Ребра відзнача-
ються різноманітністю композиційних прийомів (розповідь, риторичні запитання, 
ліричні відгуки)  Усі форми оповіді, прийоми зумовлені прагненням дослідника 
досягти найбільшої дохідливості, простоти і наукової виваженості  А категорія 
часу є визначальною для оглядових статей  П  Ребро з позицій літературного 
краєзнавства висвітлює не тільки зв’язки видатних митців із Запоріжжям, а й 
глибинні зв’язки між традиціями минулого й сучасності 

Всі ці нариси, розвідки, повідомлення з питань літературного краєзнавства 
під одним дахом опубліковані у сьомому томі «Вибраних творів» П  Ребра (2011)  
Вони розподілені за тематичним підрозділами, наприклад: «Любов к Отчизні де 
героїть» (Котляревський і Запоріжжя), «Український геній і козацький край» 
(у двох частинах), «Він симпатизував запорожцям» – про Пушкіна і Запоріжжя, 
«Життя його одвічнеє» – про П  Тичину і Запоріжжя, «Батько українського гумо-
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ру» – про Остапа Вишню та ін  Саме це видання може бути використане під час 
вивчення літературного краєзнавства, бути джерельною базою для досліджень з 
багатьох тем, які розкриють барвисті сторінки про розвиток літературного руху 
на Запоріжжі 

Важкий хрест ніс Петро Павлович, будучи головою науково-редакційного 
відділу «Реабілітовані історією», коли йому довелося перепустити через свою 
зранену душу і покласти глибокими рубцями на зболене серце долі тисяч наших 
земляків, безневинно репресованих тоталітарним режимом, розкриваючи і опри-
люднюючи їхні справи, які зберігалися в Державному архіві Запорізької області  
Чотири томи книги «Реабілітовані історією» і десять випусків альманаху «Спо-
кута», тритомник «Повернені імена» відновили чесне ім’я і стали вінком пам’яті й 
пошани на невідому могилу наших репресованих співвітчизників, перетворених 
на табірний пил 

Мало хто сьогодні пам’ятає, що саме Петро Павлович у 1990-ті роки був біля 
витоків не тільки Запорізького обласного товариства української мови «Просвіта» 
ім  Тараса Шевченка, а й ще низки національно-культурних товариств нацменшин: 
єврейського, білоруського, польського, німецького, болгарського та ін  З його лег-
кої руки вони почали свій активний творчий поступ  Саме він очолював обласну 
Асоціацію національно-культурних товариств 

Петро Павлович у всі часи був оборонцем нашої української духовності і мови, 
ніби виконував настанову Тараса Шевченка «І на сторожі коло них поставлю 
слово…»  І поставив  І присвятив цьому все життя  Він у зросійщеному Запоріжжі в 
усі часи утверджував українську духовність, українську національну ідентичність, 
українську мову  Де б він не був, завжди говорив українською мовою: на зустрічах 
із читачами, і на велелюдних майданах «Веселої Січі», під час «Поетичного трав-
ня» далеко за межами України, й у владних кабінетах, на нарадах в обкомі партії 
і жоден із компартійних бонз не наважувався йому зауважити  Бо він перемагав 
силою слова і духу 

Як патріот рідного краю Петро Павлович мріяв про те, щоб у центрі Запоріж-
жя був споруджений величний пам’ятник Тарасу Шевченку, аби був виконаний 
заповіт великого Кобзаря – щоб, стояв він там, де б «було видно, було чути, як 
реве ревучий»  На жаль, не здійснилася його мрія у дефолтні 1990-ті, не судилося 
дожити до цієї світлої миті і зараз, коли зовсім недавно громадськість міста дові-
рила Петру Павловичу керувати комітетом зі спорудження пам’ятника Т  Шев-
ченку  Тепер наш обов’язок втілити його мрію 

В особі П  Ребра творчо поєдналися письменник і громадський діяч  У якій 
би галузі він не виступав, завжди прагнув бути самим собою, діяти за велінням 
власного сумління  Для нього висвітлення питань національної історії чи проблем 
розвитку літературного руху на Запоріжжі не самоціль, а засіб національного 
самоутвердження і пристрасний заклик до відновлення самосвідомості, націо-
нальної гідності 

В арсеналі Петра Ребра, літературного краєзнавця і літературного критика, 
близько сотні публікацій, які висвітлюють історію розвитку літературного руху на 
Запоріжжі у взаємозв’язках з літературним процесом України, розповідають про 
стосунки літераторів-запоріжців з видатними майстрами красного письменства 
України, Росії, Білорусії та ін  країн 

При висвітленні проблем літературно-краєзнавчого або літературно-
критичного характеру П  Ребро є точним у наведенні фактів, несе відпові-
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дальність за правдивість і об’єктивність використаних матеріалів, називає 
конкретне джерело інформації, прагне бути лаконічним у висновках  Через 
те його матеріали відрізняються не статикою, а динамікою думки, логікою, 
дієвістю, що активно впливає на формування свідомості людини, а також 
широких читацьких кіл  Ці та інші риси стилю письменника – громадянська 
й етична пристрасть, естетичне чуття, аргументованість суджень, жанрова 
своєрідність передмов, есе, оглядів, статей, їх змістовність, вдало підібрана лек-
сика, доцільне використання художніх образів, мовно-стильова вибагливість 
митця вказують на певний ступінь професійності П  Ребра як літературного 
краєзнавця і критика 

Петро Ребро… Це не просто два влучно заримованих слова  Це – символ нашої 
доби в літературі, феноменальне явище в усій своїй багатогранності, це всеосяж-
ний Космос у царині українського слова  Творча спадщина Петра Ребра надзви-
чайно багатогранна і різнопланова, є унікальним явищем у контексті розвитку 
української літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століття, і, безперечно, 
стане предметом дослідження і осмислення літературознавців і культурологів 

Бібліографія

1  Ребро П  Тарас Шевченко і Запоріжжя : Нариси, есе, розвідки / П  Ребро  – 
Запоріжжя : Хортиця, 1995  – 96 с 

2  Ребро П  Павло Тичина і Запоріжжя : Літ -критичний нарис / П  Ребро  – 
Запоріжжя : Хортиця, 1998  – 16 с 

3  Ребро П  Максим Рильський і Запоріжжя : Літ -критичний нарис / П  Реб-
ро  – Запоріжжя : Хортиця, 1998  – 15 с 

4  Ребро П  Володимир Сосюра і Запоріжжя : Літ -критичний нарис / П  Реб-
ро  – Запоріжжя : Хортиця, 1998  – 26 с 

5  Ребро П  Остап Вишня і Запоріжжя : Літ -критичний нарис / П  Ребро  – 
Запоріжжя : Хортиця, 1998  – 16 с 

6  Ребро П  Олександр Довженко і Запоріжжя : Літ -критичний нарис / П  Реб-
ро  – Запоріжжя : Хортиця, 1998  – 16 с 

7  Ребро П  Михайло Стельмах і Запоріжжя : Літ -критичний нарис / П  Реб-
ро  – Запоріжжя : Хортиця, 1998  – 15 с 

8  Ребро П  Шабаш номенклатурників, або «Соборування» по-більшовиць-
кому // Хортиця : Альманах Запоріз  орг  СПУ № 2 (упор  П  Ребро) / П  Ребро  – 
Запоріжжя : РВП «Видавець», 1992  – С  65 – 85 

9  Ребро П  Олесь Гончар і Запоріжжя : (До 80-річя з дня народження письмен-
ника) / П  Ребро // Запорізька правда  – 1998  – 31 березня (№ 42)  – С  6 

10  Ребро П  «Запоріжжя – моя любов» : (С  Скляренко і Запоріжжя) / П  Реб-
ро // Запорізька правда  – 1971  – 26 вересня 

11  Ребро П  Запорізький гарт : (До 60-річчя з дня народження Я  Баша) / П  Реб-
ро // Запорізька правда  – 1968  – 7 серпня 

12  Ребро П  Поетичний літопис Запоріжжя  (До 70-річчя з дня народження 
М  Нагни біди) / П  Ребро // Запорізька правда  – 1981  – 20 вересня 

13  Ребро П  Анрі Барбюс на Дніпрогесі / П  Ребро // Літературна Україна  – 
1970  – 28 серпня 

14  Ребро П  Над синім Дніпром – Буревісник  О  М  Горький і Запоріжжя  – 
Нариси / П  Ребро  – К  : Знання, 1973  – 48 с 

Творчість Петра Ребра у контексті літературного краєзнавства Запоріжжя



МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК 14

15  Ребро П  В  Маяковський і Запоріжжя : Літ -критичний нарис / П  Ребро  – 
Запоріжжя : Хортиця, 1998  – 24 с 

16  Ребро П  Бунин и Запорожье / П  Ребро // Индустриальное Запорожье  – 
1970  – 21 октября 

Стадниченко О. А.

Творчество Петра Ребра в контексте литературного краеведения Запорожья

В статье рассматривается литературно-краеведческое наследие запорожского писателя Петра 
Ребро, посвященное истории развития литературного движения на Запорожье 

Stadnichenko O. O.

Peter Rebro’s creativity in the context of literary local history of Zaporizhzhya

This article is about literature works of Petro Rebro, dedicated to the history of the literature move 
on Zaporizhzhya 
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В травні 2013 р  у Києві в Національному музеї історії України відкрилася 
виставка «Віхи історії: тисячоліття української печатки»  Виставка відразу і надов-
го, бо її продовжено до грудня 2015 р , стала музейною подією міжнародного рівня  
До спільного проекту Національний музей історії України і Музей історичних 
та культурних реліквій родини Шереметьєвих залучили 17 музеїв, архівів, біблі-
отек України та Росії  Організатори проекту поєднали українські сфрагістичні 
скарби Києва, Москви, Санкт-Петербурга, Львова, Дніпропетровська, Чернігова, 
Запоріжжя  На виставці представлено більше ніж 400 печаток, що відображають 
державне життя України упродовж тисячі років у різні періоди її історичного та 
духовно-культурного розвитку  Організована на високому музейному фаховому 
рівні, вона хронологічно поділена на п’ять тематико-експозиційних блоків які 
чудово доповнюються використанням сучасних інформаційних технологій 

Підготовка і видання рецензованого каталогу «Тисяча років української 
печатки» стали своєрідним продовженням подвижницької діяльності організа-
торів виставки  Наукове видання розпочинається зверненнями до читача його 
співорганізаторів –директора Інституту історії НАН України Валерія Смолія, 
генерального директора Національного музею історії України Сергія Чайковсько-
го і директора музею історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих 
Олексія Шереметьєва  Передмова до читача написана куратором виставки та 
упорядником видання Юрієм Савчуком  

Каталог відтворює структуру експозиції і також поділяється на п’ять розділів: 
розділ 1 – «Витоки: сфрагістична традиція Київської Русі», розділ 2 – «Україн-
ські (руські) печатки литовсько-польської доби», розділ 3 – «Генезис печатки у 
козацьку добу», розділ 4 із двох частин – «Українські печатки імперської доби: 
світська практика» та «Еволюція печатки в імперський час: церковна традиція», 
розділ 5 – «ХХ століття – сфрагістика боротьби»  Кожний розділ структурно 
складається із ґрунтовної вступної статті провідного фахівця та каталогу печа-
ток  Тексти описів печаток до каталогу підготовлені музейними, архівними та 
бібліотечними працівниками закладів, які надали експонати для виставки  Разом 
авторський колектив каталогу складається із 31 особи [с  6] 

У оглядовому нарисі до першого розділу каталогу «Витоки: сфрагістична тради-
ція Київської Русі» його автор О  Алфьоров зазначає, що перша збережена печат-
ка, від якої веде літочислення традиція українських сфрагісів, належала князеві 
Святославу Хороброму  Позначена № 1 ця унікальна пам’ятка з Музею історичних 
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та культурних реліквій родини Шереметьєвих відкриває каталог  З обох сторін цієї 
нещодавно знайденої найдавнішої печатки князя русів зображено знак – двозуб  
На її лицевій стороні двозуб має вгорі велику крапку  На зворотній стороні поруч 
із двозубом залишки напису, який не читається  Подібна печатка була знайдена 
у Києві в 1912 р  під час розкопок Десятинної церкви  На ній при вивченні було 
виявлено напис грецькою мовою прочитаний як княже ім’я «Святослав»  Згодом 
ця знахідка була втрачена 

Автор зауважує, що використання печатки попередниками князя Святослава 
не відомо  На його думку, згідно з місцевими традиціями та в умовах централізова-
ної влади, княже слово було гарантом і, можливо, не потребувало затвердження  
На підтвердження цього він наводить у каталозі унікальну підбірку з одинадцяти 
княжих вірчих знаків у вигляді підвісок з княжими знаками Рюриковичів  Вірчі 
знаки пов’язують із особами, які діяли згідно з волею правителя і повноваження 
яких підтверджувалися усним словом 

О  Алфьоров розглядає печатку як важливу складову тогочасної знакової сис-
теми  Простежуючи її зв’язок з нумізматикою та геральдикою він, акцентує на 
впливі візантійської сфрагістичної традиції  

На думку автора, часом становлення і розвитку для української сфрагістики у 
цей період стало XI ст  Розділивши після смерті князя Ярослава Мудрого Київську 
Русь, його сини керували нею зі своїх столиць – Києва, Переяслава та Черніго-
ва, користуючись особистими печатками  Князь Всеволод Ярославич, правлячи 
з Києва, відновив єдиний сфрагістичний тип для всієї Русі  Печатки удільних 
князів у його правління мають на лицьовій стороні зображення святого патрона, 
а на зворотній – напис грецькою: «Господи, помозі рабу своєму    »  О  Алфьо-
ров пояснює це наслідуванням васалами печатки сюзерена, бо у цей час подібне 
явище спостерігалося у Європі 

Наступний київський князь Святополк Ізяславич з 1093 р  уніфікує княжу 
печатку запроваджуючи новий тип  На її лицьовій стороні зображувався святий 
патрон, а на зворотній – напис «Дніслово»  Автор припускає, що князь, можли-
во, вбачав у цій новації реформу, покликану впорядкувати печатки  Із появою з 
1113 р  у Києві князя Володимира Мономаха на печатках з’являється кирилич-
ний напис «Господи, помозі рабу своєму    »  Наступний сфрагістичний тип був 
запроваджений київським князем Всеволодом Ольговичем (1139 – 1146 рр )  На 
лицьовій стороні так само зберігалося зображення святого покровителя власника, 
а на зворотній – княжий знак  Припускається, що князь запровадив такий тип 
печатки, «взоруючись на батьківській традиції»  Клеймо, яким князь позначав 
свою рухому і нерухому власність, з’явилося і на печатці  Автор констатує, що у 
науці склався умовний поділ княжих знаків Рюриковичів на чотири групи: дво-
зуби, тризуби, знаки, подібні на багор, та знаки індивідуальних форм 

О  Алфьоров зупиняється також на печатках духовенства та княжих урядників  
Зазначаючи, що печатки церковних владик I-пол  XI ст  мали зображення святого 
патрона, а на зворотній – напис грецькою мовою, автор вказує на виразні зміни 
булл з кінця XII ст  З цього часу на лицевій стороні печаток з’являється зображення 
Богородиці, а образ Божої Матері стає символом київського православ’я 

Світська службова сфрагістика в нарисі поділяється на дві категорії: особові 
печатки (боярські) та посадові (митні пломби)  Боярські печатки, відомі з другої 
половини XI ст , мали визначати напис найстаршого урядницького молівдовула 
Ратибора – «Оть Ратибора»  Тобто, булла використовувалась виключно для запе-
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чатування листа та підтвердження його автентичності  У ХІІІ – ХІV ст  із підви-
щенням статусу бояр печаткою затверджуються документи 

Характеризуючи появу і функції посадових печаток О  Алфьоров пише, що 
використання митних пломб пов’язане із маркуванням опломбованого товару з 
кінця XI ст  і до XIV ст  Це підтверджується контрмаркуванням багатьох пломб 
на доказ перетину ними фіскальних пунктів  Княжі знаки та інші позначки свід-
чать про велику мережу регіональних центрів пломбування  Науковці пов’язують 
упровадження пломб з митницями  Погоджуючись із цим автор зауважує, що 
на користь цього свідчать і місця їх найбільш масових знахідок – великі торгові 
центри та прикордонні міста Київської Русі 

Описуючи використання у Київській Русі воскових печаток О  Алфьоров 
згадує найранішу, що датується кінцем XIII ст  і належала королю Русі Леву 
Даниловичу  Про побутування таких печаток свідчать знахідки їх матриць  Різ-
новидні зображення на них, на думку автора, вказують на широке користування 
печатками різних верств  Зокрема, використання воску спрощувало скріплення 
листів та документів  А також дозволяло робити матрицю як із заліза чи бронзи, 
так і з каменю, кістки, коштовних металів, свинцю  Стало можливим збільшення 
площі поверхні матриці й ускладнення малюнку  За припущенням автора, значною 
мірою на остаточний перехід на воскову печатку вплинув зовнішньополітичний 
вектор  Загалом у каталозі представлено 73 предмети сфрагістики, часів Київської 
Русі та кілька археологічних експонатів із княжими знаками  

Нарис до другого розділу каталогу «Українські (руські) печатки литовсько-
польської доби» написаний відомим фахівцем з середньовічної української сфра-
гістики О  Однороженком  У період пізнього Середньовіччя та раннього Нового 
часу (середина XIV – кінець XVIII ст ) більша частина українських земель входила 
до складу держав – Великого князівства Литовського і Руського, Корони Поль-
ської та Речі Посполитої  Автор нагадує, що на початку цього періоду «цілком 
домінуючим стає восковий відбиток» печатки із світськими геральдичними сюже-
тами  Пізніше гербова печатка переважає в нашій сфрагістиці та існує до кінця 
XVIII ст  З XIV ст  походять і найдавніші матриці українських печаток-перснів 
для воску  Одночасно з’являються печатки з ручками, форма та розмір яких з 
часом дуже змінюється  Багато уваги на сторінках каталогу автором приділено 
опису цих змін: якщо печатки ХІV – ХV ст  були круглі, то пізніше звичними ста-
ють овальні та восьмикутні, спостерігається значне різноманіття у їх розмірах і 
т  ін  Наводяться приклади щодо печаток у каталозі  Так, представлена у каталозі 
печатка князя Чорторийського має розмір 26 x 21 мм, у той час як печатка княжни 
Теофіли Григорівни Святополк-Четвертинської 15,5 x 11,3 мм, а князя Андрія Іва-
новича Вишневецького – 16 х 14,5 мм  Ці зміни зумовлені розширенням кола осіб 
та установ, які користуються печатками для засвідчення документів  Від XIV ст  
значного поширення набуває практика засвідчення печатками урядницьких та 
приватно-правних актів 

У пізньому Середньовіччі печатка часто заступає собою підпис у підтвердженні 
документа  Перевага зображень гербів у сфрагістиці XIV – XVIIІ ст  пов’язала 
іконографію печаток із еволюцією геральдичних зображень  Герби ж залежали від 
пануючих у різні періоди різних художніх стилів  Печатки ХІV – ХV ст  містили 
зображення герба в готичній стилізації, у щиті відповідної форми  Часто гербові 
фігури розміщувалися безпосередньо в полі печатки  Автор наводить приклади 
з матрицею князя Івана Васильовича Курцевича зі зламу ХV – ХVІ ст , на якій 



326

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК 14

родовий герб представлено в турнірному щиті  А от печатки князя Михайла 
Ямонтовича Підберезького, пана Григорія Юрійовича мають вже зображення 
родових гербів у самому полі печатки  Легенда, із ім’ям, прізвищем, а іноді уряду, 
власника розміщувалась по колу  Подібними були приватно-посадові та приватні 
печатки шляхти і міського патриціату  Дослідник звертає увагу на те, що печатки 
королівські, князівські та церковних ієрархів мали вже складнішу іконографію, 
адже на них є зображення маєстатичні, кінні, святих покровителів, церков та ін  
Довшими на них були й легенди, із зазначенням титулів володарів та санів ієрар-
хів, переліком їхніх володінь та ін  

Приділяє увагу автор і печаткам органів міського самоврядування та корпо-
рацій які у ХІV – ХV ст  стають масовими  Вони були великі та середні за розмі-
рами, а на їх полях зображувалися міські або цехові герби у орнаменті  Легенди 
цих печаток містили формули про належність цеху чи гільдії, міській громаді чи 
якомусь її органу 

На гербах міст зображувались символи оборонних споруд, герби володарів 
чи святі патрони міста  Звичним було поєднання світських та релігійних мотивів 
у одному гербі  Прикладом цього є герб на магістратській печатці Києва першої 
половини XVI ст , в якому зброю міщан поєднано з символом небесного заступ-
ницва (дві руки, що тримають напнутий лук зі стрілою, виходять з хмар)  Поши-
ренню печаток українських міст сприяло впровадження самоврядування на основі 
магдебурзького права у ХV – ХVI ст  На цей період припадає розквіт міського 
герботворення та збільшення кількості печаток міських громад  Представлені на 
виставці цехові печатки дають уяву про використання зображень знарядь праці 
та виробів певних цехів на їх гербах  

Так само детально, а подекуди і образно, автором простежено ускладнення 
стилізації гербових фігур, щитів та позащитових елементів за доби Ренесансу  На 
зламі ХV – ХVІ ст  основною формою геральдичного щита стає турнірний щит  
Пізніше поширюється щит із краями у вигляді картушів  Характерними для цього 
часу є печатки панів Івана Сурина, Івана Петровича Чаплича-Шпановського, Адама 
Тихоновича Шашковича, Богдана Костюшковича-Хоболтовського та ін  З часом 
ці форми ускладнюються, знаходячи своє завершення у досконалих барокових 
картушах кінця ХVІ – ХVІІ ст  Прикладом таких сфрагістичних пам’яток є печат-
ки панів Яна Харлинського, Юрія Дем’яновича Гулевича, Михайла Шимковича-
Скленського та ін  Автор описує, як органічним доповненням ренесансних і 
барокових картушів стають зображення наметів в полі печатки  Складнішою стає 
також іконографія інших позащитових елементів: з’явилося більше титульних 
корон  Так, на печатках князя Чорторийського та князя Любомирського XVII ст  
геральдичні композиції увінчуються князівськими коронами  Досліджується, 
як геральдичні елементи поступово витісняють з поля печатки інші сюжети, не 
пов’язані з геральдикою 

Неабиякий інтерес становить аналіз О  Однороженком зміни способу подачі 
написів на печатках  Довколові написи збереглися на печатках державних, місь-
ких громад, ієрархів, воєводств і повітів, монастирів і капітул, братств і цехів, 
установ і корпорацій  На особових печатках шляхти, урядників, княжих і коро-
лівських написи розміщуються в полі печатки  Приміром, на перснях княжни 
Теофіли Григорівни Святополк-Четвертинської, пана Михайла Михайловича 
Ласка-Вороновицького та ін  ініціали власника печатки розміщено над щитом  
Натомість на печатках пана Костянтина Єльця, пана Андрія Линевського, пана 
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Філона Криштофовича Єловицького та ін  літери розміщено у різних частинах 
печатки та іноді безпосередньо в самому щиті  Мова написів печаток ранньомо-
дерного періоду була переважно польською, іноді – латинською, на відміну від 
печаток середньовічного періоду, мовою написів яких була в основному руська 

Приватні та приватно-посадові печатки ХVІ – ХVІІ ст  представлені у ката-
лозі печатками сенаторів: воєвод (печатка подільського воєводи Павла Коли 
пана з Далієва і Жолтанців), каштелянів (брацлавського каштеляна Олександра-
Андрія Богдановича Семашка-Хупківського) і різноманітних земських і грод-
ських урядників: підкоморіїв (луцьких підкоморіїв Яна Харлинського та Юрія 
Дем’яновича Гулевича), старост (кременецького старости Петра Миколайовича 
Даниловича) та ін  

Дослідник вважає, що у кількісному плані найзначніший розвиток української 
сфрагістики припадає на XVI ст  Тоді печатками користувалися представники 
більшості верств українського суспільства від князів і титулованої аристократії 
до міщан, козаків і замкових слуг  Актові джерела та збережені матриці дають 
змогу зробити висновок, що у цей період практично кожна особа користувалася 
власною печаткою  Цьому сприяли також правові норми, зафіксовані в Литов-
ських Статутах, які регулювали використання печаток  Пізніше у XVII – ХVIII ст  
ситуація у Речі Посполитій поступово змінюється у бік обмеження кола осіб, що 
користувалися печатками  Аналізуючи джерела, автор робить висновок щодо їх 
свідчення про сфрагістичні пам’ятки, які належали вищим та середнім прошаркам 
шляхти і займали, як правило, певні сенаторські та земські уряди  Печатки цього 
часу, оздоблені пишними бароковими і рококовими формами, стають мистецьки 
довершеними  На коронних та великокнязівських печатках зображуються ком-
позиції з державних і земельних гербів з коронами, щитотримачами та іншими 
елементами  Печатки ієрархів, аристократії та великих міст у мистецькому плані 
часто взоровано на королівських печатках, що зумовило появу цілої низки справж-
ніх шедеврів, виконаних найкращими майстрами Речі Посполитої 

Впродовж XVIII ст  спостерігалося певне падіння мистецького рівня печаток, 
що зумовлено загальною кризою Речі Посполитої  Однак, і цей період презентова-
но низкою сфрагістичних пам’яток, виконаних на досить високому рівні  Це особ-
ливо стосується печаток королівських та представників магнатерії, тогочасних 
господарів країни, що прагнули підкреслити свій статус  Підсилюють ґрунтовність 
матеріалу викладеного у розділі, вміщені в його кінці описи Статуту Великого кня-
зівства Литовського 1588 р  і Привілею на магдебурзьке право м  Каневу 1792 р  
Загалом до розділу включено 87 експонатів, з них 1 монета і 2 документи 

Наступний нарис «Генезис печатки у козацьку добу» до третього розділу ката-
логу також написаний О  Однороженком  Він охоплює період від появи печатки 
Війська Запорозького Низового 1592 р  до кінця XVIII ст  Автор пояснює зміни, 
які відбувалися із військовою печаткою Запорожжя, із зображенням козака з 
мушкетом і шаблею, у часі  «Змінювалася іконографія, пише О  Однороженко, 
зазнавали трансформації одяг та озброєння, з’являлися другорядні додаткові еле-
менти навколо фігури козака, але незмінними лишилися головні ідеї геральдичної 
композиції – захист Вітчизни … та візуальна презентація Козацької держави 
та її провідної військової верстви»  Письмові джерела XVIII ст  характеризують 
печатку Гетьманщини під назвами «печать національная», «печать Войска Запо-
розького», «печать войсковая», «sіgіlum Uсгаіnіа», а зображений не ній герб як 
«націоналный гербъ», «гербъ націи», «гербъ націи Малороссийской», «гербъ 
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государственний»  Ці терміни підкреслюють значення печаток Війська як дер-
жавних інсигній  У каталозі представлено три подібні козацьких печатки: печатка 
Війська Запорозького Низового другої половини ХVII ст  з колекції Державного 
Історичного Музею (м  Москва, Росія) і дві однотипні печатки Війська Запорозь-
кого Низового 1763 р  – одна з фондів того ж ДІМу, а інша із збірки Музею істо-
ричних та культурних реліквій родини Шереметьєвих 

О  Однороженком добре виписано обставини за яких впродовж другої полови-
ни ХVII – ХVIII ст  на теренах козацьких державно-політичних утворень викорис-
товувались печатки таких установ, як Кошовий та Генеральний військовий суди, 
Генеральна військова артилерія, Канцелярія Малоросійського скарбу та ін  У цей 
же час на території Гетьманщини, Запорожжя та Слобідських полків використо-
вувалося багато печаток канцелярій полків і сотень, судових повітів і паланок, як 
місцевих органів влади та міського самоврядування  Яскравим прикладом таких 
пам’яток є представлена на виставці печатка Кодацької паланки середини XVIII ст  
в полі якої розміщено складну гербову композицію, із використанням значного 
числа символів – коня на пагорбах, шаблі та стріли, корони, зірки та стріли 

Дослідивши 34 пам’ятки козацької доби експонованих на виставці автор відвів 
значне місце сюжетам, які переважають на печатках  На козацьких сфрагісах були 
зображення зброї (луків зі стрілами, шабель, мечів, списів, рушниць, гармат та ін ), 
а також символів, що презентували звитяжність, хоробрість, мужність, самопо-
жертву, доблесть та інші рицарські чесноти козацтва (серце, рука зі зброєю, пере-
хрещена зброя, пальмові та лаврові галузки, козацькі могили, рицарські хрести, 
зірки, півмісяці та ін )  «Утім, – зазначає дослідник, – більшість міст та містечок 
Гетьманщини користувались на своїх печатках геральдичними новотворами, які 
з’явилися уже після революційного піднесення середини XVII ст  В основі цих 
зображень також перебували мілітарні сюжети з використанням різноманітної 
зброї та символів військових чеснот»  Так само, як і в полкових і сотенних гербах, у 
геральдиці міст Гетьманщини поширеним було уживання позащитових елементів 
повного герба (шоломів, корон, нашоломників та ін ) 

Приватні та приватно-посадові печатки козацької старшини складають 
найчисленнішу сфрагістичну групу козацької доби  Характеризуючи це явище 
української сфрагістики О  Однороженко зауважує, що найдавніші сфрагіси 
подібного роду відомі від кінця XVI – початку XVII ст  Але початок масового 
використання печаток старшиною припадає на середину XVII ст , коли в ході 
Національно-визвольної революції вона перебрала на себе функції управління 
країною  Це зумовило появу численної документації яка засвідчувалась печат-
ками козацької еліти  

У каталозі прикладом печаток козацької старшини із зображенням перелі-
чених вище фігур є сфрагіс монастириського сотника Івана Романовича  На ній 
вирізано серце, пронизане двома стрілами  Перехрещені стрілу та шаблю зна-
ходимо на персні бунчукового товариша Григорія Силевича  

Ретельний аналіз складу колекції виставки дозволив автору переконливо 
довести, що подібні сюжети були характерними для родового герботворення усіх 
козацьких регіонів – Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя та Слобідської 
України і, що лише від середини XVIII ст  у родовій геральдиці Гетьманщини та 
Слобідських полків починають відбуватися суттєві зміни, пов’язані з витворенням 
замкнених привілейованих станів – малоросійської шляхти на Лівобережжі та 
слобідсько-української шляхти на Слобожанщині  
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На думку дослідника, саме від середини XVIII ст  спостерігається широке 
використання річпосполитських гербів у козацькому герботворенні  Ці заміни 
самобутніх козацьких гербів, О  Однороженко доводить випадками з родовим гер-
ботворенням таких козацько-старшинських родин, як Галагани, Гамалії, Лободи, 
Мартоси, Миклашевські, Молявки, Немировичі-Данченки, Сахновські, Соколо-
вські, Суденки, Уманці, Чорнолузькі, Шихуцькі та ін  Прикметно, що зразки річ-
посполитської геральдики найбільш широко уживали в родовому герботворенні 
Слобідської України, території, що ніколи не належала до Республіки обох наро-
дів  Одним з прикладів впливу річпосполитського гербового спадку на козацьку 
геральдику є зображеня на печатці бунчукового товариша Данила Васильовича 
Забіли-Ревутинського, в полі якої вміщено видозміну польського герба Остоя  

Більшість козацьких печаток другої половини XVII – першої половини 
XVIII ст  виконано у бароковому стилі  Від середини XVIII ст  стиль козацьких печа-
ток зазнав істотного впливу рококо  В цілому козацька печатка була самобутнім 
та напрочуд яскравим явищем в історії розвитку української сфрагістики  Вона 
лише частково спиралася на попередні (руську середньовічну та річпосполитську) 
традиції, натомість сама суттєво вплинула на розвиток сфрагістики у сусідній 
Московській державі, а також на пізніші українські та російські печатки. 

Каталог цього розділу включає у себе 30 матриць і відбитків та опис чотирьох 
документів  Документи представлені рукописами: «Права за якими судиться мало-
російський народ» середини – третьої чверті XVIII ст , «Книга: збірка документів 
(упорядник Іван Забіла)» 1679 – 1745 рр , «Універсал гетьмана Кирила Розумов-
ського на село Харитонівку та Галку бунчуковому товаришеві Якову Тарновсько-
му» 1752 р , «Універсал гетьмана Кирила Розумовського» 1760 р 

Четвертий розділ каталогу присвячений печаткам імперського періоду склада-
ється із двох частин: «Українські печатки імперської доби: світська практика» та 
«Еволюція печатки в імперський час: церковна традиція»  Автор першої частини 
4-го розділу С  Носачів зауважує, що в цей період печатки виступали інструмен-
тами імперської пропаганди  «Не випадково, – пише він, – саме на печатках 
цього часу знаходимо непропорційно велику кількість державних (імперських) 
гербів»  Прикладами подібних печаток є наведені у каталозі матриці Кам’янець-
Подільського військового губернатора Російської імперії, Волинського губерн-
ського правління, Балтської, Звенигородської та Кременецької дворянських опік, 
Житомирської міської думи, Черкаського, Кременецького і Заславського пові-
тових казначейств, Овруцької ремісничої управи, Новомосковського та Павло-
градського форстмайстера, Юшково-Різького волосного правління, дмитрівського 
волосного старшини, казенних ізб, Війтівської волості, хутора Комаровського, 
куреня с  Бубни, сільських старост с  Кругле і с  Кам’яниця та ін  

Поруч представлені печатки з гербом Російської імперії закладів освіти: вишів, 
гімназій та училищ, таких як Харківського імператорського університету, Луцької 
прогімназії, Сватово-Луцького, Опішнянського та Новоушицького вищих почат-
кових училищ, Проскурівського реального училища та ін 

Докладно розглянуто автором розповсюджену практику карбування на 
печатках різноманітних установ та закладів офіційно затверджених земель-
них (крайових, губернських, повітових) та міських гербів  Ідеологічний акцент 
проявив себе й у практиці використання в територіальних гербах імперських 
корон  Зокрема, попри те, що на печатці міщанської управи м  Малин було 
зображено оригінальний герб (лисиця на блакитному полі), що ніколи офіційно 
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не затверджувався і, очевидно, сформувався на ґрунті місцевої традиції, його 
увінчано імператорською короною  Це мало вказувати на підпорядкування міста 
імперській владі  Так само, імператорська корона була невід’ємною складовою 
більшості губернських гербів, що зображені на печатках імперських установ, 
закладів та чиновників  Герб Волинської губернії присутній на печатках міщан-
ських старост містечок Ямпіль і Базалія, Старобудського двокласного училища, 
Ряснянського однокласного початкового народного училища та Корецького дво-
класного парафіяльного училища  Герб Подільської – на печатках страхового 
відділу та страхового агента Подільської губернської земської управи, Гориш-
ківського початкового училища, Малієвецького та Вихрівського однокласних 
народних училищ; Київської – на печатках Київської загальної ремісничої 
управи та Деміївського однокласного земського училища; Харківської – 
Шульгінського волосного правління; Полтавської – Іванківського волосного 
старішини; Чернігівської – двокласного Ічнянського сільського училища; 
Херсонської – Бериславської переправи  Герб коронного краю Галичина і 
Лодомерія Австрійської монархії прикрашає печатки Галицького земського 
кредитного товариства та уряду громади с  Ставки 

Більше самобутньої символіки було на печатках міських та сільських громад 
тих українських територій, що входили до Австрійської монархії  Автор дійшов 
висновку, що це опосередковано свідчить про вищий рівень місцевого само-
врядування та політичних свобод  Так, на печатках урядів громад сіл Дубківці, 
Коростовичі, Журавці, Москалівка та ін  зображено снопи збіжжя та сільсько-
господарський реманент (коса, серп, граблі, ціп, рало з колесом та ін )  Печатку 
Гути прикрашає гласний символ села – скляний посуд (чаша), що вказує на назву 
поселення  Гутою називалося місце де виготовляли скляні вироби 

Осібне місце за імператорської доби посідали особові печатки, що пере-
важно містили зображення родових гербів або монограми, утворені з ініціалів 
власників  Наприклад, на печатці представників роду Піроцьких зображено герб 
Прус І  На печатці графа Платона Зубова – повний герб з мантією під графською 
короною  Композиційно складний герб присутній на печатці князя Адольфа 
Станіслава Боженець-Єловицького  Весільна печатка графа Василя Олексійови-
ча Бобринського та княжни Лідії Олексіївни Горчакової у своєму полі поєднує 
герби подружжя під спільним шоломом  На матриці печатки Гаврила Васька ім’я 
власника доповнено шляхетською короною  

Автор простежив, що на печатках навчальних закладів, крім усього, вказува-
лося на їх підпорядкування Міністерству народної освіти  І, що особливо цінно, 
автор з’ясував щодо мови написів тогочасних печаток наступне  На сфрагістичних 
пам’ятках, що походили з українських земель Російської імперії, цілковито доміну-
вала російська мова  Натомість на печатках західноукраїнських земель, що пере-
бували у складі Австрійської монархії, має місце мовне різноманіття  Українську 
мову використано на печатках Мельниці-Подільської, Дубківців, Коростовичів, 
Журавців, Небилова, Якимчиць  Українську та польську – Ставків, польську – 
Галицького земського кредитного товариства та села Москалівка, латинську – 
села Гута  Разом з тим, сфрагістика імперського періоду справила суттєвий вплив 
на оформлення печаток пізнішого часу  Головні її риси: уніфікація та ідеологічне 
форматування «сфрагістичної продукції» парадоксальним чином знайшли своє 
перевтілення у сфрагістиці радянського періоду, цілком позбавленій національної 
та регіональної самобутності 



РЕЦЕНЗІЇ

331

Автор нарису до п’ятого розділу «ХХ століття – сфрагістика боротьби» 
О  Алфьо ров вважає за можливе еволюцію української печатки ХХ ст  розглядати 
поділеною на п’ять основних етапів  Ним пропонуються наступні етапи:1-й – 
доба національно-визвольних змагань (1918 – 1920 рр ); 2-й – міжвоєнний час 
(1920 – 1930 рр ); 3-й – ІІ Світова війна (кінець 1930 – 1940 рр ); 4-й – після-
воєнний період (1950 – 1990 рр ); 5-й – етап незалежної України (1991 р  – і до 
сьогодення) 

Cфрагістика першого етапу, характеризується автором появою на печат-
ках державного герба – Тризуба та українських легенд  Окремі сфрагістичні 
пам’ятки, пов’язані із військовими козацькими формуваннями, несуть відбиток 
запорозької минувшини  На переважній більшості печаток використовувалася 
абревіатура – назва держави – УНР або УД  

Другий етап, на думку дослідника, охоплює суперечливий період нашої істо-
рії  Поруч із радянською Україною, що формально була державою, багато укра-
їнських земель перебувало у складі інших держав  Саме в цей час формується 
самобутня сфрагістика підрадянської України  О  Алфьоров окремо акцентує 
на такій особливості печаток УСРР та УРСР, як нагромадження написів у тому 
числі і комуністичного гасла «Пролетарі усіх країн, єднайтеся!»  На печатках 
з’являються імена комуністичних вождів, на честь яких називалися заводи та 
колгоспи, пролетарська символіка: зображення сільського реманенту, техніки 
та продуктів виробництва  

Особливу увагу автор приділив характеристиці печаток Другої Речі Посполи-
тої  Українське життя тут знаходило прояв передовсім у громадській діяльності, 
церковній та освітньо-культурній сферах  Печатками активно користувалась 
церква, спортивні та освітянські товариства, рухи та партії, які і переймуть лідер-
ство у національно-визвольних змаганнях середини ХХ ст 

Серед печаток третього етапу, автор виділяє у каталозі печатки радянських вій-
ськових частин і партизанських загонів; печатки німецьких військ та адміністрації 
на окупованих територіях України, а також печатки українських національних 
та військових організацій  Саме печатки українських організацій, що воювали з 
чужинськими війсками на думку вченого є найменш вивченими  У каталозі при-
вертає увагу різьблена з дерева унікальна печатка Проводу Організації україн-
ських націоналістів на Українських Землях (1941 р ), автором якої міг бути відомий 
український художник-підпільник Ніл Хасевич 

Четвертий післявоєнний етап О  Алфьоров визначає як такий, що позначився 
на сфрагістиці УРСР абсолютною домінантою радянського формату, що грунту-
ється на всеосяжній ідеологічній і художній уніфікації  Вона зафіксована у одно-
типності із акцентом на державному гербі та непомірно довгих легендах  У цей же 
час національні сфрагістичні традиції творчо розвивались в діаспорі  Величезний 
масив печаток громадських організацій, політичних партій, навчальних закладів 
та освітянських товариств ілюструє розквіт української сфрагістики  

Автор зазначає зникнення у радянській Україні особових печаток  Але він 
вважає, що це частково компенсувалося новим суспільним явищем сфрагістич-
ної персоніфікації екслібрисів, кліше та штампів і робить висновок, що «У такий 
спосіб особова сфрагістика поєдналась із книжним знаком» 

Для п’ятого етапу розвитку вітчизняної сфрагістики головним є новизна, 
яка полягає у відродженні історичної символіки у вигляді Малого Державно-
го Герба України Тризуба із застосуванням державної мови у легендах  Від-
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новила своє існування і церковна печатка з притаманною їй християнською 
іконографією 

Окремої позитивної оцінки заслуговує укладений упорядниками науково-
допоміжний апарат, який складається із переліку джерел, ґрунтовного списку 
літератури із 335 позицій, географічного та іменного покажчиків  Надзвичайно 
важливо, що наукове видання здійснено українською і англійською мовами 

Високо оцінюючи рецензовану працю, вважаємо необхідним висловити 
зауваження  Як зазначалося вище, каталог вперше вводить у науковий обіг сотні 
унікальних українських печаток різних часів  Та особливий, і не лише науковий, 
а й громадсько-політичний інтерес викликають пам’ятки Київської Русі  Перший 
розділ каталогу містить багато раніше невідомих печаток і підвісок із княжими 
знаками  Окремі з них, безумовно, пов’язані із походженням знаку князя Володи-
мира – сучасного Малого, але такого популярного, герба України  Тож не зрозу-
міла авторська мотивація не з’ясовувати їх зв’язок із українським національним 
гербом, адже до нього слід було звернутися, хоча б у загальних рисах  

Загалом же наукове, культурно-просвітницьке, історичне та державотворче 
значення рецензованого видання важко переоцінити  Воно є першою подібною 
колективною працею з української сфрагістики і абсолютно новаторською і вко-
тре доводить перевагу спільних зусиль у справі підготовки подібних мегапроектів  
Не можна обійти увагою надзвичайно якісне поліграфічне та художнє оформлен-
ня каталогу  Атрактивність кожної ілюстрації сфрагістичних пам’яток, вміщеної 
до каталогу у поєднанні із гарним смаком замовників-науковців та виконавців-
друкарів створили справжній поліграфічний шедевр 

Каталог видано коштом відомого українського благодійника і мецената Олексія 
Шереметьєва  Тож щиро дякуючи йому від загалу українських музейників за чер-
гову добру справу, автору лишається лише погодитись з ним у тому, що «Видання 
цього каталогу – це не тільки можливість долучитися до поступу вітчизняної 
історичної науки, – це спроба змінити сприйняття нашого минулого  А можливо, 
і вплинути на наше майбутнє» 
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Тема збереження та популяризації національної спадщини завжди є актуаль-
ною для українців, бо це основа їх духовного життя  А музей покликаний зберігати, 
популяризувати й виховувати вже за своєю суттю і чи не найбільше має для цього 
можливостей  Музей в цілому збирає й зберігає, а наукові працівники освітнього, 
екскурсійного відділу розповідають, доносять інформацію, спонукають відвіду-
вачів замислитися  Минув той час, коли екскурсовод технічно переказував те, 
що прочитав у радянському підручнику  Теперішній екскурсовод має прекрасну 
можливість багато читати новітньої наукової української літератури й донести до 
відвідувача об’єктивну історію  Екскурсовод має можливість працювати з першо-
джерелами, безпосередньо з експонатами і потім свої думки донести до слухача  
Технократичний спосіб ведення екскурсії бачимо як відсталий від вимог часу, 
адже рівень освіти, рівень комунікації у сучасному суспільстві дуже виріс  Так 
само, готуючи масовий захід, складаючи сценарій, науковий працівник створює 
науковий продукт, як наукову статтю із посиланнями на першоджерела, вико-
ристовує оригінальні експонати для показу учасникам дійства 

В практиці науково-освітнього відділу Запорізького обласного краєзнавчого 
музею від початку 90-х років ХХ ст  поширення набули пам’ятні вечори, краєзнавчі 
уроки та різноманітні масові заходи, які дають можливість познайомити відвіду-
вачів з окремими колекціями або з певними темами краєзнавства, які раніше не 
експонувались, не звучали  Відомо, що більша частина експонатів знаходиться у 
фондах і, на жаль, не часто з’являється на виставках  Та навіть ті експонати, що 
вже представлені в експозиції, не завжди мають належне висвітлення в екскурсії 
за браком часу і саме в подібних масових заходах відвідувачі й учасники просте-
жують історію предмета, його розвиток  Крім того, музейний захід, під час якого 
використовується поезія, образотворче мистецтво, музика певного стилю, дає 
можливість створити певні історичні образи, відтворити атмосферу часу, відчути 
духовний вплив і інформативність музейних експонатів 

В доробку нашого музею – пам’ятні заходи, присвячені українському науковцю 
й педагогу Костю Гуслистому, відомому краєзнавцю, історику і досліднику Якову 
Новицькому, запорізькому поету-лірику Василю Лісняку, гетьману-державнику 
Богдану Хмельницькому та багатьом іншим 

2014 рік – рік Великого Кобзаря  Запорізький край, як і вся Україна, відзначає 
цей ювілей  Добре відомо, що Тарас Шевченко бував на Запоріжжі  26 листопада 
1844 р  в листі до свого друга Якова Кухаренка, відомого письменника-етнографа 

ІНФОРМАЦІЇ

Тараненко С. В.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО НА ЗАПОРІЖЖІ
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і наказного отамана Чорноморського козачого війська, він писав таке: «Був я уто-
рік на Україні – був у Межигірського Спаса  Був і на Хортиці, і скрізь був і все 
плакав …»  До Катеринослава Т  Шевченко плив Дніпром, а далі простував пішки 
уздовж порогів  Дорогою ходив вклонитися «Діду», тобто Ненаситцю, найбіль-
шому Дніпровому порогу, що навпроти села Нікольське  Подолавши переправу, 
Т  Шевченко прийшов у село Вознесенку, до вітряків  Так люди направили, бо 
там збиралися подорожні  Напитав нічліг у Прокопа Булата у селі Вознесенка  
Булати жили понад Дніпром і син Прокопа, Роман, кілька разів перевозив гостя 
на острів  За твердженням запорізьких дослідників молодий художник ступив 
на Хортицю у серпні 1843 р  В ті часи на острові жили меноніти, переселенці з 
Пруссії  У поемі «І мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в Украйні 
і не в Украйні моє дружнєє посланіє» (1845 р ) поет висловлює жаль з того, що 
російська цариця Катерина ІІ занапастила українську землю, край козацький 
байстрюкам та іноземцям ділила 

Через декілька днів Тарас пішов в Олександрівськ  На Ярмарковій площі 
вивчав народне життя, спілкувався із селянами 

26 квітня 1840 р  за сприяння українського письменника Євгена Гребінки 
тиражем у 1 000 примірників вийшло перше прижиттєве видання творів Тараса 
Шевченка  Коштувала збірка 1 срібний карбованець  До сьогодні дійшло кілька 
екземплярів цього видання  Саме такий «Кобзар» подарував Т  Шевченко «вчи-
тельці Катерині» в подяку за те, що вона ознайомила його з Олександрівськом та 
околицями  І ось тепер такий примірник «Кобзаря» експонується в Запорізькому 
обласному краєзнавчому музеї 

Оскільки Запоріжжя має безпосередній зв’язок із життям і творчістю Т  Шев-
ченка, і Запорізький обласний краєзнавчий музей має експонати, пов’язані з 
перебуванням поета в нашому місті, ми вирішили провести такий захід, який би 
розкрив цю тему для відвідувачів більш детально  Ми розробили сценарій Дня 
вшанування пам’яті Тараса Шевченка «У нас воля виростала» 

Цей масовий захід було проведено напередодні ювілею Кобзаря 5 березня 
2014 р  На заході були присутні вихованці Запорізької музичної школи № 1, учні 

Виступ Народного артиста України Ю. Бакума 
на заході, присвяченому 200-річчу Т. Г. Шевченка
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загальноосвітніх шкіл № 5 і № 11, актори Запорізького академічного обласного 
українського музично-драматичного театру ім  В  Магара, працівники Запорізької 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім  О  Горького, викладачі Запорізького 
національного університету, вчителі запорізьких шкіл 

Під час заходу було використане мультимедійне обладнання, на якому демон-
струвалися репродукції картин Т  Шевченка, відеоролики про життя та творчість 
Кобзаря 

Лініков В. А., Мордовськой М. М.

МУЗЕЙНА РЕВОЛЮЦІЯ

2014 р  поклав початок докорінним змінам в українському суспільстві  Бурем-
ні події Революції Гідності та війни на сході України підштовхнули до активного 
збору матеріалів, що висвітлюють ці непрості сторінки нашої історії  До збирання 
експонатів, окрім музейних співробітників, долучилися активісти, волонтери та 
всі небайдужі  

Велику кількість музейних предметів допомогли зібрати представники 
об’єднання «Михайлівський рух»: Роман Цехмістр (м  Хмельницький), Андрій 
Субота (м  Хмельницький), Михайло Савульчик (м  Путивль), Валерій Лавре-
нов (м  Полтава), Спартак Добровольський (м  Львів), Євген Гарагуля (м  Запо-
ріжжя); також активісти Майдану: Микола Медик (м  Київ), Юрій Пилипенко 
(м  Запоріжжя), Дмитро Левенко (м  Київ)  Завдяки великій організаторській 
роботі креативного директора Академії творчості «Амплуа» Тетяни Щастиної, 
вони зібрали й подарували музею намет, щити, каски, дрюки, пляшки з «коктей-
лем Молотова», гільзи, одяг та взуття повстанців зі слідами від куль та осколків 
гранат, залізну діжку та урну, які слугували «польовими пічками» для обігріву 
в холодні дні та інше 

Багато речей передав до музею дніпропетровський медальєр і меценат Дмит-
ро Піркл  Серед них каски, шоломи, протигази, агітаційні матеріали  На особ-
ливу увагу заслуговує його авторська пам’ятна медаль «Євромайдан – 2013», 
викарбувана на Монетному дворі Чеської республіки обмеженим тиражем у 
1 500 одиниць 

Значний комплекс матеріалів зібрали сотник 20-ї сотні Майдану Ігор Ігнатенко 
та Олег Попов (м  Василівка)  Їхнім внеском до музейної колекції стали україн-
ський прапор з київського Майдану з написом «Запорізька обл  м  Василівка», 
а також каски, шоломи, щити та інші засоби самооборони  Передачі цих речей 
музею сприяв громадський діяч Руслан Іщенко 

Великий комплекс матеріалів, пов’язаний із запорізьким Майданом передали 
до музею бійці Самооборони в Запоріжжі  Серед переданих предметів саморобні 
бронежилети, щити, наруччя, каски, битки та інше 

Ідея виставки народилася у лютому 2014 року і була реалізована напередодні 
Дня Незалежності України  22 серпня в Запорізькому обласному краєзнавчому 
музеї відкрилася експозиція «Майдан – початок незалежності» – одна з пер-
ших в Україні 

Відкриття виставки відвідав голова Запорізької облдержадміністрації 
В  О  Бара нов, який підкреслив доленосність подій, яким присвячена виставка: 
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«Я був живим свідком подій на київському Майдані  Мене дуже вразив дух сво-
боди та братерства, який панував на ньому  Дуже хочеться, щоб цей Майдан був 
останнім і українцям не прийшлось проливати кров, виборюючи справедливість 
такою ціною  Те що відбулось цієї зими – це наша історія, адже ми живемо в час, 
коли пишеться новітня історія України  Велика подяка тим, хто не побоявся тоді 
виступити проти злочинної влади і переміг її  Я впевнений, що згуртувавшись, ми 
переможемо усі негаразди»  Очільник області вручив подяки запорізьким акти-
вістам та волонтерам, які здійснюють допомогу солдатам у зоні АТО 

Червону стрічку перерізали голова Запорізької облдержадміністрації В  О  Бара-
нов та учасник запорізького й київського Майдану Є  Гарагуля, чиї особисті речі 
стали експонатами нової виставки 

Сьогодні музейна експозиція містить близько 150 предметів  Окремий розділ 
виставки присвячений героям Небесної сотні  Різнопланові фотографії висвіт-
люють події на майдані Незалежності, на вулицях Грушевського, Інститутській, 
Лютеранській та у м  Запоріжжі 

Після відкриття виставки майданівська колекція музею продовжує попов-
нюватися  З’явилися саморобні плакати запорізьких протестувальників, та речі 
медичної сестри Другої сотні Майдану Катерини Михайлової: джгут, препарати, 
перепустка, а також кулі, використані силовиками, серед них і автоматна 

Виставка «Майдан – початок незалежності» – це перший крок до створення 
стаціонарної експозиції, присвяченої цим доленосним подіям 
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Народився Валерій Вячеславович Нефедов 13 листопада 1964 р  в місті 
Запоріжжі  З дитинства Валерій цілими днинами пропадав на Дніпрі на острові 
Хортиця  «Якось йдемо з батьком берегом, – розповідав він – дивимось – 
намети стоять, люди з аквалангами  Батько мені пояснив, що це археологи, вони 
шукають давні кораблі, що затонули  І це відклалося в моїй пам’яті»  Школярем, 
відвідуючи табір гідроархеологів, почав серйозно цікавитись підводними дослід-
женнями в Дніпрі 

У 1982 р , закінчивши середню школу № 43, Валерій вступив до Запорізького 
індустріального інституту на факультет електронної техніки  З 1983 по 1985 рр  
проходив військову службу і повернувся до навчання у інституті  Тут він від-
роджує студентський клуб підводного спорту «Посейдон» і залучає його членів 
до участі у пошуках старожитностей у складі діючої у Запоріжжі експедиції 
підводних археологічних робіт  По закінченню інституту у 1989 р , працює 
інженером-конструктором у філії КБ «Електроприборобудування»  Одночас-
но відвідує Клуб любителів підводної археології при Запорізькому обласному 
краєзнавчому музеї і як аматор бере активну участь у діяльності ЕПАР  З 1990 р  
він працює в Запорізькому краєзнавчому музеї завідуючим сектором історії та 
археології Дніпра беручи активну участь у роботі ЕПАР, як на Дніпрі, так на 
інших річках та Чорному морі  Саме в музеї у цей час відбулося становлення 
Валерія Нефедова як професійного науковця-гідроархеолога  Як відзначає 
директор музею, професор Г  І  Шаповалов: «З 1993 р  ЕПАР очолив гідроар-
хеолог із багаторічним досвідом роботи, авторитетний підводний пошуковець 

ХРОНІКА

ВАЛЕРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ НЕФЕДОВ
(до 50-річчя з дня народження)
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та великий ентузіаст охорони культурної спадщини Валерій В’ячеславович 
Нефедов  З 1995 р  ЕПАР почала працювати під юрисдикцією Національного 
заповідника «Хортиця» 

З травня 1995 р  В  Нефедов переходить на роботу до Національного заповід-
ника «Хортиця»  До 2002 р  він працює на посаді завідуючого відділу охорони 
пам’яток культури та археології  І саме тоді, в середині 90-х, я зрозуміла, що це 
не проста особистість  Він – людина закохана в історію і свою справу, серйоз-
ний, цілеспрямований, пристрасний, самовідданий  В 1999 р  В  Нефедов керував 
проектом з дослідження, підйому та консервації стародавнього судна ХVІІІ ст  
під назвою «Запорозька Чайка»  В історії підводної археології це серйозна зна-
хідка  Як він сам ділився враженнями після підйому «Чайки»: «Приїжджаю якось 
на те місце, де ми вже досліджували акваторію Дніпра  Погружаюсь, ступаю 
3 – 4 кроки і буквально провалююсь у величезну яму  Її раніше тут не було  Це 
сталося під обривом, на глибині 6 метрів  Спускаюсь нижче, на глибину 9 метрів 
і відкривається неймовірна картина – чудово збережена корма судна  Я не міг 
збагнути і повірити, що таке може бути  Цвяхи 18 ст , конструкція судна – все 
відповідає! Це була козацька «Чайка»  В мене була мрія – знайти корабель  І я 
його знайшов!» 

В ході реалізації проекту, знахідку В  Нефедова, за широкої підтримки запо-
різької громадськості, було успішно розкопано, піднято з-під води, транспортовано 
до спеціального ангару, відреставровано і музеєфіковано 

У тому ж 1999 р  було знайдено «Бригантину», але їй ще 5 років судилося 
лежати під водою  Якщо підняли б її раніше, то збереженість була в десятки 
разів більшою  Пам’ятки такого рівня – компетенція держави  Але ні Академія 
наук, ні Міністерство культури України не спромоглися на фінансування даних 
проектів 

В 2002 р  вся команда археологів і гідроархеологів за певних обставин і причин 
покинула заповідник «Хортиця»  Коли всі відмовились допомагати ентузіастам-
дослідникам, «команда Нефедова» не склала руки, а знайшла спонсорів  Тоді у 
співака Андрія Макаревича в Росії була телепрограма «Підводний світ Андрія 
Макаревича», і він задумав зняти сюжет на Дніпрі  В  Нефедов направив йому 
свою відеозйомку про бригантину і Макаревич зацікавився  Приїхав в Запоріж-
жя  Побачив реставрацію «Чайки», спустився на дно, оглянув об’єкти і взявся 
допомагати  Було створено фонд «Запорозька бригантина», а А  Макаревич давав 
благодійні концерти в підтримку фонду  Завдяки йому, гідроархеологи отримали 
сучасні підводні костюми, якими вони користуються до сьогодні  З відомим ім’ям 
з’явився і інтерес до проблеми  А  Макаревича підтримали російські підприємства, 
велику допомогу отримала експедиція від корпорації «Інтерпайп» 

Підняли корабель в листопаді 2004 р , викопавши його з-під грунту під водою  
Унікальність його в тому, що подібних пам’ятників на території Європи на сьогод-
нішній день не виявлено  Збереженість корпусу складає близько 70 %, що робить 
його привабливим для реставрації та музеєфікації 

Результати експедиційних сезонів 1999 – 2001 рр  співпали у часі з прийнят-
тям ЮНЕСКО в 2001 р  «Конвенції про охорону підводної культурної спадщи-
ни»  Все разом вказувало на необхідність створення громадської організації, 
яка б продовжувала кращі традиції ЕПАР у XXI ст  Такою організацією стало 
створене у 2001 р  в Запоріжжі Громадське Об’єднання «Інститут підводних 
досліджень» (ГО ІПД)  Одним із його засновників, разом із М  Остапенком та 
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Д  Кобалією, став В  Нефедов  Стратегічними партнерами ГО ІПД від самого 
початку стали Інститут археології НАН України, Центр пам’ятникознавства 
НАН України, Українське товариство охорони пам’ятників історії і культури, 
Наукове товариство ім  Я  П  Новицького, а також органи охорони пам’яток 
обласного і місцевого рівня 

У 2004 р  у Запоріжжі було створено ДП «Південьгідроархеологія» Інститу-
ту археології НАН України  В  Нефедов стає заступником директора з наукової 
роботи цієї організації, а з 2005 – її директором 

15 квітня 2008 р  Указом Президента України, за значний особистий внесок 
у збереженні пам’яток історії та культури України, багаторічну сумлінну працю 
на ниві розвитку музейної справи Валерію Нефедову присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник культури України»  Він не шукав нагороди, вона сама 
його знайшла 

З 2011 р  В  Нефедов знову працює в Національному заповіднику «Хортиця»  
Його ім’я в заповіднику асоціюється перш за все зі словом археологія, гідроархе-
ологія і реставрація  До процесу реставрації він підходить самовіддано і творчо  
Колеги завжди можуть звернутись до нього за консультацією стосовно зразків 
зброї, датування, місця вироблення предмету та техніки виконання  Навчаючи 
інших він продовжує вчитись сам  Попри величезну зайнятість, В  Нефедов у 
2013 р  екстерном закінчує Запорізький національний університет і отримує 
базову вищу освіту за спеціальністю «Історія» 

На завершення про В  Нефедова сьогоднішнього  Народився він в рік істо-
ричних перемін  Закінчилась «хрущовська відлига» і країна тоді знову повер-
нулась до тоталітаризму, що перетворився в довгі роки «застою»  А в рік його 
50-річчя – оновлена, незалежна Україна знову в небезпеці  За Революцією 
гідності, прийшла війна  Мужність і характер нашого ювіляра, як справжнього 
чоловіка проявилися знову  Одного вечора він прийшов з роботи додому і сказав 
дружині Ірині, що завтра йде добровольцем на захист Батьківщини  І у складі 
55-ої запорізької артилерійської бригади, він відправляється в зону АТО  Його 
розум, знання, досвід і вміння можуть принести величезну користь на мирній 
території, але він, ризикуючи своїм життям, пішов захищати нас  Маючи стіль-
ки заслуг, стільки досягнень, відкриттів, він не став сидіти і відмовчуватись  Це 
неймовірний мужній вчинок, вчинок патріота і людини з великої літери  Отже, 
слова Олеся Гончара справджуються для Валерія Нефедова: «на Запоріжжі 
достойні люди, вели себе достойно в найлихіші часи! Тож хай і надалі в грудях 
козацький дух нуртує    » 

Хортиця і акваторія Дніпра навколо Хортиці – місце унікальне, насичене архе-
ологічними пам’ятками  Колись Валерій Нефедов мріяв знайти корабель  Знай-
шов і не один  А тепер під водою ще сім корабельних комплексів! Так що роботи 
вистачить, коли він повернеться з війни  Повертайся, наш добрий друже!

Лисенко Т. М.
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За іменем Віктора Чабаненка постає творець і організатор осередків лінгвістич-
них наук – соціолінгвістики, лінгвостилістики, української діалектології, історії 
української мови, міжмовних контактів, талановитий літературознавець, дослід-
ник Нижньої Наддніпрянщини, Великого Лугу, історії Запорозького козацтва, 
академік вищої школи, Заслужений діяч науки і техніки, член Національної Спіл-
ки письменників України, Почесний Голова Запорізького обласного об’єднання 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Народився Віктор Антонович Чабаненко 12 вересня 1937 р  в селі Єлизаветівці 
Василівського району Дніпропетровської, тепер Запорізької, області у селянській 
родині  Закінчив 1954 р  Кушугумську середню школу із золотою медаллю і 1959-го 
філологічний факультет Запорізького педагогічного інституту з відзнакою  Пра-
цював учителем української та німецької мов, служив у Радянській Армії  Всту-
пив до аспірантури при кафедрі української мови Запорізького педінституту, де 
навчався під керівництвом відомого лінгвіста професора С  П  Самійленка  Захис-
тив дисертації – кандидатську «Говори долини річки Кінської» (1966) і докторську 
«Мовленнєва експресія й актуальні питання української лінгвостилістики» (1984), 
отримав звання професора (1987) 

Повноту мовознавчого здобутку В  А  Чабаненка складають понад триста 
праць, зокрема монографії «Основи мовної експресії» (1984), «Стилістика 
експресивних засобів української мови» у трьох частинах (1993 – 1997), 
«Словник експресивних засобів української мови» (1991), «Словник говірок 
Нижньої Наддніпрянщини» у чотирьох томах (1992), «Фразеологічний словник 
говірок Нижньої Наддніпрянщини» (2001), «Прізвиська Нижньої Наддніпрян-
щини» у двох кни гах (2005)  Вивчав мовотворчість Т  Шевченка, І  Франка, 
Лесі Українки, І  Вишенського, В  Стефаника, В  Поліщука, Олеся Гончара, 
Яра Славутича 

Як перекладач українською мовою з білоруської, російської, польської, болгар-
ської, сербської, словенської і німецької мов видав збірку «Суголосся» (2004) 

ЛИЦАР СЛОВА
(Віктор Антонович Чабаненко, 12. 09. 1937 – 09. 02. 2014)
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В органічній сукупності багатьох обдарованостей В  А  Чабаненка вражає своєю 
універсальністю його літературознавчий талант, його внесок у теорію та історію 
літератури, у розвиток літературної критики  Наукові здобутки були викладені 
у книжках «Моя франкіана» (2005), «Моя шевченкіана» (2006), «Моя гончаріа-
на» (2007), «Мій Богданович» (2007), «Моя славутичіяна» (2011), «Петро Ребро  
Літературний портрет» (1993), «Славістичні студії» (2003), «Літературознавчі й 
літературно-критичні спроби» (2009), у численних нарисах, статтях, оглядах, перед-
мовах, інтерв’ю, рецензіях та відгуках  У них домінує своєрідність уміння дослід-
ника проникати в суть явища, вловлювати його внутрішній та зовнішній зв’язки, 
тенденції розвитку, вражають аналітичні досягнення, особливості стилю 

Як гончаропоклонник В  А  Чабаненко протягом багатьох років популяризував 
твори Майстра, безстрашно обороняв роман «Собор» від нападників  Мужнім був 
його виступ на диспуті у Запорізькому педінституті за цим твором 12 квітня 1968 р  
У пору брутальної денаціоналізації він був доказовим, науково виваженим  Але 
наглядачі від можновладців потопталися по чистій совісті кандидата наук, опус-
тили його до постраждальця, точніше до безробітного  Однак спасенною увагою 
оточили його письменник Я  Баш, літературознавець О  Засенко, десятки науков-
ців – лицарів справедливості й домоглися виболеного й вибореного повернення 
на посаду старшого викладача 

Плідно співпрацюючи з редакцією Білоруської енциклопедії, В  А  Чабаненко 
подав до неї понад сотню статей про українсько-білоруські літературні, культурні 
взаємини, про письменників України 

Як літературний критик В  А  Чабаненко яскраво виявив себе в жанрі рецензії, 
поринаючи в глибини текстів, з’ясовуючи сутність творчих здобутків, приверта-
ючи до них цікавість читачів, наставляючи авторів добрим словом, не допускаючи 
ніякої зверхності до їхніх обдарувань  Уникав проявів компліментарності щодо 
визнаних майстрів Я  Баша, В  Мисика, В  Чемериса та ін , стримував себе у заува-
женнях щодо фахової вправності, культури віршування у збірках молодих поетів 
М  Лиходіда, А  Солонського, О  Стешенка, С  Орленко та ін  Полемічно-гострим 
було його відстоювання роману К  Сушка «Бентежна Хортиця» 

Був упорядником антології «Січовий Парнас  Поетичні твори вихованців ЗДУ» 
(2000), відповідальним редактором «Вісника Запорізького осередку вивчення 
української діаспори» (з 2003 р ) 

Як опонент агресивної зневаги до нашого духовного коріння, залюблений у 
народну мудрість В  А  Чабаненко старанно записував перекази, легенди, прислів’я, 
приказки, пісні, діалектні слова, фрази  Видав збірник легенд і переказів Ниж-
ньої Наддніпрянщини «Саур-Могила» (1990), який пізніше майже вдвічі допов-
нив новими переказами і легендами як упорядник, редактор, автор передмови і 
приміток збірника «Січова скарбниця» (1999)  Дослідницькою одухотвореністю, 
науковою сумлінністю позначена наступна серія «Пам’ятки мовної культури 
Нижньої Наддніпрянщини», до якої увійшли книги «Сестра орлів  Легенди і 
перекази» (1991), «Мудре слово  Прислів’я та приказки в говірках Нижньої Над-
дніпрянщини» (1992), «Гартоване слово  Постійні порівняння в говірках Нижньої 
Наддніпряншини» (1995) 

Синівська любов до отчого краю, вдячне прагнення вичистити замулені 
джерела власної національної гідності, зболеність від наруги над «одним із див 
української природи та історії – Великим Лугом Запорозьким, який перестав 
існувати після побудови Каховської гідроелектростанції і виникнення Каховського 
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моря», надихали на багаторічні пошуки, дослідження, що увінчалися оригіналь-
ною науковою розвідкою В  А  Чабаненка «Великий Луг Запорозький  Історико-
топонімічний словник» (1999) 

Енциклопедичний обшир і дослідницька глибина притаманні словнику «Вели-
кий Луг Запорозький», в якому подано історичні, археологічні, географічні, 
лінгвістичні,фольклорні та інші відомості про 2075 топооб’єктів, «абсолютна 
більшість з яких назавжди зникли з карти Нижньої Наддніпрянщини» 

Дар бути речником вічності, незнищенності, інтегрований у систему духовно-
історичних цінностей, загартований у горні переживань очевидця уможливив 
вихід у світ унікальної книги В  А  Чабаненка «Українська Атлантида» (2006)  
Вона містить етимологічні, ономастичні, географічні, природо-ландшафтні, 
фольклорно-етнографічні, мемуарні відомості, пов’язані з січовим великолузь-
ким товариством ХVI – XVIII ст  – лицарським орденом запорожців, – що мав 
великий авторитет у всьому цивілізованому світі  Як свідок знищення Великого 
Лугу, нижньодніпровських плавнів автор дошукувався істини в цій трагедії великої 
української історичної території та розкрив її руйнаторів, які «поховали святиню 
від духовного зору прийдешніх поколінь українців» 

В історико-топонімічному словнику «Порожистий Дніпро» (2008) подано 
відомості не лише про затоплені – через спорудження Дніпрогесу й утворення 
штучного озера (водоймища) – всесвітньовідомі Дніпрові (Дніпровські) пороги, 
але й про населені пункти, скелі, острови, урочища, забори (гранітні скелясті 
виходи) тощо, про їхнє українське етимологічне коріння 

Як дослідник історії українського козацтва В  А  Чабаненко опублікував праці 
«Запорозьке козацтво в історичній пам’яті населення Нижньої Наддніпрянщини» 
(1990), «Колишній Великий Луг Запорозький і духовна культура українського наро-
ду» (1991), «Запорозьке козацтво та українська мовна дійсність ХІV – ХХ ст » (1991), 
«Тюркські етимології гідронімів Нижньої Наддніпрянщини в історичних та історико-
топографічних працях Д  Яворницького» (1995), «Природа і запорозькі козаки» 
(1996), «Нариси з козакознавства» (2007) тощо  Понад сто його статей подано в малій 
енциклопедії «Українське козацтво» (2002)  Інтереси дослідника, проблематика 
названих праць пов’язані з розгортанням процесів державотворення, прагненням 
знайти у минулому міцну опору, щоб впевненіше дивитись у майбутнє 

Як поет В  А  Чабаненко офіційно утвердився в солідні літа свого віку (член 
національної Спілки письменників України з 1999 р )  Але у передмові до першої 
збірки «Собор душі моєї» (1998) автор так окреслив своє становлення: «Переважна 
більшість заведених до цієї збірки творів писалася в роки страшного лихоліття й 
людознищення, тому вона перейнята гнівом, печаллю, а подекуди навіть розпу-
кою  Але той гнів праведний, печаль – просвітлена, розпука – з надією»  Його 
поезія і в цій, і в наступних збірках «В гостях у юності твоєї» (1999), «Оратанія» 
(2001), «Січ духовна» (2007) виповідує автора і стан його душі, полонить людське 
єство своєю вистражданістю, благородством морально-етичної злободенності, 
оповита серпанком святості й незнищенності духу свободи, що перейшов до нас 
від наших предків ще з часів козаччини та національно-визвольних змагань ХХ ст  
В  А  Чабаненко – автор слів гімну Запорізького національного університету 

Природний синкретизм талантів В  А  Чабаненка зумовлений тим, що їх воло-
дар не тільки вивчав і навчав, а й жив Його Величністю Словом  Воно в його масиві 
200 публікацій, в очолюваній ним науковій школі «Соціолінгвістична ситуація 
на Нижній Наддніпряншині», в керованих ним двадцяти дисертаціях кандидатів 
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філологічних наук, у відгуках про дисертації, що були захищені на засіданнях очо-
люваної ним спеціалізованої ради із захисту дисертацій з української філології, з 
українського та германського мовознавства 

Як викладач професор В  А  Чабаненко – взірцевий тип лектора, в якого рух 
думки підживлювався серцебиттям, інтелект експресивно віддавався умам і душам 
студентів 

Як активний громадський діяч був головою Запорізького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка (1989 – 1991), 
головою Запорізького обласного відділення Конгресу української інтелігенції 
(1996 – 1998), заступником голови комісії з питань національного відродження 
при обласній державній адміністрації 

Був лауреатом премій імені П  Чубинського (1995), Я  Новицького (1999), 
Д  Яворницького (2000), нагороджений Грамотою Верховної Ради України, орде-
ном «За заслуги» третього ступеня 

В  А  Чабаненко духовно служив отчому краєві, сповідував його цінності  
Отчий край провіщує йому вічну пам’ять і вічну насущність  А вони потребують 
постійного піклування 

Шевченко В. Ф.

22 апреля 2014 г  ушел из жизни Виталий Григорьевич Шлайфер – бизнес-
мен, известный коллекционер, создатель частного «Музея истории оружия»  
Его связывало с Запорожским областным краеведческим музеем многое  Он 
был одним из немногих коллекционеров, у которого была потребность не толь-
ко доставлять радость себе, пополняя собрание уникальных предметов, но и 
стремление показать их широкому кругу профессионалов и любителей истории  
Участник практически всех археологических конференций, в том числе и полу-

ПАМЯТИ В. Г. ШЛАЙФЕРА
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чивших международное признание «Граковских чтений», на которых он выступал 
и как докладчик, и как организатор мини-выставок, посвященных древнему 
оружию  Радушный хозяин, он с удовольствием принимал всех наших гостей в 
своем музее, предоставляя им возможность осмотреть коллекцию оружия  Он 
был частым гостем в нашем музее  Бывал на открытии новых экспозиционных 
залов, выставок, предоставлял нам некоторые раритеты из своей коллекции для 
экспонирования 

О нем и его музее написано довольно много, однако анализ всей коллекции, 
в которой насчитывается около 4 тысяч экспонатов, еще впереди 

Его духовный мир, жизненное кредо раскрывается в одном из последних 
интервью, опубликованном в журнале «Persona  Запорожье» от 6 февраля 
2014 г  «Виталий Шлайфер: моя философия оружия»  Мы приводим несколько 
выдержек из него:

«Я сам себя плохо знаю, но амбициозность и честолюбивость – это черты 
моего характера  Считаю, что эти качества необходимы человеку  Однако под 
амбициями я подразумеваю не безудержное обогащение, а стремление быть 
лучше, глубже, интереснее» 

«Я искренне считаю, что заниматься надо только тем, что ты умеешь делать 
лучше других, что тебе самому очень нравится, от чего ты сам находишься в 
непрерывном драйве и поиске  Везде нужно заниматься любимым делом – и с 
любимым человеком, и в бизнесе  Дело, которое нам не нравится, как правило, мы 
делаем плохо, потому что нам это неинтересно  Но это трудно, чтобы твое простое 
увлечение, каких может быть тысячи и у других людей, стало приносить пользу и 
тебе, и людям  За это надо вцепиться зубами, сражаться и побеждать» 

«Настал момент, когда я понял, что коллекция «созрела» и была достойна того, 
чтобы ее представить на обозрение всем желающим  В следующем году будет 
десять лет, как музей принял первых посетителей  За эти годы я убедился, что, 
несмотря на огромные трудности, потраченные время, силы и средства, – это 
наш правильный путь» 

Виталий Григорьевич был яркой незаурядной личностью  Он был полон идей, 
строил планы на будущее  Но жизнь распорядилась иначе  Он ушел, но дело его 
осталось  Мы надеемся, что преемники коллекционера сохранят музей, приумно-
жат коллекцию и осуществят то, что он не успел 
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Вимоги до оформлення статей, що надаються 
для публікації у «МуЗейному віснику»

Оформлення тексту
1  Матеріали приймаються російською та українською мовами в електронному 

(формат Word) та роздрукованому варіантах 
2  Весь текст друкується 12-м шрифтом Times New Roman, через один інтервал  

Абзац – 1 см  Назва статті друкується заголовними літерами 
3  До тексту російською мовою додається резюме українською та англійською  

До тексту українською мовою – резюме російською та англійською  До резюме 
обов’язково додається переклад назви статті, П І П  автора 

4  Нумерація посилань у тексті наводиться у квадратних дужках в порядку 
згадування  Наприклад: на архівний документ – [1, спр  23, арк  1], на дру-
коване видання – [2, сс  3 – 4]  Посилання на ілюстрації робиться в круглих 
дужках – (рис  1) 

5  В кінці тексту розміщується бібліографія  
 а) Наприклад: ДАЗО, ф  24, оп  1  Якщо різні документи, що наводяться в 

тексті, взяті з одного і того ж фонду та опису, то в бібліографічному списку їм 
присвоюється один номер  Номери справ і аркушів виносяться в квадратні дужки 
в тексті 

 б) Кожне джерело в бібліографічному списку наводиться один раз  Його 
номер тут відповідає номеру згадки в тексті  

Наприклад:  
1  Свєшніков І  К  Битва під Берестечком / І  К  Свєшніков  – Львів : Слово, 

1993  – 295 c 
2  Кобалія Д  Р  «Запорозька чайка» історія однієї знахідки / Д  Р  Кобалія, 

В  В  Нефьодов  – Запоріжжя : Дике поле, 2005  – 157 с 
3  Ніколова А  В  Абсолютна хронологія ямної культури Північного Над чор-

номор’я у світлі дендродат // Археологія  – 2012  – № 4  – С  14 – 31 
4  Словник української мови  У 11 томах / [упоряд  Білодід І  К  та ін ]  – К  : 

Наукова думка, 1975  – Т  6  – 832 с 
 в) Нумерація в бібліографічному списку проводиться без встановлення 

автоматичного режиму 
6  До тексту додаються:
 1) ілюстрації;
 2) список ілюстрацій;
 3) підписи до ілюстрацій; 
 4) список скорочень;
 5) відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові – повністю, місце 

роботи та проживання, посада, вчений ступінь 
7  Ілюстрації надаються окремим файлом  Підписи набираються в кінці тексту 

статті з заголовком, що співпадає з назвою файлу ілюстрації 
Дотримання вимог є обов’язковим для включення статті до збірника.
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