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ВІД РЕДАКЦІЇ
Шановні читачі!
Донецький обласний краєзнавчий музей пропонує вашій увазі чергове видання
«Донеччина: природа, люди, культура», що спеціалізується на проблемах регіоналістики,
музеології, археології та охорони культурної спадщини й природного середовища. Його
метою є створення публічної платформи для оприлюднення як оригінальних досліджень,
так і наукових дискусій археологів, професійних істориків, краєзнавців, музейників.
Це видання присвячене пам’яті нашого колеги – кандидата історичних наук, за‑
відувача науково‑методичним сектором охорони пам’яток археології, історії та культу‑
ри Віталія Владиславовича Циміданова.

Віталій Владиславович Циміданов
(9 лютого 1960 р. – 22 лютого 2019 р.)

Віталій Владиславович належав до тієї категорії людей, які з дитинства знають, ким
вони стануть у майбутньому. А справою усього його життя була археологія, зокрема дослі‑
дження матеріальної культури представників зрубної культурно‑історичної спільноти, яких
він лагідно називав «зрубнички». Але російсько‑українська війна внесла корективи у жит‑
тя Віталія Владиславовича. Він був змушений залишити улюблену роботу в Донецькому
обласному краєзнавчому музеї, науковим співробітником якого був з 1991 року та стати
переселенцем. З 2016 року в його житті починається новий період. Віталій Владиславович
очолює науково‑методичний сектор охорони пам’яток археології, історії та культури в Доне‑
цькому обласному краєзнавчому музеї, який відновив свою роботу у Краматорську. Окрім
цього, продовжує займатись улюбленою справою – археологічними розкопками. Артефак‑
ти, виявлені ним під час цих досліджень, стали основою археологічної колекції музею, а та‑
кож їх можна побачити на виставці «Людина в просторі степу. Доба каменю. Доба бронзи».
Водночас науковець працює над каталогізацією археологічних пам’яток Доне‑
цької області. Слід відзначити, що Віталій Владиславович є автором і співавтором
понад 150 наукових праць з археології. Але він був людиною різносторонньою. Саме
за його ініціативою був укладений і вийшов з друку каталог‑довідник «Героям сла‑
ва!» (Краматорськ, 2018), присвячений загиблим українським бійцям у російсько‑ук
раїнській війні, а також під його керівництвом започатковано видання альманаху «До‑
неччина: природи, люди, культура», третій номер якого ви зараз і тримаєте в руках.
З повагою та шаною, редакційна колегія.
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МУЗЕЄЗНАВСТВО
ТА МУЗЕЙНА КРИТИКА

Ірена Водзяновска. РОЛЬ УНІВЕРСИТЕЦЬКИХ МУЗЕЇВ...

МУЗЕЄЗНАВСТВО...
БАРБАРА МАРІЯ ҐАВЕНЦЬКА

РОЛЬ МУЗЕЮ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТУ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЮ
КЕЛЕЦЬКОГО СЕЛА У ПОЛЬЩІ)
Аналізується роль Музею келецького села у популяризації культурного ландшафту. Авторка обстоює думку, що завдяки організації виставок, постійному збагаченню експозиції, науковій
та освітній діяльності Музей допомагає туристам розуміти й шанувати народні традиції та культуру Свентокшиського регіону. Окрім цього, обґрунтовується, що Музей об’єднує різні групи населення, виступає джерелом натхнення, активізує культурну діяльність громади, пожвавлює краєзнавчий рух, а також пробуджує патріотичні почуття.
Ключові слова: Музей келецького села, Кельце, Токарня, культурний ландшафт, культура,
мистецтво.
Музеї просто неба, відомі під назвою скансенів або музеїв скансенівського типу, – це місця,
завданням яких є збереження та віддзеркалення старовинної народної культури регіону, а іноді й ма‑
ломістечкової, робітничої або маєткової культури. Скансени мають ознайомлювати з традиціями й по‑
бутом, а також відтворювати світ, якому загрожує забуття.
Музеї просто неба спочатку створювалися задля збереження народного будівництва й пов’яза‑
ної з ним культури. Саме такою була концепція Артура Газеліуса, який у 1891 р. офіційно відкрив скан‑
сен на острові Юрґорден у Швеції. Тоді ж був заснований музей просто неба при Музеї історії культури
в Лунді. Останній існував з 1883 р. Згодом, у 1901 р., з’явився музей в Єнчепінґу, у 1903 р. – в Буросі,
у 1905 р. – в Юліті. У 1894 р. у Норвегії королівська колекція будинків на півострові Бюґдьой була ви‑
знана музеєм просто неба, який у 1902 р. було відкрито для відвідувачів. У 1901 р. засновано скансен
у Данії – в Люнґбю під Копенгагеном. У Фінляндії в 1906 р. утворено скансен у замковому парку в Турку
та на острові Чіміту. Пізніше були засновані ще декілька музеїв просто неба. Період з 1900 р. і до по‑
чатку першої світової війни – це період поширення ідеї скансену. У 1914 р. в Норвегії функціонувало вже
16 музеїв цього типу. Загалом до 1914 р. було засновано 44 скансени. У міжвоєнні роки спостерігається
пожвавлення скансенівського руху. Надалі найбільше об’єктів цього типу створюється у скандинав‑
ських країнах, але додаються також й інші держави – Австрія, тогочасна Чехословаччина, Латвія, Ру‑
мунія, Угорщина, Німеччина, Велика Британія. Під час другої світової війни не створювалися нові скан‑
сени, а вже засновані музеї інколи нищилися. Це стосується, наприклад, скансену у Клужі в Румунії
чи в Новоґруді в Польщі. Після війни знову почали з’являтися музеї просто неба, а їхня кількість з року
в рік збільшувалась [1, с. 13‑20]. Антоні Бартош у своїй статті «Етнографічні музеї. Неоціненні дзерка‑
ла», опублікованій в 2012 р. пише: «…нині кількість музеїв просто неба в Європі, згідно з оцінками,
складає понад 2 100 (розташованих у селах і містах), і до них весь час додаються нові» [2, с. 147].
На зламі XIX і XX ст. на польських теренах з’явилося багато проектів, пов’язаних з презентацією
етнографічних об’єктів і народної архітектури. Це було пов’язане з розвитком краєзнавчого руху, який
у період бездержавності мав формувати патріотизм і знайомити з народними та регіональними тради‑
ціями. У 1888 р. було створено Татранський музей у Закопаному, який започаткував подальший розви‑
ток регіональних музеїв. Натомість у Варшаві представлено етнографічну колекцію, яка дала початок
етнографічним відділам Музею промисловості й рільництва. З цієї установи пізніше було виділено
Етнографічний музей у Варшаві [3, с. 30‑31].
Найстаршим музеєм просто неба в Польщі є Кашубський етнографічний парк у Вдзидзах Кішев‑
ських, заснований у 1906 р. завдяки зусиллям Теодори й Ізидора Ґульґовських. У міжвоєнний період
утворено Ломжинський скансен у Новоґруді та Скансенівський музей в Ольштинку. На жаль, під час
другої світової війни обидві установи були знищені. На сьогодні музеї скансенівського типу в Польщі
є досить численними. У 1970 р. функціонувало 13 музеїв етнографічного типу та пунктів збереження
на місці (in situ) [4, с. 113].
Францішек Мідура виділяє наступні функції музею скансенівського типу: документаційно‑охо‑
ронна (консерваторська), наукова, навчально‑виховна, естетична та рекреаційна. Крім того, стверд
жує автор, кожна музейна установа має власну специфіку й навіть окрему спеціалізацію [3, с. 47].
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Перші спроби створення музею, що мав би служити охороні старовинного будівництва Свен‑
токшиського регіону, припадають на 1950‑ті рр. Автором проекту та концепції діяльності скансену
був професор Роман Рейнфусс. В основу проекту було покладено результати етнографічних до‑
сліджень, що велися на цій території кафедрою документації народного мистецтва Інституту мис‑
тецтва Польської академії наук під керівництвом саме професора Рeйнфусса [5, с. 15‑16]. Заходи
щодо створення скансену здійснювали також етнографи, пов’язані з етнографічним відділом Свен‑
токшиського музею, який очолювала магістриня Олександра Добровольська. На жаль, ці ініціати‑
ви не знайшли підтримки з боку тодішніх компетентних осіб. Воєводська влада і консерваторське
управління вважали, що найкращим засобом охорони старовинного будівництва буде залишити
будинки на місці. Після здійснення консервації та реставрації ці об’єкти мали стати доступними
для відвідування. Прикладами такого підходу були: хата з Бєлін (1789 р.), маломістечкове обійстя
в Бодзентині (1809 р.), хата в Каконіні (1845 р.), вітряк у Сварщовіце (1880–1885 рр.). Як з’ясува‑
лося пізніше, ці дії лише незначною мірою відповідали потребам охорони старовинного народного
будівництва в регіоні. У 1971 р. професор Р. Рейнфусс розробив актуалізовану версію проекту
скансену. Зокрема, його основною метою було зупинити руйнування традиційної сільської й мало‑
містечкової архітектури. Ідея будівництва скансену у формі, запропонованій професором, цього
разу була позитивно сприйнята владою. У 1972 р. було отримано згоду на створення скансену
в селі Токарня, розташованому на відстані приблизно в 20 кілометрах від села Кельце. У 1975 р. во‑
єводський архітектор дозволив розпочати там будівельні роботи. Як відзначає Лєшек Ґавлік, «юридичною особою (…) Музей келецького села став лише роком пізніше на підставі Розпорядження
келецького воєводи за № 65/68 від 21. VIII. 1976 року» [Там само, с. 18‑32]. Офіційно ж скансен
почав діяти з 1 січня 1977 року.
Територія скансену становить 65 гектарів, з яких площа лісу – 20 гектарів. На цій території
планувалося відтворити традиційний уклад, форму поселень, обійсть та елементи малої архітекту‑
ри. Об’єкти мали бути остаточно згруповані в сектори: маломістечковий, височинний, надвіслян‑
ський, свентокшиський, лісовий, а також два маєткові комплекси, згруповані навколо маєтків середи‑
ни XIX ст. Зі Сухедньова та маєтку з Міроґоновіце, датованого серединою XVIII ст.
Для відвідувачів скансен почав діяти з 1986 р. 9‑11 червня того ж року відбулася Загальнополь‑
ська скансенівська конференція, організована у Цедзині, розташованому неподалік від села Кель‑
це. Її засідання розпочалося урочистим відкриттям скансену в Токарні. На той час з шести секторів
не вдалося ввести в дію лише надвіслянський. Загалом було перенесено та змонтовано 20 об’єктів
з 80 запланованих. Ще 40 будинків були розібрані й відправлені на склад.
У 1988 р., після дванадцятирічних старань, Музей келецького села отримав власне приміщен‑
ня у селі Кельце. До того часу директор, частина музейних спеціалістів, адміністрація й бухгалтерія
займали дві малі кімнати у воєводському управлінні, в приміщеннях Бюро документації пам’яток во‑
єводського консерватора пам’яток, а також кімнату в будинку по вулиці Сцеґенного, 1 [6, с. 55]. У цій
кімнаті знаходилась етнографічна лабораторія. Новим місцем розташування Музею келецького села
став маєток Лящиків, названий так мешканцями Кельце за прізвищем одного з його власників. Будинок
розташовується на південному схилі Замкового узгір’я в селі Кельце – по вулиці Івана Павла II, 6. Цей
об’єкт збудував у 1788 р. староста келецький Якуб Яворський [7, с. 39]. З 1988 р. маєток є відділом
Музею. Нині позаду маєтку розташовуються адміністративні приміщення, а його інтер’єр відведений
під експозицію.
Як зазначає Анджей Шуба, метою музейної експозиції є відтворення просторового укладу сіл
з етнографічних регіонів Келеччини [8]. Основу експозиції складають типові будівлі різного періоду ра‑
зом з традиційним устаткуванням інтер’єру. Окрім цього, в скансені можна побачити будинки маломіс‑
течкової, сакральної та маєткової забудови, а також об’єкти, які стосуються ремесла й техніки: млини,
вітряки (фото 1), кузні. При цьому предмети інтер’єру не завжди є автентичними. Їх збирають у най‑
ближче розташованих до даного об’єкту селах відповідно до типового устаткування будинку певного
регіону, майнового статусу власників і конкретного історичного періоду. Для музею характерне прагнен‑
ня відтворити особливості землеробства й насадження дерев і кущів. Тут представлені також об’єкти
малої архітектури, до яких належать огорожі, кладки, криниці, каплички [Там само, с. 3‑4]. Детальніше
про об’єкти малої архітектури згадує у своїй публікації Ярослав Тадеуш Лещинський [9, с. 215‑220].
Нині скансен складається з наступних секторів: маломістечкового, височинного, маєтково‑філь‑
варкового, свентокшиського, надвіслянського та лісового. У ньому також розташовані будинки,
що є службовими об’єктами, такі як павільйон за № 1 (складські приміщення й майстерні), маєток
з Міроґоновіце (бібліотека) та навчально‑конференційний центр. Під опікою Музею перебувають об’єк‑
ти in situ: обійстя Чернікевичів у Бодзентині та кам’яний вітряк у Шваршовіце. У них можна не тільки
проводити конференції, семінари, бізнес‑зустрічі, родинні свята, але й заночувати. А в маєтку Лящиків
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можна організувати церемонію укладення цивільного шлюбу [10]. У скансені розташований також кос‑
тел Матері Божої Потішення з Рогова (фото 2). Це дерев’яна барокова споруда [11, с. 197‑214], з бага‑
тим оздобленням [12, с. 3]. У храмі відбуваються богослужіння й можна також взяти церковний шлюб.
З 1999 р. під опікою Музею келецького села перебуває Мавзолей мартирології польських сіл
у Мєхуві. Він є нагадуванням про трагічні події, що відбулися 12‑13 липня 1943 р., й під час яких меш‑
канці села Мєхув були закатовані німецькими окупантами. Музей келецького села організовує відзна‑
чення Днів боротьби й мучеництва польського села та окремих роковин його знищення.
Скансен знайомить відвідувачів також з народною культурою, а також жанрами та видами мис‑
тецтва. Зокрема, після смерті у 1984 р. відомого польського майстра народної скульптори Яна Бер‑
насевича його роботи стали власністю Музею й в обійсті з Букової Волі відбулась виставка цих скуль‑
птур. Оглянути їх можна й зараз [фото 3]. Музей організовує також виставки інших митців: Еуґеніуша
Брожека (1989 р.), Ґустава Гадини (2001 р.), фотографа Павла Персцінського (2017 р.).
Окрім цього, Музей проводить конференції й активно займається видавничою діяльністю. На‑
приклад, у 1985 р. і 1994 р. був виданий путівник «Етнографічний парк у Токарні». Автором першого
путівника є Адам Шура [13], а другого – Лешек Ґавлік [14]. У 1997 р. була видана книжка під назвою
«Перспективи» Адама Шури [12], а двома роками пізніше – «Етнографічний парк у Токарні. Туристич‑
ний довідник», автором якого є Томаш Дзіковський [15]. У 2014 р. з друку вийшов «Путівник. Етногра‑
фічний парк у Токарні» [16]. З’являються також публікації, що стосуються окремих будівель. Зокрема,
«Комора маєтку в Злотій Пінчовській» [17], «Обійстя Чернікевичів у Бодзентині» [18], автором яких
є Малґожата Імйолек, а також брошури, присвячені окремим виставкам.
Музей келецького села організовує виставки, тематично пов’язані з культурою сіл і містечок,
як‑от: «Маєток у межиріччі Вісли й Пілиці від XVII до XIX сторіччя» (1994 р.), «Аптека у містечку XIX сто‑
річчя» (1992 р.), «Коріння. Село, про яке варто пам’ятати» (2001 р.). Також проводяться виставки,
присвячені архітектурі. Наприклад, у 1994 р. була організована виставка «Народна кам’яна архітектура
на Келеччині».
Низка виставок була присвячена історії кераміки: «Фаянс, кварц і скло у колекції Музею келець‑
кого села» (1995 р.), «Робив гончар горщики. Народна кераміка Келеччини» (1995 р.), «Простягуючи
руку традиції. Нова свентокшиська кераміка Івони і Єжи Ярмоловичів з фотографій Томаша Паца‑
на» (2007 р.).
Важливим елементом популяризації регіону є також виставки, які представляють Келеччи‑
ну й Свентокшиський регіон, наприклад, «Свентокшиські легенди в народному мистецтві» (1996 р.),
«Моя хата в квітах. Квіткові мотиви в народному мистецтві й рукоділлі Келеччини» (2000 р.), «По горах
і смугах мандруючи. Народне мистецтво Свентокшиського регіону» (2003 р.), «Аля має Аса. Загальна
освіта на Келеччині 1918–1939» (2003 р.), «Гей, коляда! Гей, нам, гей! Народні звичай Різдвяних свят
на Келеччині» (2004 р.), «Старовинні промислові й ремісничі заклади та заклади сфери послуг у Кель‑
це» (2005 р.), «Мелеться пшеничка… Вітряки й вітряне млинарство на Келеччині» (2006 р.) тощо.
Слід також згадати й про виставки з історії народного одягу: «Оздоблення й елементи біжутерії
в народному вбранні вибраних регіонів південної та східної Польщі», «Келецький і свентокшиський
народний костюм XIX–XX сторіччя. Функції різних варіантів народного вбрання».
З’являються також публікації, пов’язані з релігійними святами: Різдвом – «Живецьке коляду‑
вання, або Світ навпаки» (1994 р.), «По коляді. Краківські шопки» (1993 р.), «Вулиця великої коля‑
ди» (1997 р.), «Маска святвечірнього перебиранця. Коляда в скандинавській культурі та нашій рідній
традиції» (1999 р.), «Гей, коляда! Гей, нам, гей! Народні звичай Різдвяних свят на Келеччині» (2004 р.);
Великоднем – «Великодні звичаї у народній традиції» (1996 р.).
Цікавим є той факт, що Музей організовує й виставки, присвячені іншим культурам, наприклад,
«Мистецтво західної і центральної Африки» (1992 р.), «Перу – далекий край» (2002 р.), «Мистецтво
Індії» (2000 р.).
Не можна не згадати й про періодичні заходи, які організує Музей. Серед них «Неділя у скансе‑
ні». У цей час відбуваються виступи фольклорних ансамблів, ярмарки народних майстрів та покази
ремесел. Інші події цього типу – це «Обжинки», «Виплавка свинцю», «Дні лісу», «Свентокшиські агро‑
туристичні ярмарки», «Свентокшиський губертус», «Феcтиваль смаків», «Явір. Біля витоків культури»,
«Свято хліба», «Святковий ярмарок», «Дари осені», «Пожежницький пікнік».
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити, що Музей келецького села презен‑
тує неповторну рідну красу й дбає про її охорону. Завдяки організації виставок, постійному збагаченню
експозиції, науковій та освітній діяльності він допомагає туристам розуміти й шанувати народні тради‑
ції та культури Свентокшиського регіону. Окрім цього, Музей виступає джерелом натхнення, активізує
культурну діяльність, пожвавлює краєзнавчий рух, а також пробуджує патріотичні почуття.
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Фото 1. Вітряк із Ґжмуціна, Музей келецького села,
фото Б. М. Ґавенцької, 2019 р.
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Фото 2. Костел із Рогова, Музей келецького села,
фото Б. М. Ґавенцької, 2019 р.

Фото 3. Експозиція скульптур Яна Бернасевича
в обійсті з Буковської Волі, Музей келецького
села, фото Б. М. Ґавенцької, 2019 р
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ІРЕНА ВОДЗЯНОВСЬКА

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ МУЗЕЇВ У РОЗВИТКУ
ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ПРИКЛАДІ
ЛЮБЛІНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У статті розглядається історія створення однієї з найважливіших та найцінніших археологічних колекцій Люблінського воєводства. Акцентується, що ця колекція виконує кілька функцій: дозволяє науковцям працювати з артефактами, служить навчальним засобом для студентів‑істориків, а відвідувачам допомагає ознайомитись з історією міста та регіону.
Ключові слова: археологічна колекція, Інститут історії, Люблінський Католицький Університет Івана Павла II, Люблін.
У створеному понад 100 років тому (1918 р.) Люблінському Католицькому Університеті Івана
Павла II (далі – ЛКУ) існувало декілька музейних закладів. Перші музейні експонати були передані вже
під час формування структур Університету в Петербурзі, де зродилася ідея заснування на польських
землях католицького вишу. Однак ця колекція, що включала в себе приватні колекції польських профе‑
сорів, які викладали у вишах російської столиці, за політичних обставин до Польщі не потрапила. Че‑
рез два роки після заснування Університету в Любліні з’явилась можливість відкрити «доісторичний
музей». Але у зв’язку з фінансовими проблемами, що виникли після втрати маєтків, Університет не зміг
обладнати музейні приміщення. Це питання було остаточно вирішене тільки в 1932 р. Так, на базі
приватної колекції творів мистецтва отця Яна Владзінського було створено перший Університетський
музей. Але у грудні 1939 р. німці пограбували колекцію й безслідно було втрачено кілька тисяч експо‑
натів [1].
Після закінчення другої світової війни було вирішено зібрати нову музейну колекцію. На звер‑
нення ректора ЛКУ дарувати пам’ятки й твори мистецтва на потреби ведення практичних занять для
мистецтвознавців відгукнулось кілька інституцій. Колекція поповнилась численними дарами приват‑
них осіб і закупівлями антикваріату. Завдяки цьому на початку XXI ст. в ЛКУ сформувалась багата
колекція, яка складається з зібрань європейського мистецтва та робіт митців, пов’язаних з Люблін‑
щиною. У 2008 р. було вирішено відкрито новий музейний заклад – Музей історії ЛКУ [2], а з нагоди
100‑річного ювілею заснування Університету утворено Музей ЛКУ. До його складу увійшли колекція
мистецтва (Майстерня музейних фондів), Музей історії ЛКУ та Лабораторія документації та опра‑
цювання матеріальних зібрань Інституту історії ЛКУ (Pracowniа Dokumentacji i Opracowania Zbiorów
Materialnych IH), в якій зібрано численні археологічні пам’ятки [3].
З історією Люблінщини в особливий спосіб пов’язане зібрання археологічних матеріалів, яке
було започатковане у 1968 р. завідувачкою кафедри польської археології Марією Хижевською‑Сулов‑
ською (1943–1994 рр.) [4]. Упродовж 1968–1976 рр. вона проводила археологічні дослідження на те‑
риторії Люблінського воєводства (у Пйотравіні над Віслою, Любліні, Камєню, Калішанах). Окрім цьо‑
го, Марія Хижевська‑Суловська проводила охоронно‑рятівні дослідження в Глодні, Рибітвах, Сольцу,
Кренжніци Ярій (середньовічне поселення). Унаслідок проведення цих розвідок, а також завдяки при‑
ватним дарам і було зібрано колекцію археологічних матеріалів, яка допомагає вивчати історію міста
та регіону [5, с. 87‑88]. Зокрема, колекція розповідає про історію його заселення, заняття та міграцію
населення упродовж п’яти тисячоліть. Археологічне зібрання побудовано за хронологічним принци‑
пом, починаючи з часів неоліту. При цьому значна частина артефактів відноситься до середньовіччя,
а найменш численна група – до новітнього часу (XVI–XVIIІ ст.).
Слід зазначити, що до найцінніших експонатів належать ті, що були привезені з розкопок у Пйо‑
травіні – першого об’єкту досліджень Хижевської‑Суловської. Пйотровін посідає особливе місце
в польській історії у зв’язку з легендою і культом святого єпископа Станіслава (XI ст.), який є одним
з покровителів держави. Марія Хижевська‑Суловська під час експедицій у 1969–1972 рр. здійснила там
42 розкопи загальною площею 550 м². Дослідниця відкрила поселення часів неоліту, зафіксувала об’єк‑
ти житлового характеру часів епохи бронзи та лужицької культури. Знайдені там артефакти засвідчили,
що ця територія заселялася з давніх часів до кінця середньовіччя, а час існування поселення в Пйотра‑
віні датується VI–IX ст. Докторка Хижевська‑Суловська разом з групою студентів також відкрила житла
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напівземлянкового типу й ґаздівства VI–XI ст., поховання та стіни палацу й церкви XI ст. Зі свого боку,
розкопки показали, що план поселення з часів пізнього середньовіччя не змінився, якщо порівнювати
з зображенням його на найстаріших картах і планах. З північної сторони дороги, що пролягала через
поселення, розташовувались щільно забудовані квартали. У ході розкопок були також відкриті госпо‑
дарські ями та ремісничі майстерні. У цьому поселенні мешкали й представники лицарського стану,
про що свідчать остроги, вудила, бойові чекани VIII ст., знайдені під час розкопок.
Слід також відзначити, що розкопки середньовічного цвинтаря дозволили провести антрополо‑
гічну експертизу мешканців поселення, встановити їхні родинні зв’язки, відрізнити тубільців від чужин‑
ців й дослідити напрямки міграції різних груп населення [6, с. 78‑89, 102‑103].
Окрім цього, Хижевська‑Суловська стала не тільки першим археологом, який почав досліджува‑
ти парафіяльну мережу, але й визначила стандарти ведення таких досліджень, якими науковці послу‑
говуються й нині. У ході розкопок археолог визначила кордони середньовічної парафії, довела, що цер‑
ква була збудована в XII–XIII ст. уже в існуючому поселенні. При цьому її дослідження не підтвердили
існування дерев’яної сакральної архітектури. Археологічні розкопки також довели, що в регіоні з’яви‑
лись нові поселення починаючи з XII–XIII ст. Зокрема, це стосувалось поселень у Камєню, Калішанах,
Глодні, Садковіцах. Їх дослідниця вивчала у наступні роки.
Таким чином, вагоме місце у формуванні археологічної колекції ЛКУ посідають знахідки з Пйо‑
травіна, зокрема цінна кераміка (фото 1). Саме кераміка є носієм інформації про життя давнього посе‑
лення, заняття його населення, міграційні процеси. Віднайдена Хижевською‑Суловською у Пйотравіні
найстаріша кераміка відноситься до культури лійчастого посуду. До складу колекції входять фрагменти
різноманітних ужиткових виробів кухонного та столового посуду, переважно це частини горщиків – руч‑
ки, боковини, фрагменти вінців, придонні частини, деякі з них орнаментовані нігтьовими вертикальни‑
ми насічками. Виявлені під час дослідження найстаріші знахідки, окрім посуду, представлені глиняними
пряслицями, топірцями культури лінійно‑стрічкової кераміки, виробами з каменю та кременю.
На особливу увагу заслуговує колекція знарядь праці з кременю, найстаріші з яких відносять
до пізньопалеолітичної свідерської культури. На думку дослідників, це матеріал з майстерень по виго‑
товленню крем’яних знарядь. Упорядник колекції Катаржина Пісарек‑Малишек звертає увагу на труд‑
нощі класифікації цього археологічного матеріалу [5, с. 90‑91]. З крем’яних виробів належить відзна‑
чити численні різці, відщепи, вкладні до серпів, уламки лезових частин сокири, відбійники, скребла,
нуклеус, напівфабрикати, поздовжні пластини з зубчастим ретушуванням, які відносяться до культури
лійчастого посуду (фото 2). Що характерно, у колекції домінує сірий кремінь з білими вкраплення‑
ми (так званий свенцєховський), нерідко трапляється й західноволинський вид торуньского кременю,
який має забарвлення чорного або темно‑сірого (плямистого) кольорів.
Абсолютно сенсаційним відкриттям стали сокирки (так званий «металевий скарб» з Пйотраві‑
на). У 1970 р. Марія Хижевська‑Суловська випадково натрапила на 12 залізних предметів, які описала
як сокирки. Ці «дивні сокири» вже давно викликають значний науковий інтерес. Цього типу предмети
походять з території Великоморавської держави та Скандинавії. А також вони були знайдені й на те‑
риторії Малої Польщі [7, с. 159‑162]. Хижевська‑Суловська датує сокирки переважно VII–VIII ст. [8]. Від
інших знахідок на території Польщі їх відрізняє масивність і вага – 1,5‑2,0 кг. Власне масивність і ста‑
ранне виконання лез дозволили їй кваліфікувати ці предмети як сокирки. Інші дослідники характе‑
ризують їх як сокири або сокироподібні гривни. Перший раз «металевий скарб» був експонований
на виставці Люблінського Відділу польського археологічного і нумізматичного товариства в Варшаві
в 1974 р. На сьогодні з цієї колекції залишились дві сокирки в депозиті Люблінського музею [9, с. 14].
Другим місцем розкопок Хижевської‑Суловскої став Люблін і люблінський пагорб Чвартек – місце
найстарішого поселення. На території міста, яке нещодавно (у 2017 р.) святкувало своє 700‑річчя, вже
понад 60 років ведуться систематичні археологічні дослідження. Розкопки в другій половині XX ст. від‑
бувались на кількох пагорбах – Замковому, Староміському, Кіркуті та Чвартку. На Чвартку досліджен‑
ня велись з 1959 р., а в 1968–1969 рр. Хижевська‑Суловська долучилась до археологічних розкопок,
головною метою яких став пошук середньовічного поселення ремісників. Експедиція віднайшла сліди
найстарішого слов’янського поселення на Чвартку, датованого VI ст. [10, c. 14]. Таке датування під‑
тверджують фрагменти ліпної кераміки. Кілька років пізніше, у 1973 р., Хижевська‑Суловська відкрила
на площі приблизно в 450 м², розташованій на північ від церкви святого Миколая, понад 250 об’єктів,
пов’язаних з осередком ремісників, який існував упродовж X–XV ст. [11, с. 154].
Що стосується кераміки, зразки якої були знайдені під час цих розкопок, то переважна біль‑
шість – горщики, хронологічний діапазон яких охоплює XI–XVI ст. Вінця горщиків багато та по‑різному
орнаментовані. Фрагменти стінок орнаментовані прямими паралельними та хвилястими врізними ліні‑
ями. Серед середньовічної кераміки на особливу увагу заслуговують клейма на денцях посудин. Ці за‑
глиблені зображення в формі хреста, сонця або літери «w» (XI–XII ст.), як вважають археологи, були
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нанесені майстрами під час закінчення готових виробів. Цим же періодом датуються металеві вироби,
представлені цвяхами, гачками, ключами й ножами. До цікавих металевих знахідок належить серед‑
ньовічна острога з зірочкою або залізний серп, датований XI ст. Здебільшого університетський архео‑
логічний фонд поповнили фрагменти ліпної та кружальної кераміки [12].
Хижевська‑Суловска під час розкопок в північній частині пагорба відкрила похован‑
ня [11, с. 154‑157], в якому було знайдено черепашку або мушлю Якова – символ паломників до Ка‑
міно де Сантьяґо, що у великій кількості можна знайти на берегах Ґалісії. Люблінська черепашка була
знайдена в домовині, датованій XIV ст. Слід також зауважити, що ця мушля водночас є символом
компостелянської дороги, яка з’єднувала у середньовіччя всю Європу, а знайдена була в її найбільш
віддаленій східній частині [13, с. 45].
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що колекція Музею ЛКУ відзначаєть‑
ся великою кількістю археологічного матеріалу, значну частину якого становлять фрагменти кераміки
від часів неоліту до пізнього середньовіччя, а також вироби з кременю. Серед численного асортименту
посуду виділяються горщики, миски та кухолі. При цьому частина горщиків відреставрована. У колекції
є також металеві (фото 3) та кістяні вироби, зокрема проколки. Зберігається тут і антропологічний ма‑
теріал з цвинтарів Пйотравіна та Любліна – некомплектні людські скелети, а також кості звірів, іхтіоло‑
гічний та ботанічний матеріал. Доповнюють збірку фрагменти скла, кахелю, цегли, металеві предмети,
датовані XVI–XVIII ст.
Слід також відзначити, що докторка Марія Хижевська‑Суловска в 1976 р. проводила охоронні
дослідження під час побудови нового актового залу ЛКУ. Сам же головний будинок Університету розта‑
шовується на території давнього монастиря домініканців‑обсервантів XVIII ст., тому реставраційні ро‑
боти та охоронні археологічні розкопки на території вишу допомагають розширити знання про історію
міста та його мешканців.
Що стосується археологічної колекції, то її опрацювання ще не закінчене, хоча окремі предме‑
ти згадуються в багатьох наукових працях, виданих як в Польщі, так і за її межами. Цей факт змусив
розпочати інвентаризацію та упорядковування колекції Хижевської‑Суловскої. Зокрема, в 2001 р. оп‑
рацьовувати її розпочала докторка К. Пісарек‑Малишек, публікуючи інформацію про найбільш цінні
предмети [5; 14]. А в 2003 р. Інститут історії ЛКУ створив Лабораторію документації та опрацювання
матеріальних зібрань. Самі ж артефакти використовуються як у навчальному процесі студентів‑істори‑
ків, так і в працях науковців.
Численні експонати вимагають створення постійної музейної експозиції з історії регіону та мі‑
ста. Цьому сприяє й той факт, що університетський археологічний фонд вважається одним з найці‑
кавіших серед тих, що презентують історію Люблінщини. Але Музею ЛКУ потрібен додатковий про‑
стір задля розміщення колекції та лабораторії для праці науковців і студентів. Розширення ж музейної
інфраструктури заплановане на 2021 рік. Унаслідок цього, на нашу думку, предмети культурної спад‑
щини стануть доступними для тих, хто цікавиться історією міста та регіону.
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Фото 1. Ранньосередньовічна кераміка, Люблінський регіон
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Фото 2. Різці, вкладні до серпів, поздовжні пластини з зубчастим ретушуванням,
культура лійчастого посуду, неоліт, Люблінський регіон

Фото 3. Фрагменти кінської упряжі, пізнє середньовіччя (ХIV ‑ XV ст.)
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ЛАРИСА ШАПОВАЛ

МІСЦЕ НАРОДНИХ МУЗЕЇВ У МУЗЕЙНІЙ
МЕРЕЖІ ПОЛТАВЩИНИ НАПРИКІНЦІ ХХ –
У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХІ СТОЛІТЬ
Висвітлюється класифікація музеїв України за профілем, статусом радянської доби й типами, видами, профілем, напрямом діяльності, формою власності відповідно до міжнародних типів
музеїв світу. Автор наголошує, що за ініціативою Українського Товариства охорони пам’яток історії
та культури, наукових установ у 1960–1990‑х рр. в Україні створювалися народні музеї в областях,
зокрема в Полтавській, що працювали на громадських засадах. Подається перелік музеїв (громадських, шкільних) Полтавщини, які мають почесне звання «народний» та відіграють вагому роль
у збереженні й вивченні етнокультурної спадщини Полтавського краю.
Серед країн Європи на сучасному етапі Україна входить у першу десятку за кількістю й багат‑
ством музейних колекцій. На сьогодні згідно з даними Міністерства культури, молоді та інформаційної
політики України на обліку перебуває 578 державних музеїв. Якщо додати муніципальні, селищні, сіль‑
ські, громадські, приватні, пришкільні музейні заклади, їхня кількість зросте до 8 тис. [1, с. 76]. Геогра‑
фічна мережа музеїв України розгалужена: майже кожний районний, обласний центр має краєзнавчий
музей, визначні музейні колекції зосереджені в музеях Києва, великих регіональних центрах держа‑
ви. Виділяються ареали згущення музеїв національного значення – Середнє Подніпров’я, Карпатський
туристичний регіон, АР Крим.
Музеї України в 1990‑х рр. як юридичні особи класифікувались відповідно до форм музейних
установ за критеріями 1920‑х рр., коли формувалася державна музейна мережа за профілем, ста‑
тусом і відомчою підпорядкованістю. До кінця радянської доби музейної діяльності практикувався
розподіл музеїв згідно з типами, видами і профілем, застосовувався адміністративно‑управлінський
принцип розподілу музеїв на категорії: національні, державні, республіканські (АР Крим), обласні, ра‑
йонні, міські, селищні та сільські. Сучасна наукова типологія класифікації музеїв України, що склала‑
ся на початку XXI ст., приведена у відповідність до чинних міжнародних типологій музеїв світу. Тип
музею визначається його суспільним призначенням, профілем, родом діяльності, формою власності,
статусом (категорією). За категоріями відвідувачів існують такі типи музеїв: 1) науково‑освітні; 2) на‑
уково‑дослідні або академічні; 3) навчальні – шкільні, університетські музеї. Генетична класифікація
музеїв враховує профіль музею, який визначається змістом його фондів і зв’язком з галуззю науки,
мистецтва або виробництва. Сучасні українські музеї поділяються на профільні групи, всередині яких
виокремлюють вужчу спеціалізацію – музеї одного об’єкта. У практиці музейної справи України чинною
є застаріла класифікація музеїв, що зумовлює плутанину у музейній термінології. Так, у статті 5 Закону
України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 p. за своїм профілем музеї поділяються
на історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галу‑
зеві, а на основі ансамблю, комплексів пам’яток та пам’яток природи, історії, культур та територій,
що становлять особливу історичну, наукову і культурну цінність, створюються історико‑культурні запо‑
відники, музеї‑заповідники, музеї просто неба, меморіальні музеї‑садиби [2, с. 257].
Велика теоретична робота з уніфікації методології, напрямів і завдань музейної діяльності
була піддана публічному обговоренню й науковому узагальненню на археологічних з’їздах ХІХ –
початку ХХ ст. й на Першій Всеросійській музейній конференції. В Україні до 1917 р. було 35 музеїв,
які належали різним відомствам, установам та приватним особам [3, с. 45]. Після 1917 р. в умо‑
вах політики українізації, підвищення уваги уряду до проблем освіти, охорони пам’яток музейного
будівництва, масового краєзнавчого руху, широкої аматорської ініціативи зі створення музейних
осередків на місцях спостерігається зростання музейної мережі. Визначними організаторами му‑
зейної справи радянської доби були М. Біляшівський, Ф. Шмідт, Д. Щербаківський, М. Макарен‑
ко, У. Ернст, К. Мощенко, В. Кравченко, П. Постоєв, М. Рудинський, Д. Яворницький, П. Тутков‑
ський. Улітку 1919 р. в Україні було створено Черкаський, Вінницький, Нікопольський, Уманський
музеї, відкрито Картинну галерею в Полтаві, упродовж 1920‑х рр. – Одеський державний худож‑
ній музей (1920 р.), Київську картинну галерею (1922 р.), перші історико‑культурні заповідники –
Ольвію разом з некрополем (1924 р.), Києво‑Печерську Лавру (1926 р.). У 1920–1930‑х рр. в Укра‑
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їні з’явилась низка літературно‑меморіальних музеїв: Музей‑заповідник на могилі Т. Шевченка
в Каневі (1926 р.), Музей В. Г. Короленка в Полтаві (1928 р.). Музей‑заповідник М. Гоголя у Вели‑
ких Сорочинцях (1928 р.).
З 1920–1930‑х рр. зростає увага й до теорії та методики музейної справи в Україні. Діяльність му‑
зеїв урізноманітнюється й активізується, вводиться в практику культурно‑освітня діяльність. Широкого
розмаху набула науково‑дослідна робота музеїв: видання збірників, програм, методичних розробок,
каталогів, путівників. У 1930 р. у Москві відбувся І‑й Музейний з’їзд, на якому обговорювалися питан‑
ня побудови екскурсії, організації напрямів діяльності музеїв. Політичний режим радянської держави
зумовив зростання ідеологічного пресингу на музейників, публічного таврування працівників музейної
сфери. У роки другої світової війни нацистами були зруйновані та розграбовані десятки музеїв Укра‑
їни. У повоєнні роки розпочалась відбудова музеїв, повернення колекцій, зібрання нових експонатів,
створення музейних експозицій. Станом на 1950 р. в Україні працювало вже 137 музеїв [3, с. 67].
У 1960–1990 рр. значного поширення набули народні музеї, які створювалися за ініціативою
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, окремих наукових установ чи науковців,
ентузіастів‑аматорів і працювали на громадських засадах. Збільшення мережі народних музеїв було
зумовлено активною участю в їх організації робітників і колгоспників, інтелігенції, бажанням ініціато‑
рів розповісти народу про героїчне минуле та сучасне українців. У книзі «Народні музеї» її упоряд‑
ник Н. Шапошнікова зазначає, що «Народні музеї різноманітні за профілем, змістом та художнім
оформленням, але вони об’єднані спільною метою: розповісти про історію міста, села, заводу, шахти, колгоспу і викликати прагнення до нових завершень українського народу . Серед новостворених
музеїв і музейних кімнат були заводські, колгоспні, сільські, районні, міські» [4, с. 4]. За профілем вони
розподілялись на історичні, краєзнавчі, літературні, етнографічні, археологічні, музеї художніх промис‑
лів. Початковий етап будівництва народних музеїв відзначався створенням заводських та сільських му‑
зеїв історико‑краєзнавчого профілю [Там само]. Щодо експозиції народних музеїв, то вони в більшості
складалися з двох розділів, що охоплюють дожовтневий період історії підприємства або села та істо‑
рію соціалістичних перетворень, які відбувалися на підприємствах, у містах і селах за роки радянської
влади [Там само]. Станом на початок 1986 р. в Україні налічувалось 7 924 громадські музеї, з яких
396 здобули почесне звання «народний». При цьому з 470 райцентрів краєзнавчі громадські музеї
мали 387. Загалом у громадських музеях України зберігається, за приблизними даними, 2 200 тис. ори‑
гінальних експонатів [5, с. 191].
На початку ХХІ ст. за профілем музеї України розподіляються на історичні, краєзнавчі, худож‑
ньо‑мистецькі, меморіальні, літературні, природничо‑наукові, галузеві. Зі свого боку, музеї кожного
з цих профільних типів мають вужчу спеціалізацію й поділяються на види. Наприклад, музеями одного
об’єкту є Музей рушника, Музей весілля, Музей‑садиба «Лялина світлиця» на Полтавщині. Їхній пере‑
лік не є вичерпним, оскільки музеї виникають в наш час щорічно. Основними напрямами музейної ді‑
яльності на початку ХХІ ст. є культурно‑освітня, науково‑дослідна діяльність, комплектування музейних
зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам’ятко‑охоронна робота.
Станом на травень 2018 р. у Полтавській області зареєстровано 90 музеїв, з яких 74 заклади ма‑
ють історичний профіль: краєзнавчі, етнографічні, історико‑культурні заповідники та літературно‑ме‑
моріальні музеї [6, с. 5]. За формою власності це державні, національні, районні, сільські, громадські,
галузеві музеї. Нижче наводиться список музеїв Полтави та Полтавської області [7, с. 73‑79]:
• Балясненський сільський громадський музей Диканського району;
• Березоворудський народний історико‑краєзнавчий музей у Пирятинському районі;
• Березоворудський народний історико‑краєзнавчий музей;
• Бієвецький музей‑садиба Василя Симоненка Лубенського району;
• Білицький народний музей історії та художньо‑ужиткового мистецтва Кобеляцького району;
• Більський краєзнавчий музей;
• Варварівський народний історичний музей;
• Великобагачанський районний краєзнавчий музей;
• Велико‑сорочинський літературно‑меморіальний музей М. В. Гоголя;
• Вовчицький народний краєзнавчий музей ім. І. І. Саєнка;
• Гадяцький історико‑краєзнавчий музей;
• Гадяцький літературний музей родини Драгоманових;
• Гаївщинський етнографічний музей (Лохвиця);
• Галерея мистецтв смт Чорнухи;
• Гребінківський народний краєзнавчий музей;
• Державний історико‑культурний заповідник «Поле Полтавської битви»;
• Державний літературно‑меморіальний музей‑садиба Олеся Гончара;
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• Диканський державний історико‑краєзнавчий музей ім. Д. Гармаша;
• Дмитрівський народний музей історії села;
• Етномістечко «Сорочинський Ярмарок»;
• Етномузей «Майстерня художніх промислів» (смт Решетилівка);
• Зіньківський районний народний історичний музей;
• Інтерактивний Музей історії олії;
• Історико‑культурний заповідник «Більськ» (Котелевський район);
• Карлівський районний історико‑краєзнавчий музей;
• Картинна галерея ім. М. К. Башкирцевої;
• Кобеляцький районний музей літератури та мистецтва імені Олексія Кулика;
• Котелевський краєзнавчий музей;
• Котелевський музей Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака;
• Краєзнавчий музей (с. Веприк Гадяцького району);
• Краєзнавчий музей міста Горішні Плавні;
• Кременчуцька картинна галерея Наталії Юзефович;
• Кременчуцька міська художня галерея;
• Кременчуцький краєзнавчий музей;
• Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики;
• Літературно‑меморіальний музей В. Г. Короленка;
• Літературно‑меморіальний музей І. П. Котляревського;
• Літературно‑меморіальний музей ім. М. Лисенка Глобинського району;
• Літературно‑меморіальний музей Панаса Мирного;
• Лохвицький краєзнавчий музей імені Г. С. Сковороди;
• Лубенський краєзнавчий музей;
• Мануйлівський літературно‑меморіальний музей О. М. Горького Козельщинського району;
• Машівський народний краєзнавчий музей;
• Меморіальний комплекс «Урочище Шумейкове» (Лохвиця);
• Меморіальний музей Марії Башкирцевої (с. Черняківка Чутівський району);
• Меморіальний музей‑садиба гончарки Олександри Селюченко (смт Опішне);
• Меморіальний музей‑садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Смор‑
жа (смт Опішне);
• Миргородський краєзнавчий музей;
• Миргородський літературно‑меморіальний музей Давида Ґурамішвілі;
• Миргородський районний історико‑краєзнавчий музей (с. Великі Сорочинці);
• Музей бджільництва (Гадяч);
• Музей братів Тютюнників у Шилівці Зіньківського району;
• Музей В. І. Вернадського (смт Шишаки).
• Музей виробів художніх промислів (смт Решетилівка);
• Музей військових конфліктів ХХ століття;
• Музей військового зв’язку Збройних сил України;
• Музей історії медицини (смт Семенівка);
• Музей історії органів внутрішніх справ Полтавщини;
• Музей Л. І. Глібова (смт Семенівка);
• Музей мистецької родини Кричевських (смт Опішне);
• Музей молотка (Гадяч);
• Музей народного весілля у Великих Будищах;
• Музей народознавства (с. Пологи Новосанжарського району);
• Музей української садиби «Світлана» (с. Хомутець Миргородського району);
• Музей хліба (Білопілля НВК);
• Музей‑заповідник А. Макаренка (будівля дитячої трудової колонії ім. М. Горького, с. Ковалівка
Полтавського району);
• Музей‑садиба І. П. Котляревського (Полтава);
• Народний музей історії СВК «Батьківщина» (смт Котельва);
• Національний музей‑заповідник Миколи Васильовича Гоголя (с. Гоголеве Шишацького району);
• Національний музей‑заповідник українського гончарства (смт Опішне);
• Новосанжарський краєзнавчий музей;
• Обласна комунальна установа «Полтавський музей дальньої авіації» (с. Щербані Полтавського
району);

23

ДОНЕЧЧИНА: ПРИРОДА, ЛЮДИ, КУЛЬТУРА
• Оржицький історичний музей;
• Педагогічно‑меморіальний музей А. С. Макаренка (Кременчук);
• Пирятинський краєзнавчий музей;
• Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського;
• Полтавський Музей авіації та космонавтики;
• Полтавський музей споживчої кооперації Полтавщини;
• Полтавський народний музей історії органів внутрішніх справ Полтавщини;
• Полтавський районний музей рушника (с. Степне Полтавського району);
• Решетилівський музей ткацтва і вишивки;
• Решетилівський районний краєзнавчий музей;
• Семенівський народний краєзнавчий музей;
• Турбаївський історико‑краєзнавчий музей Глобинського району;
• Хорольський районний краєзнавчий музей;
• Художній музей (Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка (Полтава);
• Чорнухинський літературно‑меморіальний музей Г. С. Сковороди;
• Чутівський районний краєзнавчий музей;
• Шишацький краєзнавчий музей;
У поданому вище переліку музейних установ Полтавської області станом на січень
2015 р. було 22 народознавчі (етнографічні, народні) музеї, а за формою власності: держав‑
ні, національні, районні, сільські, громадські, галузеві музеї. Почесне звання «народний» музей
у 1960–1990‑х рр. отримали сільські, районні музеї, які мали багату колекцію українських ста‑
рожитностей, що виставлялися на загальний огляд, тобто були експонатами, які відтворювали
народний побут полтавців у ХІХ–ХХ ст. Популярним серед туристів, гостей та місцевих жителів
серед народних музеїв Полтавщини на сьогодні є Народний музей українського весілля (с. Великі
Будища Диканського району). Цей заклад розташовується в сільському будинку культури, а датою
його створення є 21 вересня 2008 р. Почесне звання «народний» Музей отримав у 2010 р. як пода‑
рунок до 10‑річчя діяльності фольклорного народного ансамблю «Берегиня», музичним керівником
якого була Оксана Борисівна Тріпольська. На сьогодні перший склад фольклорного ансамблю «Бе‑
региня» пішов за межу, а залишились діти та родичі співачок, які супроводжують весільні обрядодії
в Музеї. Директором сільського будинку культури с. Великі Будища та директором Народного музею
українського весілля за сумісництвом є Тріпольська. На другому поверсі сільського будинку культу‑
ри розміщуються три кімнати, в яких зберігаються музейні предмети, що виставлені на загальний
огляд у тематичній експозиції, яка складається з понад 350 музейних предметів, серед них цінни‑
ми є піч – основа хатнього інтер’єру українців, предмети народного побуту (вишиті рушники, сороч‑
ки, дитяча колиска, місцеве весільне вбрання 1950–1960‑х рр., скриня нареченої, глиняний посуд,
ліжка, шафи (гардероби), господарське начиння). Цінними музейними предметами також є полтав‑
ські рушники ХІХ ст. з Хорольщини, Диканьщини, Зіньківщини, Великих Будищ, Чернігівщини, Хар‑
ківщини, Львівщини, Івано‑Франківщини. Експозиція Народного музею весілля має сучасні весіль‑
ні атрибути: факели для вогню, медалі, бокали молодят, запрошення, сувеніри до весілля, взуття,
рушники. Серед нових предметів музею є ткацький верстат, весільні сукні ХХ ст., найстаріша з них
за часом – 1949 р., а найновіша – 2008 р., власницею якої була Єєва Марія Олександрівна. У музеї
відбувається обрядово‑пісенний супровід до всіх складових весільної обрядовості, які проводять
організатори Музею, а це сім жінок: Тріпольська Оксана Борисівна (1968 р. н.), Галушка Ніна Петрів‑
на (1951 р. н.), Грібанова Ольга Іванівна (1952 р. н.), Заєць Галина Миколаївна (1971 р. н.), Кандзюба
Оксана Володимирівна (1975 р. н.), Коломієць Тамара Сергіївна (1988 р. н.), Тютюнник Ірина Воло‑
димирівна (1990 р. н.), Огарь Тетяна Вікторівна (1983 р. н.). Весільні пісні виконуються ними ака
пельно, використовуючи шумові інструменти: бубон, ложки, бутилки, гребінь, рубель. Автентичними
весільними обрядами є: зустріч молодих, ворітна (перейма), викупи, посад, обряд покриття голови
хусткою, комора, частування за весільним столом обрядовим печивом: короваєм, шишками, медяни‑
ками, а обряди другого та третього дня весілля проводяться на місці весілля за приватним замовлен‑
ням. Більшість весільних пар Полтавщини, які реєструють шлюб у РАГСІ, з задоволенням проходять
весільне обрядове дійство в Музеї. Тут відбувалися інтернаціональні весілля (наречені з Англії, Росії,
Польщі). При частуванні весільним короваєм, шишками та медяниками свашки співають: «щоб були
такі багаті, як прадавня земля‑мати, щоб були такі здорові як зелений дуб в діброві, щоб щастя квітло розмаєм, а ви завжди були з короваєм». Почесними гостями Музею були родина Віталія
та Світлани Білоножків, гурт «Анна‑Марія», співачка Н. Садохіна, керівники Полтавської обласної
державної адміністрації: А. Головко, П. Ворона, В. Фасій, народні майстри Решетилівщини (Ваку‑
ленко Н., Нечитайло Д., родина Пілюгіних), іноземні гості з Німеччини, Польщі, Індії, Швеції,Франції.
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Етнокультурна спадщина українців Полтавського краю зберігається та вивчається музеями при
навчальних закладах Полтавської області. Станом на 1 вересня 2017 р. зареєстровані 182 музейні
установи, з них 47 музеїв народознавства та етнографії, 36 – краєзнавчих музеїв, 25 – музеїв історії
села та школи [7, с. 73‑79]. У Диканському, Ново‑Санжарському, Козельщинському. Шишацькому ра‑
йонах Полтавської області такі музеї відсутні, оскільки поза навчальними закладами існують державні,
національні, районні музеї.
Нижче наводиться перелік музеїв, які діють при навчальних закладах Полтавської області та ма‑
ють народознавчу (етнографічну) тематику експозицій, зберігають й популяризують етнокультурну
спадщину Полтавського краю:
• Полтава – 15 музеїв, з яких музеї народознавства діють у Полтавських ЗОШ І‑ІІІ ступенів
за №№ 19, 22, 26, 34;
• Кременчук – 6 музеїв, з яких Фольклорно‑етнографічний музей у Кременчуцькій гімназії за № 5
ім. Т. Г. Шевченка та Музей українського побуту в ЗОШ І‑ІІІ ступенів за № 24;
• Горішні Плавні – 3 музеї, з яких Музей народознавства Комсомольська ЗОШ І‑ІІІ ступенів
за № 1;
• Лубни – 2 музеї;
• Миргород – 1 музей – Музей етнографії у Миргородській ЗОШ І‑ІІІ ступенів за № 9;
• Велико‑Багачанський район – 3 музеї, з яких Музей народознавства у Гоголівській СЗОШ І‑ІІІ сту‑
пенів;
• Гадяцький район – 8 музеїв, з яких Музей хліба у Мартинівській ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Глобинський район – 6 музеїв, з яких Етнографічний музей у Глобинській гімназії
за № 1 ім. В. Є. Курченка;
• Гребінківський район – 3 музеї, з яких Музей історії хліба у Тарасівській ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Диканський район – 6 музеїв;
• Зіньківський район – 8 музеїв, з яких Музей етнографії «Українська світлиця» у Зіньківському
будинку дитячої та юнацької творчості, Музей етнографії у Шилівській ЗОШ І‑ІІІ ступенів, Музей етно‑
графії «Світлиця» у Тарасівській ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Карлівський район – 6 музеїв, з яких Музей народознавства у Карлівській ЗОШ І‑ІІІ ступенів,
Етнографічний музей у Карлівській гімназії ім. Н. Герасименко;
• Кобеляцький район – 12 музеїв, з яких Музей народознавства у Кобеляцькому НВК за № 1,
Музей народознавства «Оберіг» у Бутенківській СЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Козельщинський район – 2 музеї;
• Котелевський район – 3 музеї, з яких Музей хліба у Ковалевській ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Кременчуцький район – 2 музеї – Музей народознавства «Світлиця духовності» у Салівській
ЗОШ І‑ІІІ ступенів та Історико‑етнографічний музей в Омельницькій СЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Лохвицький район – 8 музеїв, з яких Музей народознавства у Бодаквянській ЗОШ І‑ІІІ ступенів,
Етнографічний музей «Берегиня» у Гаївщинському НВО;
• Лубенський район – 5 музеїв, з яких Музей народознавства у Михнівській ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Машівський район – 2 музеї, з яких Музей народознавства «Берегиня» у Рясківській ЗОШ І‑ІІІ сту‑
пенів;
• Миргородський район – 3 музеї, з яких Музей етнографії у Савинцівській ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Ново‑Санжарський район – 2 музеї;
• Оржицький район – 1 музей ‑ Етнографічний з яких музей у Тарасенківській ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Пирятинський район – 3 музеї – Музеї народознавства у Теплівській та Березово‑рудській
ЗОШ І‑ІІІ ступенів, Музей народознавства та побуту у Пирятинській ЗОШ І‑ІІІ ступенів за № 6;
• Полтавський район – 3 музеї, з яких Музей народознавства у Щербанівській ЗОШ І‑ІІІ ступенів,
Музей хліба – у Тростянецькій ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Решетилівський район – 4 музеї, з яких Музей хліба у Малобакайській ЗОШ;
• Семенівський район – 9 музеїв, з яких Музей народознавства у Семенівській НВК за № 2;
• Чорнухінський район – 3 музеї, з яких Музеї народознавства у Чорнухінському дитсадку «Беріз‑
ка» та Чорнухінському районному будинку дитячої та юнацької творчості;
• Чутівський район – 10 музеїв, з яких Музеї народознавства у Василівській, Чапаївській, Гряків‑
ській ЗОШ І‑ІІІ ступенів;
• Шишацький район – 1 музей.
Слід відзначити, що час створення шкільних музеїв етнографічного профілю припадає на кві‑
тень‑травень 1985–1989 рр., січень 1990–1998 рр. І жовтень‑листопад 2000–2007 рр. Краєзнавчі му‑
зеї при школах Полтавщини існували з 1957, 1960 та 1968 рр., тобто з часу будівництва навчальних
закладів у Полтаві та у районах Полтавської області (1970–1977 рр.). Згідно зі статистичними показ‑
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никами за період з 1997 р. до 2017 р. кількість музеїв при навчальних закладах Полтавської області
зросла на 45 %. Так, у травні 2007 р. було зареєстровано 147 установ, а на січень 2017 р. – уже
182 музеї різного профілю (історико‑краєзнавчих – 26, військово‑історичних – 20, історії освіти – 18,
історії населеного пункту – 12, історії хліба – 5, матері – 2, історії козацької слави – 2, етнографічних –
35, краєзнавчих – 10, літературних – 7, меморіальних – 10, художніх – 4, природничих – 1). Ю. Яро‑
шенко у статті «Роль освітянських музеїв у збереженні історико‑культурної спадщини Полтавщини»,
зазначає, що «найбільша кількість музеїв при навчальних закладах працює у Полтава – 18, Кобеляцькому районі – 13, Чутівському районі – 10, Семенівському районі – 9, Гадяцькому, Зіньківському,
Лохвицькому районах по 9, м. Кременчуці – 7, Глобинському, Диканському, Карлівському районах по 6,
Лубенському – 5. По 1 музею зареєстровано у Миргороді, Оржицькому, Хорольському, Шишацькому
районах. У тому числі при професійно‑технічних навчальних закладах діють 3 музеї, при вищих навчальних закладах – 1 (ПНПУ імені В. Г. Короленка), при школах‑інтернатах – 3» [8, с. 13]. Слід також
зауважити, що з року в рік зростає кількість музеїв при навчальних закладах Полтавської області,
експозиції яких присвячені видатним землякам, їхній творчості й життєвому шляху. У радянському му‑
зеєзнавстві вагома частина шкільних музеїв Полтавщини мали почесне звання «народний». За термі‑
нологією сучасного музеєзнавства такі музеї є громадськими й на сьогодні вони відіграють вагому роль
у збереженні й вивченні етнокультурної спадщини Полтавщини.
Отже, музеї є частиною культурного ландшафту та природного середовища Полтавщини, цен‑
трами суспільного життя громадян України. Оберегами народної культури та побуту слід назвати етно‑
графічні музеї. Вони становлять більшість серед музеїв регіону, їхні експонати є унікальними, а до ви‑
вчення залучається учнівська й студентська молодь. Завдяки інноваційним технологіям аудиторія
музею є значно ширшою за ту, яка переступає поріг закладу. Щоб зміцнити контакти з національними
меншинами, культурними інституціями України, народні музеї повинні шукати нові способи інтерпрета‑
ції та презентацій своїх колекцій, зібраних упродовж 1960–1990‑х рр.
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АУДІОДЕСКРИПЦІЯ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Сучасний музей не може функціонувати без інклюзії, без відповідних методів обслуговування культурних потреб осіб з інвалідністю. Одним з таких способів роботи з авдиторією з вадами
зору є аудіодескрипція. У статті йдеться про специфіку використання аудіодескриптивних методів
у роботі музеїв та надаються практичні рекомендації у складанні аудіодескрипцій.
Ключові слова: аудіодескрипція, інклюзія, особи з вадами зору, звуковий опис, музейні експозиції, твори мистецтва, картини.
Дедалі більшу увагу музейників привертають проблеми інклюзії. На сьогодні музеї не можуть
функціонувати без інклюзивних методів, проте мало відчинити їхні двері для людей з різними формами
інвалідності, а бажано мати певні технічні умови та розумітися на специфічних потребах кожної з груп
зазначеної авдиторії.
У статті йтиметься про аудіодискрипцію – вагомий чинник у роботі з відвідувачами, які мають
вади зору.
Слід зазначити, що аудіодескрипція (з лат. Audiodescribere) означає слухати опис і використо‑
вується задля забезпечення доступу до візуальної інформації особам з вадами зору. З розвитком су‑
часних цифрових технологій особи, які втратили зір, за допомогою аудіодескрипції можуть отримувати
інформацію про події, які відбуваються під час спортивних змагань, перегляду кінофільмів та на теа‑
тральній сцені.
Аудіодескрипція, поряд із тифлографікою та тактильними макетами, є також одним з важливих
універсальних джерел отримання інформації незрячими відвідувачами про музейні експонати.
Серед тифлопедагогів та інших фахівців, які працюють у галузі адаптації інформації для осіб
з інвалідністю, є декілька точок зору щодо аудіодескрипції. Деякі вважають, що в аудіодескрипції по‑
трібно надавати виключно описову інформацію, максимально деталізувати сцени та уникати емоційної
складової. Інші дотримуються протилежної точки зору і вважають, що емоційна складова є дуже важ‑
ливою частиною звукового опису. Такі протилежні погляди виникають насамперед тому, що фахівці, які
займаються цим питанням в своїх інституціях, вирішують різні завдання, використовуючи відповідно
різну методику.
Опис динамічних подій у футбольних матчах, кінофільмах та статичних образів у творах образот‑
ворчого мистецтва неможливо вибудовувати за єдиною схемою. З огляду на те, що у нашій статті ми
розглянемо звуковий опис виключно в контексті використання в музейних експозиціях, нам не обійтись
без емоційної складової, поготів описувати нам потрібно не динамічні події, а статичні предмети в опи‑
сі сюжету. Розглянемо кілька особливостей такого опису. Насамперед потрібно зауважити, що втрата
зору не передбачає втрату або зниження інтелекту. В Україні незрячі особи, які здобули вищу осві‑
ту, зазвичай мають кваліфікацію історик, юрист, психолог, філолог, програміст. У нашому суспільстві,
за різними підрахунками, музеї постійно відвідують від 5 до 10% населення. Серед осіб, які мають ін‑
валідність, не пов’язану з втратою інтелекту, такий відсоток зберігається. Саме особи, які здобули вищу
освіту та ведуть активний спосіб життя, і є нашими потенційними відвідувачами. Тому, розробляючи
текст аудіодескрипції, потрібно орієнтуватись на той самий інтелектуальний та освітній рівень, на який
у музеї розрахований текст звичайної екскурсії. Немає жодної потреби спрощувати тексти, уникаючи
використання загальновідомої термінології.
Текст аудіодескрипції одного твору мистецтва містить від 1,5 до 3 тис. знаків і розрахова‑
ний на відтворення впродовж 3–5 хвилин. Структурно текст поділяється на декілька складових
частин:
1. назва твору, розміри. Якщо запис буде використовуватись поза межами музею, необхідно ука‑
зати, до колекції якого саме музею належить експонат;
2. авторство, дата створення;
3. школа;
4. походження;
5. кольорова палітра;
6. опис композиції;
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7. символізм;
8. історична довідка;
9. інша важлива інформація, пов’язана з твором (міфи, легенди, цікаві факти).
Щодо перших чотирьох пунктів, то тут питань виникнути не повинно, беремо інформацію з паспор‑
та експоната. Більш детально слід зупинитися на пунктах 5-9. Опис кольорової гами, тональності фону,
основних кольорів, які митець використав для розкриття глибини сюжету, образів, є дуже важливою
частиною для сприйняття незрячою людиною емоційної складової образотворчого мистецтва.
Окрім цього, описуючи кольорову гаму, ми фокусуємо увагу відвідувачів з вадами зору на ок‑
ремих деталях, важливих для розкриття сюжету, характеру персонажів, а також допомагаємо відчути
радість або трагізм сюжету, побачити красу пейзажів, напруження батальних сцен.
Під час написання тексту аудіодескрипції необхідно рухатись від загального опису сюжету
до опису важливих деталей. Наприклад, складемо ауодіскрипцію картини Миколи Пимоненка «Жертва
фанатизму» (фото 1), яка зберігається у Національному художньому музеї України. Картина написана
в 1899 р., виконана в техніці олійного живопису, а її розмір становить 89,5×120,5 см. Інша, менш відома
назва полотна, – «Вихрест».
Художник створив декілька картин із зображенням цього сюжету. В Національному художньому
музеї України зберігається авторська копія, написана на замовлення для Варшавського музею. Карти‑
на виконана у холодному сіро-синьому тоні. Фігури, зображені на передньому плані, наче освітлені. Ді‑
вчина – головна героїня сюжету – є найбільш яскравою частиною зображення.
На картині художник відтворив сцену, яка відбулась наприкінці XIX сторіччя у місті Кам’янець
на Волині. Там представниками іудейської громади була вбита дівчина, яка, покохавши іноверця – пра‑
вославного українця, прийняла християнство.
Центральною фігурою композиції є молода єврейка, одягнена в світло-сіру юбку та рожеву блуз‑
ку, яка, рятуючись від розлюченого натовпу, притулилась до паркану. Навпроти дівчини, розмахую‑
чи кулаками, стоїть розлючений чоловік у ритуальному іудейському вбранні. В натовпі люди різного
віку – від дітей до старців. Багато з них озброєні камінням та палицями. Осторонь стоять батьки, але
не намагаються зупинити натовп. Мати плаче, батько, за однією з версій, махнув рукою, проклинаючи
доньку.
На задньому плані зображений двоповерховий будинок, який є типовим для міської архітекту‑
ри Волині тих часів. Художник зобразив ліворуч біля натовпу прив’язану козу з козеням. Як зазначає
Є. Котляр у статті «“Жертва фанатизму” Миколи Пимоненка в контексті єврейського мистецтва та “єв‑
рейського питання” в Російській імперії»: «Ця тварина завжди була пов’язана з побутом містечкових
євреїв і була для них своєрідним маркером єврейського двору. У фольклорній традиції козеня також
символізувало єврейський народ, не кажучи вже про глибші біблійні контексти, де ‘‘козел відпущення’’ був головною спокутувальною жервою у стародавніх юдеїв» [1, c. 140]. Трагічності сюжету додає
похмуре небо, затягнене сірими передгрозовими хмарами.
Полотно Миколи Пимоненка експонувалось на виставці художників‑передвижників, де воно ви‑
кликало справжній ажіотаж, як у російської інтелігенції, так і в єврейському середовищі.
Як зазначає Є. Котляр у вже згаданій раніше статті: «До цього часу подібні твори можна
було розділити на дві категорії. Перша — зображення екзотичних сусідів-інородців у побутовому жанрі чи портретних образах. Прикладом можуть бути портрети старих євреїв у характерних молитовних шатах пензля Іллі Рєпіна (1877 р.) й Миколи Ярошенка (1879 р.) та інші
подібні роботи з єврейськими типажами. Друга — антропологічно й соціально карикатурний
типаж лахмітників, торговців, шинкарів та ін., що представляв євреїв у негативному світлі...
до цієї категорії належали роботи визначних українських митців Порфирія Мартиновича («Євреї-лахмітники», 1871 р.) й Опанаса Сластьона (ілюстрація до поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»,
1885 р.). Пимоненко обійшов і ту, й іншу групи. Він показав дуже точно, у традиціях критичного
реалізму, образ «класичного» єврейського штетлу (з їдиш — «єврейське містечко») з його злиднями, скупченістю й тим відчаєм, із яким євреї в умовах своєї безправності в Росії трималися за
останню підпору свого общинного устрою — закон і традицію» [Там само, с. 132].
Імовірно, після цієї виставки й успіху «Жертви фанатизму» Пимоненко стає членом Товариства
пересувних художніх виставок.
Опис картини, наведений вище, включає декілька важливих для незрячого відвідувача дета‑
лей: зазначення тональності кольорової гами, висвітлення сюжету на першому плані, огляд важливих
деталей сцени, одяг зображених на полотні людей, опис похмурого неба та заднього плану, на фоні
якого розгортаються події. Це допомагає відчути трагізм сюжету, зрозуміти, які художні прийоми викори‑
став митець, щоб передати зміст твору. Водночас у наведеному прикладі майже не використовувались
лінгвістичні конструкції, за допомогою яких ми звикли передавати свої враження. Але без використан‑
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ня художніх образів, епітетів, метафор неможливо обійтися, описуючи пейзажі, натюрморти, портрети,
батальні сцени. Під час опису таких робіт доречно буде навіть наводити цитати з творів письменників,
поетів або просто визначних особистостей, які висловлювались на тему, що зображена на полотні.
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Фото 1. Микола Пимоненко. Жертва фанатизму (1899 р., полотно, олія). Національний художній музей України, Київ
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КРАЄЗНАВЧІ МУЗЕЇ: ПОДОЛАННЯ РАДЯНСЬКОГО
СПАДКУ ТА ПОШУК СВОГО ОБЛИЧЧЯ
Проблема подолання радянського спадку щодо організації експозиційної діяльності та роботи
музеїв загалом є актуальною для музейних закладів не тільки області, але й України. Спираючись
на досвід відвідання народних музеїв Донецької області та деяких регіонів Польщі, робиться критичне порівняння способів адаптації музеїв до вимог сучасності. Акцентується на проблемі пошуку
нового обличчя та місця музеїв у культурному просторі громад.
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Приводом для даної публікації був подвійний
досвід майже одночасного відвідання народних музе‑
їв Донецької області та деяких музеїв Польщі, що від‑
булися упродовж 2019 року з різних нагод. Цей досвід
здається нам досить виразним та показовим з огляду
на теперішній стан краєзнавчих музеїв в Україні та,
зокрема, на Донеччині. Метою статті є узагальнення
спостережень. Тому надалі використовуватимемо
інформацію, яка була зібрана, з одного боку, під
час поїздки працівників Донецького обласного
краєзнавчого музею (далі – ДОКМ) до Народного
краєзнавчого музею міста Лиман, Народного му‑
зею історії села Некременне, Народного музею
історії шахти «Центральна», Музею історії Мар’їн‑
ського району, Народних музеїв історії сіл Костян‑
тинівка та Новомихайлівка в рамках надання їм
методичної допомоги, а з іншого – під час відві‑
дування автором статті польських музеїв у межах
навчального семінару «Дослідження феномену
сучасного музею. Його роль та місце у суспільстві
як інституції пам’яті», організованого польською
фундацією «Лідери змін» та Українським інститу‑
том націон альної пам’яті в червні 2019 р.
Слід зазначати, що краєзнавчі музеї на Донеч‑
чині (як і загалом в Україні) стають перед культурни‑
ми та економічними викликами сьогодення. У цьому
контексті іншою важливою темою є взаємодія музеїв
та громад. Нагадаємо, що саме вона стала однією
з основних тем на конференції Міжнародної ради му‑
зеїв, що була проведена в 2019 р. і на якій розгля‑
далися питання взаємодії та відповідальності музеїв,
громади та профільних організацій з метою збере‑
ження традицій та розвитку ресурсів.
В Україні для місцевих громад, особливо
в епоху децентралізації, музеї стають економічним тягарем, тому обґрунтування їхнього збереження
та функціонування мають бути досить вагомими. З огляду на це нашу увагу привернули громадські або
т. з. «народні музеї», а також кілька локальних музеїв краєзнавчого спрямування.
Донецька область не може похвалитися значним туристичним потенціалом і поготів туризмом,
пов’язаним з музеями, а мешканці громад, де ці музеї розташовані, часто сприймають їх як сталу, за‑
стиглу у часі інституцію, яка, якщо і може бути цікавою, то раз у житті. Тому, щоб вижити, місцевим
музеям доведеться визначатися з роллю, яку вони відіграють у житті громади. Зокрема, або вони бу‑
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дуть інституцією пам’яті та інструментом формування локальної самобутності (тут виникає питання,
наскільки у громаді є потреба у цьому та яким чином сформулювати таку потребу), чи зможуть стати
«фішкою», яка зробить громаду привабливою в очах туристів. У двох зазначених випадках існування
у традиційному форматі краєзнавчого музею обмежує можливості його розвитку.
Донецька область також не може похизуватися давніми традиціями музейної справи. Пер‑
ший музей на її території був створений у Бахмуті з ініціативи Катеринославського губернського земства
у 1909 році. До того ж колекція, що її тоді започаткували, була повністю втрачена під час другої світової війни.
Активно створюватися на Донеччині музеї почали у 1920-х рр., коли вже сформувалося поняття
«краєзнавства». Цей період називають золотим десятиріччям цієї комплексної дисципліни. Саме тоді
виникають Маріупольський та Донецький краєзнавчі музеї, які надалі будуть задавати рівень у музей‑
ній справі регіону. У цей же час виділилися два основні напрями краєзнавства – історико‑культурний
та природничо‑географічний. Вивченням історії регіону займались місцеві ентузіасти, які мали певну
точку зору на події, а інколи недостатній рівень знань та компетенцій. Проте вже в середині 1920-х рр.
визначилися тенденції на підпорядкування локальних краєзнавчих рухів єдиному центру. У 1924 році
це відзначав Микола Владимирський: «Краєзнавство було народжене в провінції і центру доведеться
вирішувати дуже важливу задачу – зрозуміти, вивчити краєзнавчий рух та навчитися ним керувати» [1, c. 177].
Наступні важливі реформи в краєзнавстві відбулися в 1937 і 1955 роках і назавжди закріпили
єдину методику та структуру для всіх краєзнавчих музеїв: обов’язковість відділів природи, історії
та соціалістичного будівництва. Ця методика обов’язково відтворювалася під час етапів створення
місцевих музеїв на Донеччині, масове виникнення яких співпадає з часом радянського «музейного
буму» 1970 – 1980-х рр., який, зі свого боку, хоч і з запізненням долучився до світового тренду збіль‑
шення відвідувачів та зростання інтересу до музеїв [3]. У 1972 році ДОКМ переїхав до новозбудованого
приміщення, де мав змогу організувати експозицію за новими методичними рекомендаціями, які ви‑
магали враховувати не тільки ідейну, але й естетичну складову та звертати увагу на потреби глядача.
Загалом же структура експозиції не зазнала кардинальних змін. Наприклад, відділ природи
розглядав її з точки зору економічних ресурсів, наголошуючи на антропогенних змінах екосистеми,
доповнюючи оповідь інформацєю про сільськогосподарські та тваринницькі підприємства: «Колгосп «Октябрь» Мар’їнського району – господарство, що має дві галузі рослинництво і тваринництво… в експозиції – матеріали про взаємодопомогу між колгоспами «Октябрь» та імені
Орджонікідзе, відвідини мар’їнськими хліборобами – ініціаторами загальнонародного змагання
за збільшення виробництва зерна та продуктів тваринництва – устьлабінських землеробів
на Кубані» [2, с. 53].
Забігаючи наперед, зазначимо, що саме таке бачення себе й досі репрезентується Народним
музеєм історії Мар’їнського району, де до недавнього часу чільне місце в експозиції займали чотири
червоні прапори, якими господарства району та сам район були відзначені у 1950 – 1980-х рр. на все‑
союзному рівні. Причому предмети, які могли б розповісти про розвиток тваринництва на території
району (поїлка для худоби, молочний бідон тощо), в експозиції лишаються неакцентовані.
Відтак у 1980‑ті роки музеї потрапили до фокусу суспільної уваги і справою честі стало мати
власний музей не тільки для міст обласного підпорядкування або районного значення, але й для кол‑
госпів‑мільйонерів. Показовим може стати приклад Мар’їнського району, де у 1980‑х роках у селах
існувало 11 сільських музеїв або музейних кімнат.
У музеях, у рамках визначеної радянським наративом структури, виникають нові відділи. Обов’яз‑
ковим стають розділи, присвячені «Жовтневій революції» та «Великій вітчизняній війні», вивченню якої
у нашому регіоні приділялась найбільша увага. Це відбувалося не тільки у зв’язку з ідеологічними наста‑
новами, але й з особливостями регіону. Довоєнна історія тут не відзначалася тяглістю, щоби зацікавити
глядача багатством традицій та артефактів, а сучасність розглядалась офіціозно. Тож друга світова війна,
як найбільш афективна тема з можливістю без особливих зусиль зібрати достатньо місцевого матеріалу,
у більшості місцевих музеїв помітно переважає інші наративи та зроблена найбільш якісно та змістовно.
Краєзнавчі та історичні музеї населених пунктів та підприємств на Донеччині у 1970 – 1980-х рр.
створювалися під чітким керівництвом ДОКМ, який відігравав роль методичного центру. Причому ця
робота полягала в тому, що фахівці обласного музею фактично провадили всю роботу – від відбору
та подачі матеріалу аж до розробки текстів екскурсій. Це наклало помітний відбиток на експозиції «під‑
шефних» – як природничої, так і історичної. І чим меншим є населений пункт, тим сильніше ця однорід‑
ність впадає в око: бо це не тільки однотипне оформлення стендів, але й матеріали на них.
Радянська традиція змушувала вписувати локальну історію в загальнодержавний контекст
та транслювати певні меседжі, навіть якщо на їхнє підтвердження не було місцевого матеріалу. Осо‑
бливо це помітно у висвітленні революції та визвольних змагань 1917–1921 рр. Зрозуміло, що завдяки
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радянській політиці пам’яті (чи то витравлювання пам’яті) експозиції мають матеріали, які присвячені
лише встановленню радянської влади у районі або населеному пункті, але й ті часом представлені
шаблонно. Деякі сільські музеї мають фотографії та документи сумнівної атрибуції.
Більшість матеріалів, присвячених революційному та міжвоєнному періодам, розповідають пе‑
реважно про загальний історичний контекст і становлять у деяких музеях до 90% експозиції. Яскравим
прикладом можуть бути однотипні фотографії господарств «бідняка», «середняка», «куркуля», взяті
з радянських методичок і підручників (Народні музеї історії сіл Новомихайлівка та Костянтинівка). Або,
наприклад, в експозиції розміщена копія «Декрету про землю» або «Ліквідацію неписьменності», проте
у музею немає жодної історії або документа, які прив’язали б це до місцевого контексту. Тим часом,
попри 25 років відсутності ідеологічного тиску, питання про доцільність таких речей в експозиції у му‑
зейників не виникає.
Декомунізація та переосмислення історії часто відбуваються формально і зводяться до внесен‑
ня додаткових, ніяким чином не локалізованих, елементів до наративу (наприклад, портрети Грушев‑
ського, Скоропадського, Петлюри подаються без жодної інформації стосовно того, чи відчули карко‑
ломні зміни в українській столиці на собі мешканці конкретного населеного пункту) та зміни заголовків
експозиції («Велика Жовтнева революція» змінена на «Жовтневий переворот», «Велика Вітчизняна
війна» – «Війна 1941–1945 років» тощо). Проте сам наратив експозиції лишається незмінним, а про‑
сто перекладається українською. Наприклад, в одному з музеїв бачимо інформацію про те, що «Жовтневий переворот поклав початок краху капіталізму та перехід людей до соціалістичного світу»,
«робітники з ентузіазмом зустріли рішення ХХІІ з’їзду компартії» або цитати Сталіна про роль Ста‑
лінградської та Курської битв. І хай в останньому випадку йдеться про містян, які брали участь у цих
боях, доречність пропагандистських радянських цитат в сучасній експозиції музею, принаймні, сумнів‑
на. Наголосимо, що йдеться не про експонати, а елементи оформлення, що були покликані виконували
пропагандистську функцію і лишилися такими попри «українізацію».
На жаль, політика «централізації» музейної справи до кінця не зникла. Є директива про вшану‑
вання афганців, Голодомору, чорнобильців чи учасників АТО й музей намагається втиснути їх в осно‑
вну експозицію, не змінюючи сутності останньої. Часто це рве хронологічний принцип, який замислю‑
вався спочатку, або породжує химерні зали бойової слави, де над усім героїчним наративом (спроб
переосмислити його майже немає, за винятком Народного краєзнавчого музею міста Лиман, де до екс‑
позиції в останні роки було включено кілька розповідей про життя цивільних під окупацією) брутально
домінує друга світова війна. Загалом у музеях не тільки зберігається, але й відтворюється «героїчний»
наратив важких сторінок історії, у той час, як останні тенденції полягають у відході від культури пам’яті,
націленої на створення національних держав і героїв. Натомість у сучасних музеях оповідь вибудову‑
ють навколо жертв або людини без «тріумфального» флеру та з акцентом на ціннісні категорії, оскіль‑
ки «важливо відстоювати права людини, а темні сторінки історії не мають повторитися ‘‘ніколи
знову’’» [5, с. 110].
Ще один традиційно домінуючий наратив у музеях Донбасу – «трудовий підйом та героїзм трудящих» [2, с. 146]. Самі по собі історії людей і підприємств, які відігравали провідну роль у створенні
та житті тих чи інших населених пунктів, можуть бути цікавими, але глядача не відпускає відчуття
споглядання нескінченої дошки пошани. Ми можемо бачити, наприклад, експозицію про історію шахти,
але в ній немає місця оповідям про страйки, профспілковий рух, побутові традиції шахтарів і врешті
аварій, які уносили десятки життів. Однак є сотні вимпелів, грамот, прапорів та інших знаків пошани
соціалістичної батьківщини. Історія підприємств повернена до нас лише парадним боком. При цьо‑
му виглядає, що скоротити цю парадну частину не можна, тому що для багатьох музеїв вшанування
та фіксація перемог, фактично і є основною функцією. «Якщо ми приберемо фотографію, то прийде
ця людина або її родич і образиться», – найчастіший аргумент в цих випадках. Таке визначення цільо‑
вої аудиторії навряд чи сприятиме зростанню відвідуваності.
Зробити локальні музеї цікавішими міг би відхід від радянської краєзнавчої традиції та зосере‑
дження на своїй локальній самобутності, діалог з громадою для розуміння того, що відрізняє людей, які
мешкають на цій території, а також що їх об’єднує, окрім радянської міфології у погляді на своє минуле.
Наприклад, помітно, що культурне життя у селі Новомихайлівка Мар’їнського району обертаєть‑
ся навколо храму Архистратига Михаїла. Ця, одна з перших культових споруд, побудована на кошти
громади в 1907 р. з використанням нового на той час матеріалу – залізобетону, завжди впливала на
життя села, навіть за доби СРСР, коли функціонувала як склад, маслобійня або танцювальний майдан‑
чик. Проте на сьогодні матеріалів, що можуть розповісти про духовне життя села, заледве вистачило
б на один зал. Також у музеї є металеве дерево, на листочках якого написані прізвища родин, що тут
проживають (село засноване в середині ХІХ сторіччя і зберігає пам’ять про перших поселенців). Проте
місцевий музей має п’ять залів, забитих радянською пропагандою та експонатами, стан збереження
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яких просто жахливий. Можна виправдовувати це нестачею людських ресурсів – в таких музеях одна
людина поєднує функції і доглядача, і зберігача, і оператора системи опалення. Проте, на нашу думку,
зменшення кількості експозиційних площ за рахунок зосередження на тематиці, що розкриває локаль‑
ну самобутність, змогло б частково виправити цю ситуацію.
З огляду на це, показовим може стати досвід музею міста Гдині. У цього міста є багато спільного
з містами Донбасу. Засноване у 1921 році, воно розвинулося завдяки промисловому буму та притоку
з усіх усюд людей з різним досвідом та культурним багажем, змушених вибудовувати своє життя по-но‑
вому, без прив’язки до тисячолітніх традицій.
До власного музею тут так само «дозріли» у 1980‑х рр., але вже у 2007 р. міський музей було
відкрито у новій будівлі і повністю переформатовано. Фактично місто побудувало новий музей з іншою
концепцією, місією та колекцією. Це відбулося не зненацька – пошукові та наукові роботи тривали
14 років. Одночасно у цей період працівники музею докладали зусилля з налагодження міцних стосун‑
ків з громадою, проводячи різноманітні виставки та заходи.
Але відкриття нової експозиції не означало для музею міста якоїсь фінальної точки. Як розпові‑
дала директорка музею Агата Абрамович, робота з перегляду основної експозиції ведеться від момен‑
ту відкриття закладу. На цьому наполягає, як не дивно, міське самоврядування, де є розуміння, що для
кращого представлення і розуміння міста вже забагато й десяти років.
Наразі історія міста в музеї представлена через історії його мешканців. Речі, типові для краю –
природа, археологія, етнографія, віддано на розгляд інших музеїв, а тут говорять лише про те, що ро‑
бить Гдиню Гдинею.
Експозиція музею розташовується на двох поверхах. На одному з них історія представлена хро‑
нологічно, а на іншому – через розкриття різних тем, переважно через тимчасові виставки. Це може
бути тема життя моряків та їхніх родин, архітектури та планування, музичної культури міста тощо.
В основній експозиції поряд з відомими особистостями в історії краю також є історії людей, які
будували місто, але не були знаними. Композиційно це виглядає таким чином: відвідувач опиняється
в коридорі з комірками, що імітують форму Гдинського порту, де ліворуч оповідають історії першого
типу, що вписують місто в історичний контекст, а праворуч – історії другого типу, серед яких лишається
простір для усвідомлення себе як мешканця міста тут і зараз.
В експозиції є історія годинникаря, ювеліра, аптекаря, матроса, кримінальника тощо. Деякі з цих
історій музейники розповідали через власну родинну історію, подаючи родинне древо як ілюстрацію
етнічної строкатості молодого міста, а крах комуністичного режиму акцентований аматорським фото
дітей з родинного архіву, на задньому тлі якого падає пам’ятник.
Одночасно за допомогою інтерактиву відвідувач може по ходу експозиції давати власні відповіді
на питання: що є символом міста, що сприяло його розвитку, що гуртує, а що роз’єднує його мешканців,
що він згадує чи відчуває, коли опиняється на тій чи іншій вулиці.
Вибір та розробка тем для тимчасових виставок відбувається із залученням як експертів, що пра‑
цюють над тією чи іншою темою (працівників вищих навчальних закладів, профільних музеїв тощо), так
і громади.
Історії, зібрані для музейних проектів, завжди тягнуть за собою масив інших, тому тут на постій‑
ній основі збирають скани старих фотографій і документів, доступ до яких надають мешканці міста,
роблять аудіо та відеозаписи цих людей зі згодою на їхнє використання. Почути деякі з цих історій
можна у будь‑якому розділі хоч постійної, хоч тимчасової експозиції, взявши навушники чи запустивши
відео на планшеті. Слід зазначити, що сучасності та майбутньому міста в музеї приділяють чи не най‑
більше часу, аніж його історії, принаймні в тій частині, що стосується безпосередньої комунікації з гля‑
дачем. Тут постійно проводять заходи для різних цільових груп. Деякі з них нестандартні, зокрема,
вивчення феномену квітів в під’їздах або ночівля в музеї.
Таким чином, радянська традиція організації музейної справи сформувала у музеях До‑
неччини єдиний наратив, який залишається дотепер неподоланим. До того ж серед музейної
спільноти малих міст і сіл до сьогодні не сформувався запит на її подолання. Краєзнавчі музеї
призвичаїлись до того, що їхня роль полягала у представленні загальних схем на конкретних
місцевих прикладах. Навіть ті музеї, що виникали «знизу», обов’язково підпадали під музейну
централізацію та певну цензуру. Частина з них з плином часу втратили своїх засновників та натх‑
ненників і не знайшла їм достойної заміни, щороку занепадаючи дедалі більше і в буквальному
сенсі покриваючись пилюкою. Такі малі музеї продовжують існувати за інерцією і досі очікують
від керівництва вказівок, які часто втілюються суто формально, лишаючись транслятором «гене‑
ральної лінії» актуального політичного режиму чи регіональних еліт. Часом це породжує досить
химерні наративи, де, наприклад, одночасно співчувають жертвам голодомору та вшановують
їхніх катів.

33

ДОНЕЧЧИНА: ПРИРОДА, ЛЮДИ, КУЛЬТУРА
Зі свого боку, локальні музеї у Західній Європі формувалися протилежним чином. «Музейний
бум» відбувався у зв’язку з радикальними змінами у культурі історіописання у 1970‑х роках, коли «важливе місце посіла нова соціальна історія, а тому численні ініціативи ‘‘історії знизу’’, публічної та усної історії, спрямовані на підтримку тих груп, які були марґіналізовані у рамках традиційної політичної, державоцентричної історії» [4].
Виживання та розвиток локальних краєзнавчих музеїв за умов децентралізації можливі лише
в переосмисленому форматі, а також за умови зацікавленості у цьому самих громад. Це можливо
лише за ініціювання діалогу і відходу від позиції хранителів історії міста або села до формату сво‑
єрідної платформи, де осмислюється сучасність та майбутнє громади, йде активний пошук власної
ідентичності, відбувається громадянський діалог. Пошук відповідей і на питання: «Кому належить му‑
зей?», «Про що він розповідає?», «Чию точку зору представляє?», «Чи сприяє порозумінню в грома‑
ді?», – не обов’язково приведе до висновків про потрібність такої установи в конкретній громаді, але
ігнорування цих питань – прямий шлях до смерті музею.
Розпочати діалог з громадою можна, скажімо, з підготовки тематичних виставок, які розповідали
б про окремі аспекти її життя. Мало музеїв мають пристосоване для цього приміщення. А там, де такі
приміщення є, – виділені за залишковим принципом, тому не дуже зручні для доступу, через що тим‑
часові експозиції розглядаються як щось менш важливе та не привертають уваги відвідувача. У такому
разі багатьом музеям міг би стати у пригоді формат банерних і пересувних тимчасових виставок, які
можна експонувати у школах, клубах та інших громадських просторах, аби привернути увагу потенцій‑
них відвідувачів та меценатів не лише до музейної колекції, але й до проблем виживання конкретного
музейного закладу. Водночас бажано взяти до уваги, що музей лише набуде переваг, якщо критично
погляне на минуле своєї країни або краю. Не слідування радянським штампам, не погляд на минуле
як на щось виключно героїчне, не перетворення експозицій на нескінченну дошку пошани, а врахуван‑
ня досвіду живих людей, різних голосів, непатетичних аспектів щоденного життя, окремих доль та істо‑
рій, що зазвичай не промовляються, залишаючись у тіні, позбавлені можливості самі себе представити,
дасть шанс зробити музей цікавішим. Знов‑таки, музей, який заохочує до роздумів над подібними те‑
мами, дає змогу відвідувачу висловлюватися, – може розраховувати на відповідну увагу з боку публіки.
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ЮРІЙ КОВАЛЬ

МАТЕРІАЛИ КАМ’ЯНОГО ВІКУ ПОСЕЛЕННЯ ДОБИ БРОНЗИ
КОСТЯНТИНІВКА‑ІІІ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2017 Р.)
У статті характеризується колекція крем’яних виробів, виявлених під час рятівних археологічних досліджень поселення доби бронзи Костянтинівка‑ІІІ. Стратиграфічні умови залягання частини знахідок, що найменше постраждали унаслідок ерозійних процесів, дають підстави авторові
вважати, що у початковому стані культурний шар співпадав з горизонтом підґрунтя та частково
з верхньою частиною лесоподібного суглинку, що свідчить про фінальноплейстоценовий або ранньоголоценовий час існування місцезнаходження.
Ключові слова: кам’яний вік, доба бронзи, кремінь, халцедон, халцедонізований кремінь, пісковик, нуклеус, різець, скребачка, пластини, сколи, відщепи, уламки, фінальноплейстоценовий (ранньоголоценовий) час.
Під час рятівних археологічних досліджень поселення доби бронзи Костянтинівка‑ІІІ1 було вияв‑
лено невелику кількість матеріалів кам’яного віку, що залягали у квадратах, розташованих уздовж об‑
риву (рис. 1). Це були переважно вироби з кременю з незначною домішкою місцевого халцедону (від‑
повідно до визначення В. Ф. Петруня – халцедонізований кремінь). Знахідки штучно розщепленого
кременю та халцедону зустрічалися практично на поверхні, але найбільша їхня концентрація зафік‑
сована у прошарку підґрунтя, фактично на межі з лесоподібним суглинком. Подібне вертикальне пе‑
реміщення матеріалу, найімовірніше, було викликане господарчою діяльністю мешканців поселення
у бронзовому віці та подальшим процесом руйнування ґрунту.
Стосовно сировини, з якої виготовлені знахідки, то домінують вироби з якісного місцевого крейдя‑
ного або так званого донецького кременю. Незначною сировинною домішкою представлений халцедон,
найбільші поклади якого розташовуються поблизу с. Віролюбівка Костянтинівського району Донецької
області. Саме тут у 1960‑ті роки під час проведення масштабних археологічних розвідок співробітни‑
ками історичного факультету Донецького державного університету (нині – Донецького національного
університету імені Василя Стуса) була виявлена невелика майстерня з його обробки. Цей матеріал
за своїми фізичними властивостями та здатністю до розщеплення у будь‑якій з відомих у кам’яному
віці технологій нічим не поступається кременю. Один відщеп за сукупністю ознак, імовірно, свідчить
про епізодичне використання кременю з відкладень кам’яновугільного періоду. Однак абсолютна пе‑
ревага надавалася саме донецькому крейдяному кременю, який залишав всім іншим різновидам міне‑
ральної сировини лише роль екзотичної домішки.
Незважаючи на незначну кількість знахідок, в колекції виокремлюється рання група пам’яток,
в якій є вироби з виразними техніко‑типологічними ознаками, здатними окреслити основні напрями
пошуку технологічних та хронологічних паралелей. Інша частина виробів складається зі знахідок, які
мають «свіжий» вигляд та належать до так званих «транзитних» типів – відщепи, уламки, хронологічну
та культурну приналежність яких точно встановити практично неможливо. Можна тільки припустити,
що вони виготовлені, починаючи від неоліту й закінчуючи добою бронзи.
У межах ранньої групи привертає увагу декілька знахідок, хронологічну та культурну прина‑
лежність яких можна встановити. Мова йде насамперед про заготівку призматичного нуклеуса, яка
виготовлена за технологією так званого «нуклеуса донецького типу» (рис. 2: 1), екземпляр призма‑
тичного нуклеуса на завершальній стадії розщеплення (рис. 2: 2), пряморетушний подвійний боковий
різець (рис. 2: 3) та кінцеву скребачку високих пропорцій (рис. 2: 4). Іншу категорію кам’яних виро‑
бів складають фрагменти призматичних пластин, реберчасті сколи, різні категорії відщепів та улам‑
ків (див. табл. 1).
Матеріали розкопок цього поселення публікуються у статті: Циміданов В. Поселення зрубної культурно‑історичної спільноти Костянтинівка‑ІІІ (Донецька область) / В. Циміданов. О. Філіпов, О. Циба // Донеччина: природа, люди, культура 2019. – Краматорськ: Вид‑во ДОКМ, 2019. – С. 40-44.
1
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ТАБЛИЦЯ 1

Техніко‑типологічний склад виробів доби каменю з поселення Костянтинівка‑ІІІ

Найменування категорії, типу виробів

Кількість

%

Заготівки нуклеусів

2

4,4%

Нуклеуси

1

2,2%

Різці

1

2,2%

Скребачки

1

2,2%

Відщепи, уламки з ділянками ретуші

1

2,2%

Реберчасті сколи

2

4,4%

цілі

–

–

проксимальні

–

–

медіальні

1

2,2%

дистальні

1

2,2%

Поперечні сколи підживлення відбивних площин нуклесів

1

2,2%

первинні

9

20%

напівпервинні

4

9%

вторинні

7

15,5%

Шматки, уламки

14

31,1%

Разом

45

100%

Пластинчасті сколи:

Відщепи:

Таким чином, як видно з таблиці, відщепи, шматки та уламки становлять більшість (майже 76%)
серед колекції крем’яних виробів, виявлених під час рятівних археологічних досліджень поселення
доби бронзи Костянтинівка‑ІІІ.
Слід зазначити, що колекція є досить малою за розмірами для повноцінного аналізу та дає під‑
стави лише для загальної характеристики комплексу. Зі свого боку, стратиграфічні умови залягання
тієї незначної частини знахідок, які найменше постраждали унаслідок ерозійних процесів, дозволяють
вважати, що у початковому стані культурний шар співпадав з горизонтом підґрунтя та частково з верх‑
ньою частиною лесоподібного суглинку, що свідчить, найімовірніше, про фінальноплейстоценовий
або ранньоголоценовий час існування місцезнаходження. Цьому не протирічить і стан збереженості
частини знахідок, поверхня яких вкрита патиною з різним ступенем інтенсивності. Техніко‑типологічні
характеристики нуклеусів вказують на те, що розколювання відбувалося у так званій відбивній техніці,
де пластинчасті заготівки відокремлювалися від нуклеуса безпосередньо прямим ударом відбійником
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з м’яких порід каменю (пісковики). Наявність заготівок нуклеусів, виготовлених за технологією так зва‑
них «нуклеусів донецького типу», для цієї території є показником переважно вже заключних (фіналь‑
них) етапів пізнього палеоліту. Подібні вироби відомі в матеріалах фінальнопалеолітичної майстерні
Висла Балка у Середньому Подонців’ї, де вони зустрічаються як один з варіантів початкової стадії
нуклеусного пластинчастого розколювання [1]. Безпосереднього розквіту ця технологія набуває почи‑
наючи з ранніх етапів донецької неолітичної культури.
Використання відбивної техніки сколу для отримання пластинчастих заготівок, наявність арха‑
їчних типів ретушних різців і виробів з доволі інтенсивною «палеолітичною» патинізацією поверхні
дають підстави стверджувати, що основна частина знахідок відноситься до фінальноплейстоценового
віку. При цьому визначення культурної приналежності комплексу ускладнюється недостатнім інформа‑
ційним рівнем репрезентованих матеріалів.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Висла Балка – позднепалеолитический памятник на Северском Донце / Ред.: А. В. Колесник //
Археологический альманах. – Донецк, 2002. – № 11. – 152 с.

Рис.1. Костянтинівка‑ІІІ. План розкопок з умовним
розподілом крем’яних знахідок по квадратах

Рис. 2. Костянтинівка‑ІІІ. Крем’яні вироби
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ВІТАЛІЙ ЦИМІДАНОВ , ОЛЕКСАНДР ФІЛІПОВ, ОЛЬГА ЦИБА

ПОСЕЛЕННЯ ЗРУБНОЇ КУЛЬТУРИ КОСТЯНТИНІВКА‑ІІІ
(ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)
Публікуються матеріали розкопок поселення зрубної культурно‑історичної спільноти, розташованого на південній окраїні міста Костянтинівка Донецької області (на терасі лівого берега річки
Кривий Торець). Артефакти з розкопу репрезентовані фрагментами посудин, кістками тварин,
поодинокими кам’яними виробами. Також було виявлено групу каменів, які, ймовірно, використовувалися під час обрядової діяльності. Найцікавішим комплексом є яма, перекрита скупченням каміння
та в якій виявлено астрагал дрібної копитної тварини.
Ключові слова: лесоподібний суглинок, зрубна культурно-історична спільнота, поселення,
культові комплекси, астрагали, обряди.
Перші археологічні дослідження на території сучасного Костянтинівського району Доне‑
цької області були проведені В. Городцовим у 1903 р. Ним були розкопані два кургани, розта‑
шовані на південь від с. Райське. У ході цих досліджень були виявленні поховання катакомбної,
дніпро‑донської, бабинської та зрубної культур [1, с. 351‑353]. До 1960‑х років на території райо‑
ну розкопки не проводилися. У 1962 р. викладачка Донецького педагогічного інституту (згодом –
Донецького державного університету, нині – Донецького національного університету імені Василя
Стуса) Д. Цвейбель відкрила поблизу с. Віролюбівки майстерню доби каменю [2]. У 1965 р. асис‑
тент Донецького державного університету (далі – ДонДУ) В. Устенко виявив стоянку середнього
палеоліту у с. Білокузьминівки, яку впродовж трьох польових сезонів (1968–1970 рр.) досліджу‑
вала Цвейбель. Виявлені нею артефакти викликали жваві дискусії серед дослідників доби пале‑
оліту [3; 4].
У 1974 р. викладач ДонДУ Т. Шаповалов знайшов два поселення зрубної культурно‑істо‑
ричної спільноти. Одне з них розташовувалося поблизу смт Щербинівка, а друге – с. Романів‑
ка [5; 6, с. 64, 68; 7, с. 266]. Долучилися до археологічних досліджень і співробітники Донецького
обласного краєзнавчого музею (далі – ДОКМ). Зокрема, В. Цимідановим (1981, 2000, 2003, 2005,
2007 рр.), О. Колєсніком (1987 р.), Ю. Полідовичем (1998, 1999, 2001, 2002, 2011, 2013 рр.),
А. Усачуком (2008 р.) та іншими фахівцями були відкриті стоянки та майстерні доби каменю, по‑
селення доби бронзи, середньовічні кочовища, кургани.
Старожитності району привертали увагу не тільки науковців, але й краєзнавців. Зокрема,
у 1970‑ті роки В. Гончаренко знайшов поблизу с. Степанівки стоянку доби неоліту, а О. Гальченко
виявив стоянку цієї само доби поблизу с. Артема (зараз – Довга Балка). Варто зазначити, що архе‑
ологічні пам’ятки Костянтинівщини цікавили й відомого дисидента Олексу Тихого. У першій полови‑
ні 1970‑х років він намагався припинити руйнування курганів, розташованих неподалік від с. Іжівки,
яке відбувалося унаслідок проведення будівельних робіт. Правозахисник надсилав листи зі скар‑
гами на невігласів‑будівельників до обласної газети «Радянська Донеччина», звертався до різних
установ, але усе було марно1 [8, с. 27]. Низку пам’яток знайшов і краєзнавець О. Філіпов, який
є одним зі співавторів цієї статті. Зібрані краєзнавцями старожитності інколи потрапляли до шкіль‑
них музеїв. Так, на початку 1990‑х років археологи ДОКМ бачили їх у школах селищ Степанівки
та Полтавки [9, № 25, 66, 68, 361, № 28, 133]. На жаль, ці речі були здебільшого депаспортизовані
й на сьогодні їхня доля невідома.
Археологічні дослідження території Костянтинівського району активно відбувались напри‑
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Зокрема, у 1986 Р. О. Колєснік продовжив розкопки на стоянці Біло‑
кузьминівка, розпочаті ще Д. Цвейбель [4, с. 168], у 1988 р. експедиція на чолі з В. Кульбакою
вивчала кургани поблизу с. Кіндратівки [10], а в 1989 р. науковці ДонДУ – кургани поблизу с. Іжів‑
ки [8, с. 28].
Зі свого боку, упродовж 1989–1992 рр. О. Колєснік досліджував майстерні доби пале‑
оліту Курдюмівка, а в 1992 та 1993 рр. – палеолітичну пам’ятку Озерянівка‑1 [4, с.110‑113,
155]. У 1995 р. до дослідження палеолітичних майстерень долучився археолог ДОКМ Ю. Коваль.
1
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У 1996 р. співробітниками ДОКМ Ю. Полідовичем і В. Цимідановим були проведені ряту‑
вальні розкопки унікального поховання зрубної культурно‑історичної спільноти поблизу с. Русин
Яр [11; 12; 13, с. 54‑57, 62‑64]. У 2006 р. експедиція ДОКМ дослідила два кургани поблизу Іжівки,
які містили поховання різних культурно‑історичних спільнот доби бронзи – ямної, катакомбної,
дніпро‑донської, бабинської та зрубної [8, с. 28].
На сьогодні на території Костянтинівського району, включаючи й землі Костянтинівської
міськради, нараховується 460 археологічних пам’яток, з них приблизно курганів – 390, пам’яток доби
каменю – 43 (32 майстерні й 11 стоянок). Окрім цього, виявлено 11 об’єктів з поодинокими артефак‑
тами кам’яного та бронзового віку, 1 ґрунтовий могильник і 12 поселень зрубної культурно‑історичної
спільноти2, а також декілька кочовищ доби середньовіччя. При цьому поселення доби бронзи, зокрема
зрубної культурно‑історичної спільноти, недостатньо досліджені. У зв’язку з цим актуальною є зазначе‑
на публікація матеріалів розкопок.
Поселення Костянтинівка‑ІІІ знаходиться на південній окраїні міста Костянтинівка за 0,16 км
на північ від будівель ВП «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного уні‑
верситету» та за 1,26 км на схід від початку проспекту Ломоносова та розташовується на терасі
лівого берега річки Кривий Торець (басейн річки Сіверський Донець), що піднімається над запла‑
вою на висоту приблизно 10 м. Цю пам’ятку виявив один зі співавторів цієї статті – Олександр
Філіпов у 2016 р. Більша частина цієї археологічної пам’ятки зруйнована. При цьому її північ‑
но‑західна ділянка зазнала руйнувань унаслідок обвалення тераси, а на східній і південній її ді‑
лянках культурний шар зрізаний під час будівництва асфальтованої дороги. Частина артефактів
з культурного шару була знайдена в осипу під обривом та у відвалах ескарпу, що знаходиться
на північ від поселення, нижче по схилу. На сьогодні більша частина решток поселення задерно‑
вана, а відтак встановити кордони ділянок, де зберігся культурний шар, важко. Оскільки земля
на обриві тераси щороку обвалюється, виникла необхідність у проведенні термінових рятуваль‑
них розкопок. Вони відбувалися восени 2016 р. та навесні 2017 р. Розкоп на поселенні було
розбито вздовж лінії обриву (рис. 1), загальна площа якого становить приблизно 34 м². Розкопки
проводилися по квадратах (далі – кв.) розмірами 2×2 м, між якими залишалися бровки. Нами
було зафіксовано наступну стратиграфію (рис. 2; 3):
а) сильногумусований шар чорного кольору. Потужність – до 20 см на незруйнованих ділян‑
ках. Верхньою частиною цього шару є дерен товщиною до 5 см;
б) гумусований шар, колір якого є дещо світлішим. Потужність – до 30 см на незруйнованих ді‑
лянках;
в) шар брунатного кольору потужністю до 20 см;
г) материк (лесовидний суглинок).
Границі між шарами нечіткі. Оскільки ґрунт був поритий землероями, то частина артефактів змі‑
нила свою первинну локалізацію. Але вдалося простежити, що шар А містить переважно культурні
рештки ХХ – початку ХХІ ст.: шматки цегли, шлаків, уламки проволоки тощо, а також каміння невели‑
кого розміру. Лише у нижній його частині зустрічаються кістки тварин та фрагменти посудин зрубної
культурно‑історичної спільноти. Основна частина артефактів з шару Б репрезентована кістками тва‑
рин (переважно уламками) та фрагментами зрубної кераміки. Подібні знахідки були виявлені і в верх‑
ній частині шару В. Щодо нижньої частини шару В, то в верхній частині лесовидного суглинку знайдені
вироби з кременю й халцедону. Зрубний шар у розкопі слабо насичений знахідками. Виявлено лише
112 кісток тварин (далі – КТ), 23 фрагменти посудин (далі – ФП) і 3 фрагменти виробів з каменю. Кістки
репрезентовані здебільшого дрібними уламками (2 були обпалені). Серед них – фрагменти щелепи
великої худобини, ціла кістка кінцівки дрібної худобини, астрагал (таранна кістка) великої рогатої худо‑
бини та астрагал дрібного копитного3. Один з фрагментів кісток демонструє сліди механічного впливу –
повздовжнього скобління.
Керамічні артефакти представлені здебільшого неорнаментованими уламками стінок посу‑
дин. Один фрагмент походить від верхньої частини банки (рис. 6: 1), ще один – від верхньої частини гор‑
щика (рис. 6: 2). Нарешті, на одному з уламків стінки посудини був орнамент. Композиція являла собою
зигзаг, виконаний дрібнозубчастим штампом, вище та нижче якого було поглиблення (рис. 7: 1). У тісті
ФП помітно домішки шамоту, дрібні камінці, подеколи білі вкраплення. Поверхня ретельно загладжена,
Три поселення (Романівка, Щербинівка та Торське) не вдалося точно локалізувати.
Астрагали невеличкого розміру археологи часто вважають овечими (баранячими). Але подібними
до овечих є астрагали кози, косулі, сайгака, свині та деяких інших тварин. Тому, якщо астрагал не дослідив
фахівець‑зоолог, доцільно вживати термін «астрагали дрібних копитних» (далі – «астрагали ДК»).
2
3
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на деяких фрагментах наявні поодинокі подряпини, що утворилися внаслідок загладжування. Ціле‑
спрямовано виконані розчоси нами не зустрічалися. Колір поверхні – брунатний різних відтінків, інко‑
ли – з чорними та сірими плямами.
У кв. 5‑В знайдено виріб з плитчастого пісковику темно‑червоного кольору (рис. 7: 4). Артефакт
фрагментований, проте добре зберіглася ділянка краю, вздовж якого на одній поверхні видно неве‑
личке потовщення. Форма виробу кругла, діаметр – приблизно 18 см, товщина у центральній частині –
близько 0,5 см, а по краю – 0,7‑0,8 см. Виходячи з параметрів артефакту, він міг використовуватися
як кришка посудини. Ще два вироби є уламками точил, виготовлених з дрібнозернистого пісковику. Та‑
кож зі зрубного шару походить шматок дуже крихкого пісковику білого кольору.
Зі зрубним періодом пов’язана й цікава група каменів, що розташовувалися у північно‑східній части‑
ні розкопу (рис. 44; 5). До зазначеної групи входили камені розміром від 15×10 см до 40×26 см і товщиною
до 18 см, але переважно це були плитки, що мали товщину 5‑8 см. Частина каменів утворювала дві гру‑
пи (А та Б), а решта (В‑Ж) розміщувалася окремо, як від зазначених груп, так і один від одного. Один з каме‑
нів (Г) є уламком породи з ділянкою халцедону темно‑жовтого кольору. Решта каменів – уламки пісковику.
Саме до каменів тяжіла більша частина знахідок з розкопу. Зокрема, у кв. 4‑Б знайдено 51 КТ
та 4 ФП, у кв. 5‑Б – 21 КТ та 7 ФП, у кв. 4‑В – 18 КТ та 1 ФП, у кв. 5‑В – 8 КТ та 3 ФП, у кв. 3‑Б – 5 КТ
та 2 ФП. Натомість у кв. 3‑А – лише 2 КТ, у кв. 6‑В – 2 ФП, у кв. 7‑Г та 7‑Д – по 1 КТ та 1 ФП. У кв. 5‑Г,
6‑Г, 6‑Д та 7‑Е артефактів зрубного часу не виявлено.
Переважна більшість ФП та КТ зрубної культурно‑історичної спільноти знаходилися на рівні
підошви каменів. Окремі артефакти розташовувалися глибше. Так, на північному краї кв. 5‑Б, на захід
від групи каменів А (на рівні їхньої підошви) виявлено невелике скупчення кісток кінцівки великої ро‑
гатої худобини, зокрема астрагал. При цьому деякі кістки зберегли анатомічну послідовність. У кв. 4‑В
знайдено кістку кінцівки дрібної худоби, що розташовувалася у культурному шарі майже вертикаль‑
но (верхній кінець – на глибині приблизно 50 см, нижній – на глибині 70 см). Можна припустити, що ця
кістка знаходилася у ямці, обриси якої не простежувалися.
Під камінням групи А знаходилася яма 1 діаметром приблизно 50 см та глибиною до 20 см. В її за‑
повненні виявлено дві дрібні ФП, уламок трубчастої кістки невеликої тварини або птаха, астрагал (та‑
ранна кістка) ДК та великий напівпервинний відщеп халцедону блакитно‑бузкового кольору з ділянка‑
ми жовто‑брунатного кольору.
З метою уточнення кордону пам’ятки за 11 м від північно‑східного кута кв. 3‑А на схід – південний
схід (азимут – 110°) було викопано шурф розміром 1×1 м. На частині поселення, що знаходиться поміж
розкопом і шурфом, культурний шар майже повністю зрізаний під час будівництві дороги, але на ділян‑
ці, де закладено шурф, культурний шар зберігся добре та його потужність становить 1 м. Цей шар має
насичений чорний колір і є однорідним до материка – лесовидного суглинку. У шурфі на глибіні 0‑20 см
виявлено вироби початку ХІХ ст.5 – фрагменти посудин, кахель, уламок цегли, шматок обмазки пічки
з негативами рослинного армування. На глибині 20‑40 см знахідки були відсутні, а приблизно на гли‑
бині 55‑95 см виявлені артефакти зрубної культурно‑історичної спільноти – 3 ФП (з них 2 – фрагменти
верхніх частин горщиків (рис. 7: 2, 3)) та 4 уламки КТ.
Повертаючись до матеріалів розкопу, зазначимо, що розміщення каменів не дозволяє вважати
їх рештками якоїсь утилітарної конструкції (наприклад, цоколю будівлі)6. Культурний шар на цій ділянці
поселення формувався дещо дивно. Якщо б археологізація зрубних КТ і ФП відбувалась унаслідок
суто побутової діяльності, то вони розміщалися б у шарі більш‑менш рівномірно, але цього ми не спо‑
стерігаємо. Відтак можна припустити, що поряд з камінням люди займалися обрядовими маніпуляці‑
ями. На користь цього свідчить і наявність в ямі 1 астрагалу ДК. Обрядове використання цих кісток
носіями зрубної культурно‑історичної спільноти знайшло відображення в історіографії [14‑18]. Але слід
зазначити, що розглядалися переважно поховальні комплекси, а культові комплекси поселень, в яких
виявлені таранні кістки ДК, залишилися поза увагою авторів [19].
Що стосується астрагалів ДК зрубної культурно‑історичної спільноти, то, на нашу думку, їхнє
використання для встановлення контакту з потойбічним світом демонструють матеріали з ями, дослі‑
дженої на Макарівській Річці. Можна цілком погодитися з М. Ізотовою, яка розглядала цю яму як об’єкт
для жертвоприношень підземним божествам [20, с. 122]. Дійсно, носії культурно‑історичних спільнот
Заміри глибин робилися від реперу.
Автори вдячні В. В. Кушнір за надання консультації щодо датування цих знахідок.
6
Варто уточнити, що значна кількість великих уламків пісковику знаходиться в осипу та у відвалах,
що утворилися внаслідок пересування ґрунту під час будівництва дороги. Відтак можна припустити, що кам’яна конструкція спочатку була більш складною.
4
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доби бронзи вважали ями каналами зв’язку з царством мертвих [17, с. 41‑42]. Тому ті астрагали ДК, ви‑
явлені в ямах, імовірно, опинилися там під час обрядів, метою яких було щось випросити у мешканців
потойбічного світу.
Кореляція астрагалів зі знаряддями гірничої справи та металургійного виробництва є цілком зро‑
зумілою. Руду видобували з надр землі – у кар’єрах або шахтах, а все, що було під землею, асоцію‑
валося з потойбіччям. Отже, оскільки астрагали розглядалися як медіатори‑відмички, то їх використо‑
вували в обрядах, метою яких було звернення до мешканців царства мертвих дозволити видобувати
руду й виробляти з неї метал. До речі, медіативність астрагалів ДК підтверджується їх кореляцією
з тупиками. Останні за доби бронзи були атрибутами медіативних обрядів [21], а чому астрагали асо‑
ціювалися з вогнем досі не зрозуміло.
Тепер слід торкнутися семантичного зв’язку астрагалів ДК та астрагалів ВРХ. Останні використо‑
вувалися в обрядовій сфері [19]. Проте це відбувалося нечасто. Зокрема, з 491 культового комплексу
поселень зрубної культури тільки 1,2% містили астрагали ВРХ. Натомість астрагали ДК виявлені у 3,1%
комплексів. Таранні кістки ВРХ так само, як і астрагали ДК, слугували медіаторами [Там само, с. 46]
і потрапляли в один ряд зі слідами металургійного виробництва та тупиками. Про це свідчить згаданий
вище комплекс з Макарівської Річки. Водночас слід зазначити, що семантика їх мала деякі нюанси. Зо‑
крема, на відміну від астрагалів ДК, таранні кістки ВРХ не корелювалися зі знаряддями для подрібнен‑
ня. Останні ж асоціювалися з відновленням і впорядковуванням світу, який унаслідок певних обставин
перетворився на хаос [22, с. 73]. Зі свого боку накопичення інформації про культові комплекси з астра‑
галами дозволить сформулювати нові гіпотези стосовно знакового навантаження даних артефактів.
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Рис. 2. Костянтинівка‑ІІІ.
Лінія В, західна стінка

Рис. 1. Костянтинівка‑ІІІ. Кам’яна конструкція

Рис. 3. Костянтинівка‑ІІІ. Лінія 4, південна стінка

Рис. 4. Костянтинівка‑ІІІ. Кам’яна конструкція
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Рис. 5. Кам’яна конструкція

Рис. 6. Костянтинівка‑ІІІ. Фрагменти посудин
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Рис. 7. Костянтинівка‑ІІІ. Кераміка та кам’яний виріб
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ВІТАЛІЙ ЦИМІДАНОВ , ОЛЬГА ЦИБА

НОВІ ЗНАХІДКИ МЕТАЛЕВИХ ЗНАРЯДЬ ДОБИ
ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ З СЕРЕДНЬОГО ПОДОНЦІВ’Я
Публікуються матеріали пізнього бронзового віку (серпи, тесло, ножі, долото, мотичка,
кельт), знайдені під час розкопок на півночі Донецької області та на південному сході Харківської. Автори розглядають типологію, визначають функціональне призначення та технологію виготовлення цих артефактів. Обстоюється думка, що їх більша частина не була виготовлена на території,
що досліджується, а потрапила з регіону, розташованому на захід від Середнього Подонців’я.
Ключові слова: пізній бронзовий вік, зрубна культурно-історична спільнота, зрубна культура,
бронзові знаряддя, металургія, металообробка, середня течія річки Сіверський Донець.
Представники зрубної культурно‑історичної спільноти, які впродовж XVI–XI (X?) ст. до н. е. меш‑
кали на території Середнього Подонців’я, активно займалися металургією. Щодо розробки мідних
покладів Бахмутської улоговини, то згідно з хронологічною схемою Т. Шаповалова вони розпочалися
ще в ранньозрубний час [1]. Про масштаби цих розробок можна дізнатись з досліджень С. Татарино‑
ва [2‑7] та Ю. Бровендера [8‑10]. Сліди виробництва міді та бронзи, а також відливання бронзових
виробів були виявлені на поселенні Усове Озеро (територія Лиманської громади Донецької облас‑
ті) [11, с. 54‑57, 60‑66]. Виготовленням виробів з бронзи, але у менших масштабах займалися майс‑
три інших общин, про що свідчать матеріали з поселень Лиманщини, зокрема Іллічівки [12], Лиман‑
ського Озера‑І [13, с. 260‑263; 6, с. 50], Новоселівки‑І [14], Зливок1, Усового‑ІІ [15]. Необхідно також
відзначити такі знахідки з поселення Несподіване (Ізюмський район Харківської області), як уламки
глиняних матриць, за допомогою яких виготовляли тесла, ножі [16, с. 15], серпи.
Досить велика кількість артефактів, пов’язаних з виробництвом бронзи, була виявлена під
час розкопок пам’яток Бахмутського району Донецької області. Йдеться про поселення Пилипчати‑
не‑І [3, с. 203‑205; 13, с. 258; 6, с. 40‑42], Пилипчатине‑ІІ [13, с. 260], Мідна Руда [2, с. 206], а також
про поселення, які досліджувалися на рудниках Вискривський [17] та Клинове (рудник 1) [3, с. 203‑205;
6, с. 44‑45].
Серед представників зрубної культурно‑історичної спільноти, які мешкали у Середньому Подон‑
ців’і, бронзові вироби не тільки мали певну матеріальну цінність, але й свідчили про приналежність
до певної соціальної групи. При цьому слід відзначити, що у побуті їх використовували досить багато,
про що свідчать численні й різноманітні бронзові артефакти, виявлені на території Середнього По‑
донців’я. Значна частина цих артефактів уже введена до наукового обігу [13, рис. 3: 5, 7; 4: 1, 2; 6,
табл. 10: 11, 13; 12: 3, 15; 13: 15, 19; 11, рис. 16: 1‑13; 18, №№ 211, 214, 221, 222, 224, 226; 19, с. 36;
20, рис. 1: 3; 21, рис. 1: 12, 13; 22, рис. 1: 3; 22; 23].
На сьогодні кількість подібних знахідок вражає. Це пояснюється двома чинниками: активністю
краєзнавців Слов’янщини та діяльністю «чорних археологів». Завдяки зусиллям наукового співробіт‑
ника Слов’янського краєзнавчого музею Анатолія Васильовича Шамрая (1954–2018 рр.) у багатьох
випадках удавалося врятувати ті артефакти, що знаходили «чорні археологи». При цьому велика кіль‑
кість металевих виробів доби бронзи була зібрана саме Анатолієм Васильовичем і за його ініціативою
ми публікуємо матеріали пізнього бронзового віку, знайдені під час розкопок на півночі Донецької об‑
ласті та на південному сході Харківської (рис. 1):
1. Серп (рис. 2: 1). Знаряддя потрапило до Анатолія Васильовича Шамрая в 2012 р. Його було
знайдено поблизу Ізюма Харківської області (точна прив’язка відсутня).
Довжина серпа по хорді – 20,5 см, висота дуги вигину леза – приблизно 1,9 см, максимальна
ширина – 4,3 см.
Серп був виготовлений з пластинчастої заготовки, відлитої, ймовірно, у матриці, що закривалася
кришкою. Сліди ливника відсутні. Метал, вірогідно, заливався до матриці з боку п’ятки. На користь цьо‑
го припущення свідчить наявність слідів рубання на кінці п’ятки, які могли утворитися саме внаслідок
відрубування ливника. На одній з поверхонь серпа по усій її площі помітні сліди проковування заготов‑
1
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ки знаряддям з робочою поверхнею овальної форми розмірами приблизно 3,0×0,8 см (на іншій стороні
такі сліди відсутні і вона є гладкою). Унаслідок проковування утворився осьовий прогин корпусу серпа
висотою у середній частині виробу до 8,0 мм. Під час виготовлення знаряддя здійснювалися й інші
операції. Зокрема, п’ятка була прокована з торців. Через це на гладкій стороні серпа уздовж одного
краю виник слабо виражений вигин. Унаслідок проковки була сформована рукоять довжиною при‑
близно 8,0 см. Край виробу від рукояті до носка по усьому периметру був прокований і після гостріння
утворилося знаряддя з двома лезами.
Виріб демонструє сліди використання у вигляді слабо виражених зубців на лезі.
Артефакт не має пошкоджень. Його поверхня вкрита патиною чорно‑зеленого кольору.
Якщо вважати, що первинна форма цього знаряддя відповідала теперішній, то його відповідно
до типології В. Дергачова та В. Бочкарьова можна віднести до серпів типу Кундравинська/Kundravinskaja
Волго‑Уральської серії [24, с. 43‑47]. Серпи цього типу були виявлені переважно на Південному Уралі,
але незначна їх кількість знайдена також у Середньому Поволжі та Західному Сибіру. Виготовлялись
подібні знаряддя праці і в степовій Наддніпрянщині, про що свідчить ливарна форма з Вовнигів (Дні‑
пропетровська область). Серпи типу Кундравинська/Kundravinskaja датуються досабатинівським ча‑
сом [Там само, с. 45‑46].
При цьому не можна виключати, що артефакт, виявлений поблизу Ізюма спочатку репрезентував
серпи Волго‑Донського варіанта типу Ібракаєве/Іbrakaevo (Волго‑Уральська серія) [Там само, с. 68, 73],
але потім п’ятку з гаком відрубали і виріб став подібним за морфологією до серпів типу Кундравинська/
Kundravinskaja.
2. Серп (рис. 2: 2). Артефакт опинився у Анатолія Васильовича Шамрая в 2013 р. Його було
знайдено неподалік від смт Дробишеве Лиманської громади (точна прив’язка відсутня).
Довжина знаряддя – 19,5 см, висота дуги вигину леза – 2,6 см, максимальна ширина корпусу –
3,6 см.
Заготовку серпа відлито у матриці, що закривалася кришкою. Слідів ливника не видно. Після
відливання заготовка була прокована з обох боків молотом (?), що мав робочу поверхню великої пло‑
щі, а відтак поверхні серпа лишилися відносно гладкими. Унаслідок проковування утворився осевий
прогин з максимальною висотою 6,0 мм і поперечний прогин висотою до 2,0 мм. По всій довжині спинки
було здійснене торцеве проковування. Стержнеподібне закінчення заготовки було загнуте у гак висо‑
тою 1,7 см від лінії хорди. Лезо теж проковане, а потім загострене майже по усій довжині (за винятком
ділянки довжиною 2,0 см на п’ятці).
Сліди спрацьованості на лезі свідчать про те, що знаряддя використовувалося для роботи.
Артефакт не має пошкоджень. Його поверхня вкрита патиною чорно‑зеленого кольору. Окремі
ділянки поверхні сильно окислені.
Знаряддя належить до Середньодніпровського варіанту типу Ібракаєве/Іbrakaevo [Там
само, с. 73‑75]. Серпи цього варіанта були поширені серед представників зрубної культурно‑історичної
спільноти від Приуралля до Наддніпрянщини. Датуються вони ранньозрубним часом і початком саба‑
тинівського часу [Там само, с. 84‑86]. Ймовірно, серп, виявлений поблизу Дробишевого, був виготовле‑
ний на Середньому Донці, тому що на поселеннях Усове Озеро й Провалля (Луганська область) були
виявлені матриці для відливання подібних знарядь [Там само, с. 84].
На думку В. Дергачова та В. Бочкарьова, серпи типу Кундравинська/Kundravinskaja та Серед‑
ньодніпровського варіанта типу Ібракаєве/Іbrakaevo використовувалися як знаряддя для жнив [Там
само, с. 46, 86]. Така трактовка серпів доби пізньої бронзи відома вже давно і не викликала ніяких сумні‑
вів [25, с. 81; 26, с. 42]. Та в останні десятиліття було висунуто й інші гіпотези. Згідно з ними частина так
званих «серпів» могла використовуватися для вирубу чагарника, лози, гілок на корм худобі [24, с. 111;
27, с. 84; 28, с. 135; 29]. Таке трактування використання серпоподібних знарядь доведена трасологіч‑
ним дослідженням [30]. Необхідно додати, що деякі типи цих виробів трактувалися як знаряддя для
тесання колод [31, с. 47‑48], обкорування деревини, а також як струги, скобелі, ножі [24, с. 34]. Отже,
використовувати термін «серп» щодо серпоподібних виробів не завжди коректно.
3. Долото (рис. 3: 1). Артефакт потрапив до Анатолія Васильовича Шамрая в 2013 р. Знайде‑
ний був у с. Краснопілля Слов’янського району (точна прив’язка відсутня).
Довжина знаряддя – 9,4 см, зовнішній діаметр втулки – до 2,3 см, товщина її стінок – до 3,0 мм. Лезо
злегка опукле й має дугоподібний поперечний перетин. Ширина леза – 2,7 см.
Долото зроблене з відлитої в матриці пластинчатої заготовки товщиною 3,0 мм, що мала фор‑
му високої трапеції (один кінець був ширший, ніж другий). У процесі виготовлення знаряддя заготов‑
ку проковували, після цього її краї на широкому кінці загинали на круглому (дерев’яному?) шаблоні,
внаслідок чого сформувалася втулка. Лезо було загострено. Щербини на ньому свідчать, що знаряддя
використовувалося відповідно до функціонального призначення.
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Артефакт не має пошкоджень. На поверхні є патина, що має здебільшого зелений колір. Місцями
наявні ділянки чорного та червоного відтінків.
Подібні за морфологією та розмірами долота були поширені у зрубній культурі [32, рис. 13: 6,
7; 33, рис. 2: 11]. Слід зазначити, що поблизу с. Краснопілля були виявлені чотири поселення зрубної
культурно‑історичної спільноти [34, с. 55‑56]. У зв’язку з цим можна припустити, що на одному з них
і було знайдено проаналізоване знаряддя.
4. Мотичка (тесло?) (рис. 3: 2). Виріб потрапив до Анатолія Васильовича Шамрая в 2016 р. Був
знайдений поблизу озера Герасимове – лівобережної стариці річки Сіверський Донець (терени Лиман‑
ської громади, точна прив’язка відсутня).
Довжина знаряддя – 6,0 см, зовнішній діаметр втулки – 1,5 см, товщина її стінок – до 1,0 мм. Ши‑
рина злегка опуклої робочої частини – 1,9 см. Її поперечний перетин має вигляд дуги. Можна конста‑
тувати, що морфологічно даний артефакт є близьким до долота, яке описане вище. Вироби відрізня‑
ються своїми розмірами та тим, що робочий кінець мотички має прогин на вісі. Так, його підігнули під
кутом 30°.
Технологія виготовлення мотички була майже такою самою, як і у долота. Зокрема, співпадає
низка деталей: 1) заготовки мали вигляд видовжених трапецій; 2) у процесі формуванні втулок краї
заготовок згибалися на круглому шаблоні; 3) під час проковування поперечному перетину робочого
кінця надавалась форма дуги.
Мотичка демонструє сліди функціонального використання у вигляді щербин. Артефакт не має
пошкоджень, його вкриває зеленувато‑червона патина.
Знаряддя з незамкненими втулками були досить поширені за доби пізньої бронзи. Зокрема, до‑
лота [35, табл. XXXI: 5, 11‑13; 36, рис. 17: 8‑10], кельти (часто їх вважають мотиками) [35, табл. II: 5; 36,
рис. 17: 23‑30]. Ареал подібних виробів доволі широкий – від Правобережжя Дніпра до Поволжя. Проте
їх найбільше виявлено на заході окресленої території [37, с. 144; 35, с. 68‑69, 110]. Зважаючи на вище‑
зазначене, можна припустити, що знаряддя з Краснопілля та озера Герасимове було завезене з заходу.
5. Тесло (рис. 3: 3). Артефакт був знайдений поблизу смт Дробишеве Лиманської громади (точна
прив’язка невідома).
Виріб має трапецієподібну форму. Ймовірно, був виготовлений з уламку серпа. Довжина – 9,5 см,
максимальна ширина – 4,2 см, максимальна товщина – 0,5 см.
У процесі виготовлення заготовку з обох сторін проковували по усьому периметру краю. Після
цього робочий край (коротка сторона трапеції, перпендикулярна довгій вісі артефакту) був загостре‑
ний. На ньому наявні щербини, що утворилися під час функціонального використання.
Тесло не має пошкоджень. Його поверхня вкрита відносно рівномірною патиною темно‑зеленого
кольору. Оскільки морфологія знаряддя невиразна, датувати його важко. Ймовірно, тесло належить
до зрубної культури.
6. Ніж (рис. 3: 4). Виріб потрапив до Анатолія Васильовича Шамрая в 2013 р. Був знайдений
поблизу с. Торське Лиманської громади (на правому березі річки Жеребець – лівої притоки Сіверського
Донця, точна прив’язка відсутня).
Довжина черешка – 3,0 см. Клинок має довжину приблизно 10,0 см, максимальну ширину –
3,0 см, максимальну товщину – 5,0 мм. Його перетин лінзоподібний.
Після відливання у матриці заготовка виробу була прокована, а леза загострені.
Ніж добре зберігся. Лише на одному з лез наявна щербина сучасного походження. Поверхня
вкрита патиною зеленого кольору. Місцями наявні плями окислів.
Подібні ножі використовувалися представниками зрубної культурно‑історичної спільноти [6,
табл. 13: 1, 2, 4; 36, рис. 21: 25], зокрема в сабатинівський час. Зазначимо, що поблизу с. Торське,
а саме на правому березі Жеребця знаходиться поселення зрубної культурно‑історичної спільно‑
ти [38, с. 74]. Можливо, на ньому й був знайдений цей ніж.
7. Ніж (рис. 3: 5). Знаряддя виявлене у 2011 р. на теренах Лиманської громади поблизу озера
Волокове (лівобережна стариця Сіверського Донця). Точна прив’язка невідома.
Технологія виготовлення знаряддя така само, як і у вироба за № 6.
Кінець черешка ножа відламано у давнину. Частина клинка втрачена унаслідок процесів окислю‑
вання. Поверхня вкрита зеленою патиною й сильно окислена.
Ножі з подібною морфологією широко застосовувались у вжитку на ранньому етапі існування
зрубної культурно‑історичної спільноти [35, с. 18‑19]. Слід додати, що поблизу озера Волокове знахо‑
диться зрубне поселення Волокове‑І [39; 34, с. 42]. Ймовірно, що саме там і був знайдений цей виріб.
8. Фрагмент ножа (рис. 4: 1). Артефакт був знайдений на поселенні зрубної культурно‑історич‑
ної спільноти Кіровськ‑І Анатолієм Васильовича Шамраєм у 2013 р. [34, с. 46]. Це поселення розташо‑
вується за 0,8 км на південь – південний схід від смт Зарічне (колишня назва – Кіровськ).
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Виріб є фрагментом середньої частини клинка ножа. Довжина його становить 4,5 см, ширина –
до 2,5 см. Леза, ймовірно, були паралельними. Посередині виробу проходить нервюра круглої форми
в перетині. З кожного боку клинка вона витинається на 1,5‑2,0 мм.
Технологія виготовлення така само, як у ножів за №№ 6 і 7. Водночас слід зазначити, що заго‑
товки для знарядь за №№ 6 і 7 були односкладовими, а задля виробництва цього ножа використову‑
вались ливарні форми, які складалися з двох половин. Про це свідчить наявність нервюри.
Обидва кінці ножа обламані. Стан кінця, який є більш широким за розміром, свідчить, що зна‑
ряддя навмисно згиналося під час розламування. Можливо, пошкодження відбулося навіть нещодав‑
но. На краю кінця ножа, який є більш вузьким, наявне давнє пошкодження. Виріб вкриває рівномірна
чорно‑зелена патина.
Артефакт можна віднести до сабатинівської або білозерської культури. Саме тоді використо‑
вували ножі з нервюрою, подібною до наявної на цьому виробі. Ножі такого типу на теренах су‑
часної Донецької області не виготовлялись. Знаряддя з Кіровська‑І, найімовірніше, було завезено
з заходу, адже подібні вироби були широковідомі на території Наддніпрянщини та Правобереж‑
жі [40, рис. 71, 7‑9, 11, 12; рис. 82: 1‑12]. Варто додати, що на поселенні Кіровськ‑І були виявлені
також інші бронзові вироби: гак з втулкою, серп, цілий та фрагментований ножі [41, рис. 1: 12, 13;
21, рис. 1: 3].
9. Клинок ножа (рис. 4: 2). Артефакт потрапив до Анатолія Васильовича Шамрая в 2013 р. Був
знайдений на території Слов’янського району (точна інформація відсутня).
Кінець клинка закруглений. Довжина виробу – 8,5 см, ширина – до 2,5 см, товщина – 5,0 мм. Пе‑
ретин ромбічний. Леза більш‑менш паралельні.
Заготовку було відлито у матриці, що складалася з двох половин. Оброблено проковуванням
і загострено. На окремих ділянках лез помітні сліди спрацьованості – щербини.
Знаряддя було пошкоджене у давнину – відсутні черешок та упор. Останній, можливо, був кіль‑
цевим [18, рис. 46: 6]. Артефакт є сильно окисленим.
Ножі з паралельними лезами широко розповсюдилися за доби фінальної бронзи [35, с. 117, 122;
табл. XXXV: 13, 14; табл. XXXVI: 15; 36, рис. 41: 3; рис. 42: 2]. Найкраще вони репрезентовані у бі‑
лозерській культурі, тому можна припустити, що цей виріб потрапив на територію Донецької області
з заходу. Враховуючи час виробництва ножа, можна допустити, що це знаряддя використовувалось
представниками фінальної зрубної або бондарихинської культури.
10. Клинок ножа (рис. 4: 3). Виріб опинився у Анатолія Васильовича Шамрая в 2013 р. Був знай‑
дений на території Слов’янського району (точна прив’язка відсутня).
Форма артефакту близька до овалу. Довжина – 5,5 см, максимальна ширина – 2,5 см, товщина –
до 3,0 мм.
Заготовку було відлито в односкладовій матриці, оброблено проковуванням і загострено. На ле‑
зах помітні ледве виражені щербини – сліди функціонального використання.
Черешок ножа відламано. Інших пошкоджень немає. Виріб вкриває чорно‑зелена патина, яка
місцями облупилася.
Оскільки форма клинка невиразна, час виготовлення визначити важко. Зрозумілим є лише те,
що його використовували за доби бронзи.
11. Кельт (рис. 4: 42). Його виявили співробітники Донецького обласного краєзнавчого му‑
зею (далі – ДОКМ) в школі смт Ярова (зараз територія Лиманської громади) в 1998 р. Місце знахо‑
дження виробу невідоме. Поблизу селищ міського типу Ярова та Дробишеве відомо багато пам’яток
зрубної культурно‑історичної спільноти [34, с. 44, 46, 47‑48, 50, 51, 53‑54, 61]. Ймовірно, на одній з них
і був знайдений цей кельт.
Довжина знаряддя – 7,6 см, ширина корпусу у верхній частині – приблизно 3,8 см, товщина
стінок – 3‑6 мм, довжина леза – 4,3 см. По краю втулки проходить валик. З обох боків корпусу наявні
вушка, а нижче них – ледве виражені валики. На робочому кінці виробу наявні фаски.
Кельт був відлитий у матриці, що складалася з двох частин, і загострений. На лезі помітні сліди
роботи у вигляді ледве помітних щербин.
На момент перебування артефакту у ДОКМ він не мав пошкоджень. Кельт вкривала рівномірна
зелена патина.
Виріб можна віднести до типу К‑54 відповідно до схеми Є. Черниха [35, с. 84]. При цьому
він не тільки має морфологічну подібність з кельтами з Кабаковського та Лобойківського скар‑
бів [Там само, табл. VIII: 1‑4], але й виразну відзнаку. Так, на його робочій частині фаски виражені
2
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більш чітко, аніж на сокирах зі згаданих скарбів. У зв’язку з тим, що Лобойківський та Кабаков‑
ський скарби відносяться до ранньосабатинівського часу [24, рис. 1; с. 98], то й кельт, про який
йдеться, можна віднести до цього періоду.
Кельти типу К‑54 зустрічаються на великій території – у лісостеповій та степовій Наддніпрянщині,
Криму, лісостеповому Подонні, Волго‑Ураллі. Проте матриці для їх виготовлення, наскільки нам відомо,
виявлені лише на території Наддніпрянщини [35, с. 84]. У зв’язку з цим даний кельт був завезений із заходу.
Варто додати, що проблема функціонального використання кельтів все ще лишається дискусій‑
ною. Ці сокири трактувалися як зброя [42, с. 21, 22; 43, с. 48; 44, с. 29, 40], як знаряддя праці [45, с. 157;
46, с. 485; 47, с. 51] і як поліфункціональні вироби [40, с. 145; 48, с. 10].
Таким чином, розквіт металургії та металообробки на території Середньому Подонців’ї відбував‑
ся наприкінці ранньозрубного – на початку сабатинівського часу. Саме у цей період виробляли свою
продукцію ливарники Усового Озера. Пізніше місцеве бронзоливарне виробництво майже зійшло нані‑
вець, про що свідчить той факт, що переважна більшість бронзових знарядь часів існування сабатинів‑
ської та білозерської культур, знайдена на території Середнього Подонців’я, є імпортом. У пізньосаба‑
тинівський час видобуток мідної руди у Бахмутській улоговині не припинявся [6, с. 108], але на сьогодні
немає доказів, що з цієї руди у великих масштабах виготовляли мідь. Можливо, населення, яке розро‑
бляло ці родовища, стало постачати сировину в інші регіони. Щодо білозерського часу, то видобуток
руди у Бахмутській улоговині взагалі припинився [9].
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Рис. 1. Місця виявлення артефактів: 1 – м. Ізюм;
2 – смт Ярова; 3 – смт Дробишеве; 4 – с. Краснопілля;
5 – с. Адамівка; 6 – оз. Герасимове; 7 – оз. Волокове;
8 – смт Зарічне (поселення Кіровськ‑І); 9 – с. Торське
Рис. 2. Бронзові вироби: 1 – серп, знайдений поблизу
м. Ізюм; 2 – серп, знайдений поблизу смт Дробишеве

Рис. 3. Бронзові вироби: 1 – долото з с. Краснопілля;
2 – мотичка, знайдена неподалік від оз. Герасимове;
3 – тесло, знайдене поблизу смт Дробишеве; 4 – ніж,
знайдений поблизу с. Торське; 5 – ніж, знайдений
неподалік від оз. Волокове
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Рис. 4. Бронзові вироби: 1 – фрагмент ножа з поселення
Кіровськ‑І; 2, 3 – клинки ножів, знайдені на території
Слов’янського району; 4 – кельт, що зберігався в школі
смт Ярова

Віталій Циміданов. ФОЛЬКЛОРНИЙ МОТИВ...

АРХЕОЛОГІЯ
ВІТАЛІЙ ЦИМІДАНОВ

ФОЛЬКЛОРНИЙ МОТИВ ЗМАГАННЯ ТРЬОХ БРАТІВ
ТА СЕМАНТИКА ЗОБРАЖЕННЯ НА ЗОЛОТОМУ КОНУСІ
З КУРГАНУ ПЕРЕДЕРІЄВА МОГИЛА1
Автор порівнює окремі мотиви українських казок і легенди про походження скіфів, наведені Геродотом в його «Історії». Висновується, що у скіфських легендах відбито міф про боротьбу трьох братів за владу, що склався за доби зрубної культури й перейшов потім до скіфської міфології. З плином часу цей міф почав тиражуватися в казках різних народів, зокрема
й в українському фольклорі. Аналізуючи зображення, виконані на золотому конічному виробі
зі скіфського кургану Передерієва Могила (IV ст. до н. е., Шахтарський район Донецької області), автор розглядає семантику образів, втілених на ньому. Порівнюючи композиції, зображені
на золотому конусі та на золотій чаші з Хасанлу (Іран), наводиться низка аргументів на користь гіпотези, згідно з якою на конусі проілюстровано епізод зі згаданого міфу, а саме – вбивство молодшого брата старшими.
Ключові слова: скіфські легенди, українські казки, зрубна культура, зрубна культурно-історична спільнота, міфологія, торевтика, Передерієва Могила, семантика.
В «Історії» Геродота наведено легенди2 про походження скіфів. Перша з них (далі – «версія Г3‑І»)
розповідає про те, як три брати – Ліпоксай, Арпоксай та Колаксай (сини першої людини Таргітая) на‑
магалися заволодіти золотими дарами, що впали з неба, але коли до золота наближалися старший
та середній брати, воно спалахувало й узяти його було неможливо. Натомість молодший брат Ко‑
лаксай спромігся забрати золоті речі. Після цього старші брати добровільно передали йому царську
владу. Надалі Колаксай розділив країну на три царства між своїми синами, одне з яких за розмірами
було найбільшим і саме в ньому зберігалися золоті дари [1, с. 101]. Залучаючи цю легенду до скіфської
спадщини, автор має на увазі лише те, що вона була зафіксована у скіфів, проте є підстави вважати,
що виникла ця легенда орієнтовно в другій половині ІІ тис. до н. е. ще у пращурів скіфів – населення
зрубної культурно‑історичної спільноти [2].
У другій легенді (далі – «версія Г‑ІІ) міститься розповідь про те, як внаслідок шлюбу Геракла
з істотою подвійної природи (напівжінкою, напівзмією) народилися троє братів. Повертаючись на бать‑
ківщину, Геракл залишив дружині лук і пояс з золотою чашею, наказавши залишити у країні тільки
того з синів, який зможе натягнути тятиву лука й підперезатися поясом у засіб, який герой продемон‑
стрував. Коли Агафірс, Гелон та Скіф змужніли, мати розпочала їхнє випробування. Лише Скіф, мо‑
лодший з братів, спромігся виконати завдання. Від нього й походять царі скіфів. Натомість старшого
та середнього братів було вигнано з країни [1, с. 101, 103]. Геродот зазначає, що цю легенду розповіли
йому грецькі колоністи. Через це деякі автори розглядають версію Г‑ІІ як продукт міфотворчості гре‑
ків [3, с. 21; 4; 5, с. 375], але, як вважає більшість дослідників легенди, вона є скіфською за походжен‑
ням, а елліни її тільки видозмінили. Зокрема, герой легенди отримав ім’я Геракл [6, с. 38‑39, 42‑44;
7, с. 37; 8, с. 87; 9, с. 344‑345].
На нашу думку, у Геродота згадана легенда містить недомовку. У зв’язку з тим, що імена братів
співпадають з назвами певних народів, згаданих у праці, то за логікою сюжету можна припустити,
що братів не просто було вигнано у широкий світ, а вони отримали володіння – землі агафірсів та ге‑
лонів, де і стали царювати.
Окремі положення запропонованого дослідження були оприлюднені автором раніше. Див.: Циміданов В. В. Легенди про походження скіфів та українські казки / В. В. Циміданов // Древности – 2005. Харьковский историко‑археологический ежегодник. – Харьков: Харьковское историко‑археологическое общество;
НМЦ «МД», 2005. – С. 116‑129.
2
Далі термін «легенди» буде використовуватися без лапок, хоча він і не є коректним. Більш доречно вважати ці тексти міфами, оскільки їм притаманний етіологізм (йдеться про походження скіфів, їхній соціальний
устрій, етнічний склад, появу скіфського свята тощо), що є рисою саме міфів, а не легенд.
3
Скорочення від «Геродот».
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Попри значні розбіжності між версіями Г‑І та Г‑ІІ у деталях та реаліях, їхні тексти мають спільні
риси: троє братів, які змагаються за здобуття речей, володіння якими санкціонує владу царя, й у зма‑
ганні перемагає молодший, який і стає царем.
Звернемо увагу й на те, що у версії Г‑І насправді містяться два різних сюжети про трьох бра‑
тів. У першому (далі – «версія Г‑І а») розповідається про синів Таргітая, у другому (далі – версія Г‑І б) –
про поділ Колаксаєвих володінь між трьома синами. На жаль, версію Г‑І б викладено надто стисло. Ге‑
родот не повідомляє, чи передувало розподілу земель між синами їхнє випробування, і хто з трьох
отримав найбільше царство, де потім зберігалося священне золото. Зрозумілим лише є те, що саме
його володар мав верховну владу над усією країною. Таким чином, зі скіфської епічної спадщини до нас
дійшли три тексти, героями яких є троє братів.
Серед багатої казкової спадщини українців також чимало текстів про трьох братів. Зокрема, ми
нарахували 30 українських казок, де головними героями є троє братів [10, с. 112‑118; 11, с. 102‑106,
141‑146, 196‑197; 12, № 4, 9, 12, 14, 24, 27, 29, 31, 37, 46, 49, 63, 66, 74, 76; 13, с. 148‑154, 170‑176,
285‑286, 296‑297, 308‑310, 389‑393; 14, с. 183‑193, 196‑206, 216‑220, 228‑241, 249‑260, 281‑290,
297‑302, 329‑331, 380‑382; 15, с. 13‑18, 67‑71, 78‑85, 152‑153]. Серед цих казок є як чарівні, так і побу‑
тові. У більшості казок (73%) молодший брат демонструє свою перевагу над старшими під час змагань
та випробувань, які є доволі різноманітними: на силу, хоробрість, щедрість, впертість, навіть вміння
брехати тощо. У деяких випадках герою допомагають чарівні помічники або тварини. Наслідком ви‑
пробувань або змагань є здебільшого те, що молодший брат, на відміну від старших, отримує вогонь,
багатство, дружину, царську владу тощо. Кожен з сюжетів заслуговує на ретельний аналіз. Зупинимося
на одному з них. Це сюжет за № 530 за класифікацією А. Аарне та С. Томпсона й за № 530 за класи‑
фікацією східнослов’янських казок [16].
Автор врахував три варіанти даного сюжету. У першому (далі – версія ЧК4‑І) йдеться про те,
що уночі хтось товче у полі пшеницю, а відтак трьом братам доводиться по черзі її охороняти. Але
старший та середній не впорались з завданням, а молодший упіймав зловмисника, яким виявився
кінь. Бранець попрохав відпустити його в обмін на те, що як тільки герой гукне та свисне у полі, він
негайно з’явиться [11, с. 102‑106]. У другому варіанті (далі – версія ЧК‑ІІ) сюжет розгортається за ана‑
логічним сценарієм, але є одна відмінність – молодший брат схопив не одного, а трьох коней, які
запропонували висмикнути по волосині з кожного, а у разі потреби з’явитися, якщо герой підпалить
відповідну волосину [12, № 46].
У третьому варіанті (далі – «версія ЧК‑ІІІ») батько перед смертю наказує синам упродовж трьох
ночей приходити на його могилу. Старший та середній не виконали заповіт, натомість молодший ви‑
конав, за що й отримав від батька три палички, якими, кидаючи їх на землю, можна було викликати
коней [14, с. 329‑331]. Далі у всіх трьох версіях брати змагаються за дівчину, яка сидить у золотому те‑
ремі на високій горі (версія ЧК‑І), високому будинку (версія ЧК‑ІІ) або на скляній горі (версія ЧК‑ІІІ). Вер‑
сія ЧК‑ІІ є дещо ускладненою. Тут виконуються ще й попередні завдання (здобуття морського порося
та чарівного звіра). На відміну від старшого та середнього братів, молодший упорався з усіма завдан‑
нями за допомогою коня й одружується з дівчиною.
Подібні сюжети є достатньо поширеними. Зокрема, їх можна знайти у казках росіян, мол‑
даван, осетинів, мунджанців, персів, норвежців, абхазів, іракців, нанайців, мансі [17, с. 118]. При
цьому у цих казках є й певні розбіжності. Наприклад, коні викликаються за допомогою різних
засобів, змагання на здобуття дівчини мають різний характер, але в усіх випадках – це змагання
на коні. Можна допустити, що аналогічний сюжет був і в скіфському фольклорі. Але він не дійшов
у повному обсязі до наших днів, його відлуння міститься у поезії Алкмана – грецького автора
VII ст. до н. е. Тут розповідається про чарівного коня, рудого, мов огонь, яким володіє Колак‑
сай – молодший з трьох братів. Зазначимо, що і в казках кінь, за допомогою якого герой здобуває
перемогу, є рудим, червоним, золотим (золотогривим). Кінь Колаксая змагається з двома іншими
конями й, здається, перемагає [18, с. 30‑32]. Розглянутий сюжет дотичний з відомим зображення
на вазі з Чортомлицького царського кургану, на якій відтворено ловитву коней або ж послідовні
епізоди приборкання одного коня. Цей сюжет співпадає з тими, що відображені у казках. Зокре‑
ма з тими, де молодшому брату зазвичай доводиться долати опір коней. Цікаво, що у деяких
випадках визначена масть коней зі скіфських курганів, яких приносили в жертву. Ці коні були
золотисто‑рудими [19, с. 74]. Зазначена деталь свідчить, що саме кінь рудого кольору найбільше
вшановувався скіфами. Ця масть також відповідає кольору коня Колаксая та кольорам коней
героїв казок.
4
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На чортомлицькій вазі зображено й коня з крилами. У релігіях багатьох народів, зокрема, іран‑
ських, можна знайти образ коня, який літає, немов птах [Там само, с. 71; 20, с. 97; 21, с. 29]. Кінь молод‑
шого брата у казках також може переносити героя по небу. Отже, існує низка паралелей між казковими
сюжетами та скіфською традицією.
Версії Г‑І а та Г‑ІІ узагалі можна порівняти з казковим сюжетом про кінські змагання за кількома
моментами:
1. у текстах казок про здобуття коня ми стикаємося з двома варіантами розвитку подій, так само,
як і в двох скіфських легендах. Згідно з версією Г‑І а дари впали з неба, але невідомо, хто їх послав
братам. Зі свого боку, відповідно до версій ЧК‑І та ЧК‑ІІ коні з’являються невідомо звідки, за версією Г‑ІІ
батько залишає синам лук і пояс. За казковою ж версією ЧК‑ІІІ коней для синів так само готує батько;
2. в обох версіях скіфської легенди та в усіх версіях казки шанс здобути певні об’єкти (чарівні
речі, коней) мають усі брати, але спромігся це зробити лише молодший;
3. дари, що впали з неба, є золотими та вогняними. Один з коней (головний) часто також є золо‑
тим, золотогривим, вогняним;
4. дари впали з неба, коні також часто з’являються з неба або з хмари;
5. молодший брат у скіфських легендах, заволодівши дарами, здобуває санкцію на царюван‑
ня. У казці герой, отримавши коня, одружується з царівною й у більшості випадків потім стає волода‑
рем.
Але чому таку вражаючу подібність мають фольклорні тексти різних народів? Для відпо‑
віді на це запитання варто зосередити увагу на тому, що сюжети про змагання трьох братів, в яких
фігурує чарівний кінь, є притаманними індоєвропейцям. З одинадцяти народів, у спадщині яких
за даними дослідження містяться ці сюжети, сім – індоєвропейські, а чотири – представникам ін‑
ших мовних родин. До того ж усі ці народи (абхази, іракці, нанайці, мансі) мали контакти з індоєв‑
ропейцями, а відтак є досить великою вірогідність того, що саме в індоєвропейців вони запозичили
дані сюжети. Однак, припускаючи індоєвропейське походження мотиву перемоги молодшого брата
над старшими за допомогою чарівного коня, треба зазначити, що він не може бути спадщиною ча‑
сів індоєвропейської єдності. Відповідно до даних глотохронології її розпад відбувся y V–IV або IV–
ІІІ тис. до н. е. [22, с. 10], а широке використання верхового коня за археологічними даними простежу‑
ється лише з І тис. до н. е. [23, с. 110]. Звідси можна зробити висновок, що згаданий мотив спочатку
виник в певній частині індоєвропейського ареалу, а потім розповсюдився в інші регіони. Але де саме
він міг з’явитися найраніше? Ця проблема й досі залишається дискусійною [17, с. 119]. На нашу думку,
розглядаючи її, варто враховувати наступне. По‑перше, сюжет за № 530 демонструє значну варіа‑
тивність у різних регіонах, де його зафіксовано, а незмінними в усіх традиціях є два сюжетні ходи –
здобуття коня молодшим братом і перемога його над суперниками, серед яких – старші брати. Це те,
що Б. В. Іорданський назвав каркасом, на якому прилаштовувалися нові стіни, не змінюючи контуру
самої будівлі [24, с. 147]. Дослідник також зазначає, що на структуру тексту, на розстановку персонажів,
їхні відносини впливають архаїчні семантичні вузли [Там само]. Саме таким вузлом і є змагання трьох
братів та перемога молодшого унаслідок отримання певного об’єкту, який може бути даром чи здобич‑
чю. У розглянутих текстах цим об’єктом є кінь, в інших сюжетах про змагання братів ним можуть бути
якісь чарівні або незвичайні речі, тварини, жива вода тощо.
Де і коли міг виникнути цей вузол? Для розгляду проблеми ми врахували 341 сюжет з міфо‑
логії, казок, епосів, легенд, переказів та інших фольклорних текстів народів Європи, Азії, Африки,
Океанії, Америки, де діють три брати. Таке широке розповсюдження мотиву трьох братів, наявність
його у спадщині народів, які знаходилися на різних щаблях технологічного та соціального розвитку,
жили у різних екологічних умовах, мали різний рівень розвитку економіки, свідчить на користь того,
що у багатьох випадках мотив міг виникати шляхом самозародження. Напевно, мають рацію дослід‑
ники, які вважають наявність тернарності у фольклорних текстах наслідком того, що вона сприйма‑
лася як спільний ритм світобудови [24, с. 162, 176, 187‑188; 25, с. 133]. Надкультурним є й мотив
перемоги молодшого брата над старшими або його переваги перед старшими. Він спорадично зу‑
стрічається у народів різних регіонів земної кулі, а щодо його походження, то на сьогодні запро‑
поновано низку гіпотез [26, с. 56‑136; 27; 28; 24, с. 188‑190; 29, с. 31], проте жодна з них не може
вважатися остаточно доведеною. Окрім цього, ці припущення не слід абсолютизувати. Найімовір‑
ніше, у різних регіонах і на різних стадіях соціального розвитку виникнення мотиву перемоги мо‑
лодшого брата над старшими могло бути викликане різними причинами, але звернемо увагу на на‑
ступне: у текстах африканських народів, де діють три брати, мотив боротьби між ними або мотив
їх випробування відсутній [24, с. 175–177]. Також випробування (боротьба) не завершуються пере‑
могою молодшого [30, с. 12; 24, с. 10‑11] або, якщо молодший навіть перемагає, він не є позитивним
персонажем [30, с. 12]. Таким чином, мотиви «три брати», «боротьба братів», «перемога молодшого
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через здобуття певного об’єкту», «молодший брат – позитивний персонаж» не демонструють стійкої
тенденції до сполучення у межах одного сюжету, як це має місце в індоєвропейській традиції. Теж
саме стосується фольклору народів Океанії, індіанців Америки, японців, корейців, в’єтнамців, нанай‑
ців, комі, хантів, мансі, алтайців, якутів [17, с. 120‑121].
Є ще один мотив, який часто зустрічається в казках про трьох братів – вбивство старшими брата‑
ми молодшого або скалічення його, кидання напризволяще у криниці, ямі, на горі тощо. Що стосується
врахованих сюжетів про кінські змагання, то там даний мотив зафіксований лише раз [31, с. 291‑294]. Та‑
ким чином, цей мотив не притаманний низці зазначених сюжетів, натомість часто зустрічається у тих
казках, де брати вирушають шукати певний об’єкт. Автор має на увазі сюжет за № 550 відповідно
до класифікації А. Аарне та С. Томпсопа, а також згідно з класифікацією східнослов’янських казок.
Українська казка, в якій присутній зазначений сюжет, врахована нами у чотирьох варіан‑
тах. У першому (далі – «версія Ж5‑І») брати просто їдуть подорожувати [14, с. 216‑220]. У друго‑
му (далі – «версія Ж‑ІІ») цар має золоту яблуню, з якої ночами зникають плоди. Троє синів царя
охороняють її, але старший та середній, як і у версіях ЧК‑І‑ІІІ, сплять [12, № 27]. У третьому ва‑
ріанті (далі – «версія Ж‑ІІІ») відбувається аналогічна ситуація, натомість замість яблуні – гру‑
ша [14, с. 141‑146]. У четвертому варіанті (далі – «версія Ж‑IV») брати вартують усі разом, проте мо‑
лодший виявляється спритнішим [13, с. 148‑154]. У версіях Ж‑ІІ, Ж‑ІІІ та Ж‑IV молодший брат здобув
перо золотого птаха. Після цього цар віддає наказ усім трьом (версії Ж‑ІІ, Ж‑IV) або лише молодшо‑
му, вигнавши старших братів (версія Ж‑ІІІ), зловити птаха. Далі казка містить мотив роздоріжжя. Мо‑
лодший обирає той шлях, де він втрачає коня й надалі подорожує верхи на вовку, за допомогою якого
здобуває дівчину (у версії Ж‑ІІІ – золотоволосу, а у версії Ж‑IV – володарку золотої печаті), коня (на‑
півзолотого‑напівсрібного у версії Ж‑І, золотогривого у версії Ж‑ІІ, золотогривого та з золотою вуздою
у версії Ж‑ІІІ, золотого у версії Ж‑IV) й золотоперого (вогняного) птаха. На своє лихо молодший брат
у версіях Ж‑І, Ж‑ІІ та Ж‑IV потім зустрічає старших братів, які вбивають його (у версії Ж‑І під час сну)
і заволодівають здобиччю. Версія Ж‑ІІ є ускладненою: у братів здобич забирає Кощій. Героя за допо‑
могою живої води повертає до життя вовк. У версії Ж‑ІІ молодшому брату ще доводиться змагатися
з Кощієм та оживляти братів. При цьому у версіях Ж‑І та Ж‑ІІ герой прощає віроломних родичів,
натомість у версії Ж‑IV цар‑батько, дізнавшись про вчинок старшого та середнього братів, проганяє
їх. У версії Ж‑ІІІ молодший брат спочатку став жертвою песиголовця, який перетворив його на камінь,
і лише за допомогою вірного вовка герой спромігся повернути здобич, яку, щоправда, потім забрали
у нього старші брати, узявши клятву не з’являтися вдома два роки. Коли ж термін минув, герой при‑
йшов до царя, який після того, як дізнався про злодійський вчинок старшого та середнього братів,
наказав розірвати їх кіньми.
У трьох з чотирьох версій герой, як і в сюжеті про кінські змагання, отримує владу (у версії Ж‑ІІ –
частину царства батька, до якої приєднав царство Кощія; у версії Ж‑ІІІ – усе батьківське царство; у вер‑
сії Ж‑IV – півцарства батька).
Варіанти розглянутого сюжету присутні також у казках росіян [32, с. 37‑43], курдів [33, с. 26–46],
абхазів [34, № 10], туркменів [35, с. 218‑268], німців [36, с. 249‑256], французів [37, с. 463‑469]. Такий
збіг за багатьма деталями, бодай і другорядними, дозволяє припустити, що цей сюжет виник у певному
регіоні, а потім поширився серед інших народів. Незважаючи на деякі регіональні відмінності, усі варі‑
анти містять майже однакові мотиви, що й казки про кінські змагання, а саме: наявність трьох братів;
змагання трьох братів; здобуття молодшим братом певного об’єкту; позитивний імідж молодшого бра‑
та; шлюб молодшого брата.
Утім мотив про воцаріння молодшого брата наявний лише у частині казок – українській, німецькій,
французькій. Окрім цього, добре репрезентовано мотив, який в казках про кінські змагання відсутній: стар‑
ший і середній брати намагаються взяти реванш. Цей мотив міститься в усіх проаналізованих автором
казках, окрім абхазької. Важливим також є те, що зазначений мотив був і в скіфському фольклорі. Розгля‑
немо це питання докладніше, тому що воно пов’язане з унікальною археологічною знахідкою – золотим
конічним виробом, виявленим під час розкопок скіфського кургану Передерієва Могила (IV ст. до н. е.,
Шахтарський район Донецької області) [38, с. 70‑74] (рис. 1). Функціональне призначення цього конуса6,
зробленого грецьким майстром, не зрозуміле. Дослідники трактували його по‑різному: парадний голов‑
ним убір – шолом [Там само, с. 70], верхня частина головного убору [39, с. 13], кришка від золотої посуди‑
Скорочення від «Жар‑птиця».
Нейтральний термін «конус» щодо виробу з кургану запропонувала Л. Н. Єрмоленко. Див.: Ермоленко Л. Н. о троичной и двоичной композиционных структурах в искусстве Скифии / Л. Н. Ермоленко // Труды II
(XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. – М., 2008. – Т. II. – С. 26.
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ни [40, с. 58], прикрашення гориту, ритуальний атрибут [41, с. 94–96; 42, с. 43], посудина для розливання
вина на землі під час вшановування підземних богів [43, с. 27]. Але автора цікавлять лише зображення
на конусі, а відтак питання призначення цієї речі не є принциповим.
На конусі з Передерієвої Могили показано сутичку, учасниками якої, аналізуючи одяг, є скі‑
фи (рис. 2: 1, 2). Слід зазначити, що відомий скіфолог Б. М. Граков був одним з перших, хто
не тільки допустив, що в окремих витворах давньогрецьких майстрів відображені скіфські епічні
тексти, а й спробував відшукати серед зображень на скіфську тематику образи зі скіфської мі‑
фології [44]. Колосальний прорив у розробці даної проблематики здійснив Д. С. Раєвський. Він
запропонував своє трактування композицій, зображених на посудинах з Куль‑Оби, Частих Кур‑
ганів, Гайманової Могили, гребені з Солохи та деяких інших виробах. Дослідник навів вагомі
аргументи на користь того, що багато зображень втілюють епізоди з легенд про походження
скіфів [45, с. 30‑39, 115‑118; 7, с. 17‑22]. Незважаючи на те, що висновки Раєвського знайш‑
ли не тільки підтримку у науковців [46, с. 559; 47, с. 327; 48, с. 10], але й були піддані крити‑
ці [49, с. 45‑48; 50, с. 313], можна констатувати, що гіпотезу про те, що давньогрецькі майстри,
пристосовуючись до потреб варварів, могли зображувати на своїх витворах епізоди зі скіфського
фольклору, підтримує все більше дослідників античності. Проте, коли ставиться питання щодо
семантики тієї чи іншої композиції, виникають складнощі, зокрема щодо пошуку відповідного
наративу. У багатьох випадках проблема взагалі не може бути вирішена, адже скіфські епічні
тексти, що дійшли до нас, надто фрагментарні, а відтак неможливо сподіватися знайти надійне
трактування кожного зображення [47, с. 329]. Проте реконструювати знакове навантаження да‑
них зображень необхідно.
Навколо того, який саме наратив дав поштовх для створення композиції, зображеної на кону‑
сі з Передерієвої Могили, точаться також дискусії. Так, А. О. Моруженко обстоювала думку, що на
виробі відображено епізод з наведеної Геродотом легенди про битву між літніми скіфами, які повер‑
нулися з азійського походу, та юнаками, народженими унаслідок адюльтеру скіфських жінок з раба‑
ми [51, с. 103]. Це припущення підтримали й інші дослідники [40; 52, с. 20].
Натомість автор висунув гіпотезу, згідно з якою зображення на конусі ілюструє легенду про трьох
братів, а саме епізод вбивства молодшого брата [53]7. У двох легендах, зафіксованих Геродотом, роз‑
повідається про драматичність стосунків між братами, але про вбивство молодшого з них там мова
не йде. Зі свого боку, Д. С. Раєвський, спираючись на дані античної традиції та витвори мистецтва
зі скіфських поховань, здійснив досить переконливу реконструкцію продовження цих текстів Геродо‑
та. Зокрема, указавши, що змагання між братами саме вбивством і закінчується [45, с. 115‑118]. Зобра‑
ження на конусі, на нашу думку, підкріплює правомірність цього висновку [53, с. 5]. Але запропонована
автором статті гіпотеза викликала критику з боку М. В. Русяєвої [4, с. 58‑60].
Варто відзначити, що існує ще одна гіпотеза, сформульована Д. П. Кравцем: на конусі «можно
увидеть сюжет «защиты тела», спасения от смерти» – «сюжет так называемого троянского цикла… Угроза смерти, спасение (возрождение) – конечно, таков смысл изображений на «шлеме» [мо‑
вою оригіналу – В. Ц.] [43, с. 27].
Повертаючись до нашої гіпотези щодо семантики зображень, виконаних на конусі, насампе‑
ред розглянемо аргументи, сформульовані М. В. Русяєвою, але піддаючи їх критиці. Слід зазначити,
що з частиною її зауважень ми згодні. Зокрема, з наступними: авторові не варто було вимірювати ши‑
рину талії персонажів, спираючись на малюнки, виконані до реставрації виробу, а потім робити певні
висновки [4, с. 58 ]; сумнівно, що легенди про трьох братів, наведені у праці Геродота, у скіфському
середовищі віддзеркалювали взаємини трьох соціальних груп – жерців, виробників матеріальних благ
та воїнів [Там само].
Дійсно, така символіка могла мати місце за доби зрубної культури, коли, на нашу думку,
склався прототип легенди про трьох братів. Скіфи ж, найімовірніше, сприймали героїв зазначе‑
ного твору лише як предків і не вважали їх символами трифункціональної структури соціуму, тому
що скіфське суспільство зазначеній моделі не відповідало. Окрім того, у залізному віці відбува‑
лося переосмислення легенди про трьох братів: у деяких традиціях, зокрема й у скіфській, брати
з символів функцій перетворилися на символи етносів. Щодо окремих скептичних зауважень
М. В. Русяєвої стосовно авторської інтерпретації, то їх ми не схильні сприймати позитивно. Мова
йде про наступні зауваження:
Аналогічне трактування зображень запропонував і німецький дослідник Ф. Мец. Див: Мец Ф. О золотом
предмете из кургана Передериева Могила / Ф. Мец // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул, 2008. – Вып. 4. – С. 48‑50.
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• сумнівно, що легенда про змагання трьох братів «буцімто була складена ще за доби бронзи
і відома з чарівних казок» [Там само]. Зазначимо, що пошуку витоків даної легенди у середовищі носіїв
зрубної культури ми присвятили окрему статтю [17], з якою можуть ознайомитись і читачі, тому повто‑
рювати викладені у ній аргументи немає потреби;
• твердження, що зображення на конусі з Передерієвої Могили підкріплюють правомірність ре‑
конструкції фіналу легенди Геродота про трьох братів, запропонованої Д. С. Раєвським, не знаходить
підтвердження [4, с. 58‑59]. Обстоюючи цю тезу, дослідниця детально описує конус, виділяючи на ньо‑
му дві сцени й порівнюючи їх. При цьому вона зосереджується на двох нюансах: 1) деталі зброї, одяг
скіфів, їхні пози та риси обличчя говорять, що на виробі з Передерієвої Могили зображені дві різні гру‑
пи воїнів; 2) персонаж, який у кожній групі розташовується справа, замахуючись списом на бородача,
зображеного зліва, намагається захистити юнака, який стоїть між ними на колінах [Там само, с. 59‑60].
Наприкінці свого дослідження Русяєва констатує: «Це, здається, ті сцени битви, які за словами
Геродота, велися перед тим, як скіфи зрозуміли, що зі зброєю в руках вони не зможуть подолати
своїх супротивників» [Там само, с. 61]. На нашу думку, використовуючи слово «здається», дослідни‑
ця вагається. Ймовірно, сумніви пов’язані з тим, що у легенді про боротьбу старих скіфів з молодими
ключову роль відіграють нагайки. Саме використовуючи їх, літні чоловіки приборкують молодиків. Але
ж нагайки на конусі з Передерієвої Могили не зображені [53, с. 3]. Намагаючись вирішити цю проблему,
дослідниця припускає, що на посудині, кришкою якої згідно з її гіпотезою є конус (але вона відсут‑
ня), зображено сцену, як старші скіфи за допомогою нагайок доводять, що вони є володарями в краї‑
ні [4, с. 61]. Проте недоречно використовувати для доводу посилання на річ, якої не існує8.
Аби оцінити спостереження, зроблені опоненткою, ще раз повернемося до зображень на кону‑
сі. Нагадаємо, що згідно з гіпотезою автора статті ці зображення утворюють дві сцени, в кожній з яких
присутні три персонажі. Так, центральну позицію у першій сцені займає скіф без бороди, який стоїть
на колінах, виймаючи з піхов меч. Зліва знаходиться бородатий скіф з мечем у правій руці, а справа –
безбородий скіф зі списом, який він стискає правою рукою (рис. 2: 1). У другій сцені (рис. 2: 2) централь‑
ну позицію знов займає молодик, який стоїть навколішки, зліва від нього знаходиться бородатий скіф,
а справа – безбородий зі списом. Але тепер ситуація принципово змінилася. Меч молодика, як і щит
чоловіка, розташованого справа, зникли. Бородач схопив юнака за волосся, безбородий – за руку.
На нашу думку, М. В. Русяєва трішки захопилася пошуком відмінностей між двома сценами. По‑
рівнюючи їх, можна побачити разючу подібність персонажів, які займають у даних сценах певні міс‑
ця. Зокрема, зображений зліва скіф в обох випадках має бороду. Цим майстер, можливо, намагався
підкреслити, що він є найстаршим з усієї трійці. До того ж пози бородача в обох сценах тотожні. Чоловік
повернений груддю до глядача, його ліва нога напівзігнута, а права випростана, у зігнутій правій руці
він тримає меч. У першій і другій сценах на поясі бородача зображені піхви. Пози правого персонажа
в обох сценах зображено однаково: він повернений до глядача спиною, його ліва нога напівзігнута,
права випростана, у правій руці, що зігнута, герой тримає спис, а на поясі зображені піхви меча.
Якщо абстрагуватися від деяких відмінностей одягу кожного з цих персонажів у двох сценах,
то навряд чи можна сумніватися в тому, що ці сцени є послідовними епізодами одного тексту, в якому
діють одні й ті самі герої. Так, у першому епізоді юнак, який стоїть навколішках, намагається чинити
опір, у другому ж його смерть є лише питанням часу: убивця схопив жертву за волосся й заніс меч. Така
іконографія вбивства є майже канонічною у давньогрецькому мистецтві. Варто згадати хоча б сцену,
зображену на правій частині гориту з кургану Солохи: скіф схопив за волосся ворога та збирається
проштрикнути його мечем [4, рис. 1].
Що стосується відмінностей у деталях зброї та одягу, рисах обличчя персонажів, визначених Ру‑
сяєвою, то ці відмінності, на нашу думку, не заважають розглядати обидві сцени як послідовні епізоди
одного тексту. При цьому варто нагадати, що в античному мистецтві під час втілення на одному виробі
кількох послідовних епізодів, в яких беруть участь одні й ті самі дійові особи, згадані деталі часто не пов‑
торюються, а відтак даний нюанс не може заперечувати тотожність персонажів різних сцен, об’єднаних
одним текстом [45, с. 183]. У зв’язку з цим автор вважає, що на конусі зображені три герої. Це випливає
Варто додати, що гіпотеза, авторами якої є А. О. Моруженко й М. В. Русяєва, викликала скепсис і в інших дослідників. Див.: Яценко С. А. Эпический сюжет ираноязычных кочевников в древностях степной Евразии /
С. А. Яценко // Вестник древней истории (далее – ВДИ). – 2000. – № 4. – С. 96; Ермоленко Л. Н. О троичной
и двоичной композиционных структурах в искусстве Скифии / Л. Н. Ермоленко // Труды II (XVIII) Всероссийского
археологического съезда в Суздале. – М., 2008. – Т. II. – С. 26.
9
Існує й інша точка зору. Наприклад, російський дослідник С. О. Яценко вважає, що в одній зі сцен юнак –
ворог старого скіфа, а у другій – спільник.
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не тільки з попарної тотожності скіфів, але й з того, що сцени, до контексту кожної з яких входять три пер‑
сонажі, є повністю автономними. Вони не налягають одна на одну, як це притаманне багатофігурним ком‑
позиція давньогрецького мистецтва [4, рис. 1]. Слід додати, що й інші дослідники вбачали у зображеннях
на конусі два послідовні епізоди одного тексту, героями якого є троє персонажів [43, с. 27; 42, с. 47].
Цікавим є ще один нюанс: бородач та юнак, який стоїть навколішках, – супротивники9, але на чи‑
єму боці безбородий скіф зі списом? Як вважає Русяєва, він є соратником юнака й намагається вряту‑
вати останнього від убивці [4, с. 59]. Аналогічної точки зору дотримується й Кравець [43, с. 27]. Проте,
якщо звернути увагу на розташування стоп ніг середнього та правого героїв не на розгортці зобра‑
ження, а на опуклій поверхні конуса (рис. 1: 2), то можна дійти висновку, що чоловіки, зображені зліва
та справа, не протистоять один одному, а насуваються ззаду на юнака, розташованого у центрі компо‑
зиції. Варто згадати і спостереження Л. М. Єрмоленко [55]. Авторка, аналізуючи сцени з трьома персо‑
нажами, зображені на виробах греко‑скіфського мистецтва, зокрема полювання, баталії або терзання
жертви хижаком, зазначає, що образи тріад завжди розташовуються по краях та є антагоністами поста‑
ті, розташованої в центрі композиції [Там само, с. 25]. Дотримуючись цієї точки зору, нею трактуються
й сцени, зображені на конусі з Передерієвої Могили [Там само, с. 26] .
Ще одна теза Русяєвої не може бути підтримана автором. На нашу думку, те, що майстер
зобразив юнака, який стоїть навколішки, не повинно підкреслювати його рабське походження [Там
само, с. 61]. Доречно уточнити: персонажі, які стоять навколішки, у давньогрецькому мистецтві зустрі‑
чаються доволі часто, але вони не обов’язково є рабами. Обмежимося лише деякими прикладами. У лі‑
вій частині композиції, виконаній на пластині з Сахнівки, можна бачити скіфа, який стоїть на колінах
і маніпулює головою барана, а отже є учасником важливого обряду [56, с. 100; рис. 25]. Навколішки
стоїть і варвар, який б’ється з грифоном та якого зображено на головному уборі з Великої Близни‑
ці [57, с. 7]. Окрім цього, на пекторалі з Товстої Могили, на центральній сцені, також зображений пер‑
сонаж, який стоїть на колінах, але ніхто з дослідників не вважає його рабом.
Підсумовуючи зазначене, можна зробити узагальнення, що гіпотези А. О. Моруженко – М. В. Ру‑
сяєвої та Д. П. Кравця є недостатньо аргументованими, відтак можна припустити, що на передерієв‑
ському конусі зображена легенда про трьох братів. При цьому намагаючись зрозуміти семантику цих
образів, доречно звернути увагу на зображення, виконане на золотій чаші з Хасанлу (Іран11). На ній зо‑
бражені двоє чоловіків, які тримають за руки та волосся третього [рис. 2: 3]. Ця композиція (далі – «сце‑
на‑Х12») є ідентичною одній з двох тріад, виконаних на передеріївському конусі, а саме тій, де старий
скіф схопив юнака за волосся (далі – «сцена‑ПМ13(2)»). Тотожність між двома сценами простежується
у наступному: присутні три персонажі; герої розташовуються по краях і роблять якісь маніпуляції з тре‑
тім персонажем, розташованим посередині; у сцені‑Х периферійні персонажі тримають того, що роз‑
ташований у центрі, за руки та волосся. В сцені‑ПМ (2) ситуація аналогічна, але лише з тією різницею,
що за волосся тримає центрального героя персонаж, який стоїть зліва, а за руку – справа.
Таким чином, семантика сцени‑Х та сцени‑ПМ (2) є близькою, а тепер звернемо увагу на ще один
нюанс: періферійні персонажі обох сцен тримають середнього за волосся. Е. А. Грантовський зазначав,
що аналогічний звичай відрубати голови переможеним ворогам, поширений у скіфів, можна віднайти у на‑
родів, які мешкали на території Ірану та Індії. Зокрема, перси відділяли голову від тіла, тримаючи її за во‑
лосся не тому, що так було зручно, а через те, що цього вимагали звичай і закон [58, с. 73]. Окрім голови,
скіфи відрізали ворогам ще і праві руки [Там само]. Зі свого боку, Л. Н. Єрмоленко вважає, що на конусі
з Передерієвої Могили змагаються саме за голову та руку середнього персонажа [55, с. 26]. Автор вважає,
що гіпотеза дослідниці правомірна частково. Можливо, бородач бажає відтяти юнаку голову, але припу‑
скати, що другий нападник хоче відрубати жертві руку, навряд чи доцільно. По‑перше, молодика схопили
за ліву, а не за праву руку, по‑друге, – персонаж, якого зображено справа, тримає у руці не меч, а спис.
Використання в обрядах відрубаних людських голів мало місце й у давніх індоаріїв [58, с. 74]. Від‑
повідні дані щодо Давнього Ірану у нас відсутні, тому що усі вербальні тексти цієї країни, починаючи
з Авести, побудовані у дусі зороастризму, а ця релігія забороняла людські жертвоприношення. Проте
Треба уточнити, що дослідниця не вважала, що в даних сценах йдеться про боротьбу братів. Згідно
з її гіпотезою на виробі зображено суперництво двох воїнів за трофей.
11
Час виготовлення чаші та етнос, з яким вона пов’язана, невідомі. Виріб було виявлено у місті, яке існувало в IX–VIII ст. до н. е. та було знищене в 714 р. до н. е. Див.: Медведская И. Н. Сиалк и Хасанлу IV: вопросы
хронологии / И. Н. Медведская // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. – М., 2005. –
С. 124.
12
Скорочення від «Хасанлу».
13
Скорочення від «Передерієва Могила».
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відлуння маніпуляцій з головами людей можна знайти у «Шахнаме» [59]. Зокрема, Фірдоусі розповідає,
що Сельм і Тур після вбивства молодшого брата Іреджа надіслали батькові, Ферідуну, шкатулку з голо‑
вою вбитого. Онук убитого, Іреджа Манучехр, помстившись за діда, також відтяв голови Сельма й Тура,
надіславши їх Ферідуну [Там само, с. 116, 137‑138, 145, 147].
Даних про культове використання людських голів скіфами небагато, але вони досить виразні. Зо‑
крема, Геродот повідомляє, що скіфи виготовляли з черепів убитих ворогів чаші, а Октамасад не тільки
проштрикнув віровідступника Скіла мечем, але й відтяв голову. Ймовірно, ця дія мала культове забарв‑
лення. Наявні також археологічні дані щодо обрядових дій з людськими черепами. Наприклад, череп було
виявлено у кургані Солоха поряд з жертовником [60, с. 128]. Можна додати, що культ черепів мав місце, але
у незначних масштабах й у попередників скіфів – населення доби бронзи півдня Східної Європи [61, с. 107;
62, с. 82; 63, с. 28; 64, с. 19; 65, с. 53, 54; 66, с. 45; 67, с. 388, 390]. При цьому за доби раннього заліза
відрубування голів було на зазначеній території досить розповсюдженим засобом людських жертвоприно‑
шень [68, с. 116‑117]. Показово, що людські черепи зустрічаються й в античних зольниках [69, с. 164].
Отже, маємо достатньо аргументів на користь того, що персонаж, розташований зліва сце‑
ни‑ПМ(2) збирається відтяти голову своїй жертві14. Те саме, ймовірно, хочуть зробити й периферійні
герої сцени‑Х. А співставлення зображень, виконаних на чаші з Хасанлу й на конусі з Передерієвої
Могили, дає нові аргументи на захист нашої гіпотези, згідно з якою зображення на конусі втілюють
драматичний епізод з легенди про трьох братів – убивство старшими братами молодшого.
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Рис. 1. Конус із Передерієвої Могили –
фото з двох боків

АРХЕОЛОГІЯ

Рис. 2: 1, 2 – розгортки зображень на конусі із Передерієвої
Могили; 3 – зображення на чаші із Хасанлу
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ЮРИЙ БРОВЕНДЕР

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОНЕЦКОГО ГОРНО‑МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ЭПОХИ БРОНЗЫ В НАЧАЛЕ XXI В.
На початку ХХІ століття двадцятирічна перерва у розкопках пам’яток доби бронзи в зоні
мідних рудопроявів Бахмутської улоговини, які здійснювались С. Й. Татариновим, змінилася періодом
систематичних і масштабних польових досліджень. У кінцевому підсумку вони призвели до створення джерельної бази та необхідності її комплексного аналізу. Зі свого боку, широке використання різноманітних методів наукового дослідження сприяло виходу проблематики Донецького гірничо‑металургійного центру на якісно новий рівень дослідження, про що і йде мова у запропонованій
статті.
Ключові слова: доба бронзи, Донецький гірничо‑металургійний центр, Дніпро‑Донський регіон, зрубна культурна спільнота, Картамиський археологічний мікрорайон, металовиробництво.
Анатолий Васильевич Шамрай, памяти которого была посвящена І Всеукраинская научно‑практи‑
ческая конференция (с международным участием) «Проблемы регионалистики и музеологии» (г. Кра‑
маторск, 7‑8 ноября 2019 г.), включал в сферу своих научных интересов и Донецкий горно‑металлурги‑
ческий центр эпохи бронзы. Анатолий Васильевич совместно с Сергеем Иосифовичем Татариновым
в конце 1970-х годов проводил исследования широко известных памятников производственной дея‑
тельности у села Пилипчатино Бахмутского района Донецкой области. Результаты изучения пробле‑
матики Донецкого горно‑металлургического центра (далее – ДГМЦ), как и металлопроизводственной
деятельности эпохи бронзы Днепро‑Донского региона, дают основание утверждать, что уже в первом
десятилетии XXI века в ее разработке произошли существенные изменения. Связаны они были, пре‑
жде всего, с вооруженностью исследователей разнообразным арсеналом естественнонаучных и тех‑
нических методов [1].
Современный этап изучения металлопроизводства эпохи бронзы Восточной Европы логично свя‑
зывать с результатами археологических исследований на территории Волго‑Уральского и Днепро‑Дон‑
ского регионов, давших многочисленные свидетельства металлопроизводства этого времени. Откры‑
тие целой системы памятников в пределах этих регионов позволили В. И. Молодину и А. Д. Пряхину
говорить о существовании отдельных производственных зон, функционирующих в рамках конкретных
историко‑культурных образований – заволжско‑уральской и доно‑донецкой [2]. Особенностью каждой
из них является наличие собственной сырьевой базы. Масштабные исследования двух горно‑метал‑
лургических комплексов – Каргалинского на Южном Урале [3] и Картамышского на Донецком кряже [4]
во многом определили современные тенденции в изучении металлопроизводства Евразийской степи
и лесостепи. Этому же способствовали и результаты раскопок горно‑металлургического комплекса
у с. Михайло‑Овсянка на левом берегу Волги в южной части современной Самарской области Россий‑
ской Федерации (далее – РФ) [5], а также горно‑металлургических памятников на других рудопроявле‑
ниях Поволжья [6; 7], масштабы которых значительно меньше каргалинских и картамышских.
Раскопки комплекса памятников Картамышского археологического микрорайона (далее – КАМ)
эпохи бронзы, давшие многочисленные свидетельства металлопроизводства срубной культурной
общности (далее – СКО) стимулировали исследовательский интерес к ДГМЦ эпохи бронзы, включая
проблему возможности разработок медных руд Донбасса в досрубное время [8‑19]. На смену более
чем двадцатилетнего перерыва в раскопках памятников эпохи бронзы в зоне медных рудопроявлений
Бахмутской котловины, осуществленных С. И. Татариновым, пришел период их систематических и
масштабных полевых исследований, приведший к формированию значительной источниковой базы и
необходимости ее комплексного анализа [20].
В 2001 г. на основе заключенных двусторонних договоров о научном сотрудничестве между
Институтом археологии НАН Украины, Донбасским горно‑металлургическим институтом (далее –
ДГМИ), позднее переименованным в Донбасский государственный технический университет (далее –
ДонГТУ), и Воронежским государственным университетом (далее – ВГУ) РФ начинает работу совмест‑
ная экспедиция на комплексе памятников эпохи бронзы в пределах Картамышского рудопроявления
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Бахмутской котловины Донбасса [21]. Начало стационарных работ на Картамыше открывает новый,
современный этап в изучении ДГМЦ, а также металлопроизводства эпохи бронзы Днепро‑Донского
региона, в целом [20; 22‑24].
Объектами исследований КАМ, на котором в течение десяти лет проводились раскопки, явились
два поселения (Червонэ озеро‑1, 3) [25; 26], рудник Червонэ озеро‑I, горные выработки (1‑3) рудника
Червонэ озеро‑IV и техногенный участок, связанный с обогащением медной руды.
Привлечение к проводимым исследованиям сотрудников и материальной базы ДонГТУ и ВГУ
расширило спектр полевых методик [21]. В арсенале инструментальных средств, которыми обследо‑
валась площадь карьеров, применялись как традиционные раскопы, так и геологические методы ис‑
следования – зачистки‑врезки, ручное бурение. Среди общих методических приемов археологических
исследований в практике работы на Картамыше зарекомендовал себя подход, ориентированный на
изучение всего комплекса памятников производственной направленности, что обусловлено стрем‑
лением выхода на систему функционирования производственной деятельности. Отсюда и внимание
к определению времени существования разных типов изучаемых памятников КАМ.
Важно заметить, что в практике работы на картамышских памятниках получил развитие це‑
лый комплекс естественнонаучных методов исследований. Для верификации формирующейся
коллекции каменных и костяных орудий труда большое значение имели экспериментально‑тра‑
сологические исследования, проведенные В. В. Килейниковым имеющихся на Картамыше объек‑
тов еще до начала раскопок [27‑29]. Им же были выполнены экспериментально‑трасологические
определения ряда орудий труда, обнаруженных уже в процессе проводившихся здесь ра‑
бот [30]. Позднее В. Б. Панковским были проведены трасологические исследования серии костя‑
ных орудий труда, происходящих из раскопок техногенного участка рудника Червонэ озеро‑I [31],
а также исследования О. Н. Загородней, осуществившей трасологический анализ всей коллек‑
ции орудий КАМ [32]. Ею же были проведены и эксперименты по изготовлению и использованию
каменных орудий металлообрабатывающего цикла [33], а также костяных орудий, используемых
в горно‑обогатительном цикле древнего металлопроизводства [34]. Осуществлены эксперимен‑
тальные исследования процессов сухого [35] и водного обогащения медной руды [34]. В экспе‑
риментальных исследованиях по обогащению руды особое внимание уделялось оценкам орудий
труда (включая формообразование, износ и производительность), получаемому рудному кон‑
центрату, разработке критериев археологической фиксации производственных обогатительных
площадок по отходам данной производственной деятельности [35; 36]. Необходимость такого
рода исследований объясняется тем, что археологические свидетельства данных производ‑
ственных операций в разных соотношениях обнаружены на всех исследованных в ходе раскопок
поселениях КАМ, и, прежде всего, на специализированном по обогащению медной руды техно‑
генном участке рудника Червонэ озеро‑I [27]. Известны они и на других памятниках ДГМЦ [37,
с. 123: табл. 4.17‑20].
Значительное место в полевых работах экспедиции занял метод физического моделирования ме‑
таллургического цикла древнего металлопроизводства. Проведенные эксперименты основывались как
на археологических данных, так и на результатах аналитических методов естественных и технических
наук [36; 38‑43]. В экспериментах по выплавке медных руд, шесть из которых проведены под руковод‑
ством А. С. Саврасова, а четырнадцать автором статьи, одной из главных задач являлось моделирова‑
ние процесса получения меди из различного типа руд, в т. ч. окисленных, сульфидных и смешанных. При
этом применялись теплотехнические сооружения (печи) простой конструкции из двух наиболее распро‑
страненных в Картамыше материалов – глины и камня. Выплавки осуществлялись как с флюсовыми
добавками, так и без них. Особое внимание в методике экспериментов отводилось поискам соответ‑
ствий следов моделируемых операций в археологическом материале для соответствующих реконструк‑
ций. Сами же эксперименты сопровождались аналитическими лабораторными методами изучения ме‑
таллургического сырья и продуктов металлургического передела [1; 35; 36; 41; 42].
Не меньшее значение имеют и проведенные лабораторные исследования сырья древней ме‑
таллургии, ее отходов и конечной продукции. Определение состава рудных образцов, археологиче‑
ских и экспериментальных шлаков с помощью атомного эмиссионного анализа, результаты которого
дополнены данными рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеновской дифрактометрии, позволило
расширить представление о наиболее значимых примесях металлов и некоторых других химических
компонентов в анализируемых рудах и шлаках [1; 44]. Исследования шлаков с поселений срубной
культурной общности в последнее десятилетие активно проводит С. А. Григорьев методом минерало‑
гического анализа с помощью рудного микроскопа в отраженном свете, а также с помощью сканирую‑
щего электронного микроскопа [45]. Активностью в этом направлении отличается исследовательский
поиск Ю. П. Шубина совместно с автором статьи [1; 41‑43; 46, 47].
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В рамках работы экспедиции на Картамыше постепенно сформировался блок исследований,
опирающийся на имеющийся потенциал, прежде всего ДонГТУ и ВГУ РФ, а также других универси‑
тетов и академических институтов. Особенно это касается изучения рудных и нерудных минералов,
металлургических шлаков [41; 42; 46‑49]. При этом приоритет отдавался геологическим методам ис‑
следования [50‑52], включая методы петрографического анализа [53], а также методы геотехнологи‑
ческих [54] и металлографических [55] исследований, осуществляемых в соответствующих лаборато‑
риях, преимущественно ДонГТУ.
Археоботанические исследования на памятниках эпохи бронзы Среднего Подонцовья, матери‑
алы которых в т. ч. представлены свидетельствами металлопроизводства, проведены сотрудниками
лаборатории естественнонаучных методов в археологии ИА РАН (руководитель Е. Н. Черных), а так‑
же Г. А. Пашкевич. Весь археозоологический материал обработан О. П. Журавлевым.
Результаты десятилетних археологических исследований на Картамыше демонстрируют новый
уровень информации, проливающий свет на производственную деятельность ДГМЦ эпохи бронзы. Это
прослеживается в более тщательной детализации свидетельств металлопроизводства и их выявле‑
нии в условиях усложнившейся методики археометаллургических исследований [1; 45; 56]. Более того,
выявленные и исследованные на Картамышском рудопроявлении памятники рассматриваются во вза‑
имосвязи, что позволяет представить этот археологический микрорайон как систему, функционирую‑
щую в рамках единого массива населения [57].
Близость методологических подходов к изучению Картамышского и Каргалинского горно‑метал‑
лургических комплексов срубной общности создает условия для сопоставления элементов структурной
организации производственной деятельности между этими центрами и за их пределами. Не противоре‑
чат этому и близкие между собой даты радиоуглеродных исследований по Картамышу и Каргалам. Их со‑
поставление свидетельствует о синхронности обоих горнодобывающих центров [58‑61; 62, с. 125‑127].
Таким образом, в начале текущего столетия в изучении производственной деятельности ДГМЦ
эпохи бронзы наметились новые подходы, способствующие выходу данной проблематики на каче‑
ственно новый уровень исследования.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ ПОЛОВЕЦЬКИХ
КОЧОВИЩ НА СІВЕРСЬКОМУ ДІНЦІ
Письмові джерела повідомляють, що наприкінці ХІ – у першій половині ХІІІ століття між Сіверським Дінцем та Казенним Торцем кочувало велике половецьке об’єднання, відоме під назвою
«донецькі половці». Вони залишили по собі святилища та поховання, однак їхні кочовища на сьогодні невідомі. Виходячи зі способу господарювання цих кочовиків, ймовірного вигляду їхніх жител
й особливостей матеріальної культури, авторка пропонує рекомендації щодо пошуку половецьких
кочовищ у майбутньому.
Ключові слова: половці, кочовики, юрта, поселення, кочовища.
Починаючи з кінця ХІХ століття, дослідники, спираючись насамперед на свідчення давньо‑
руських літописів, робили спроби виділити окремі території половецьких об’єднань. Так, проана‑
лізувавши маршрути походів давньоруських князів на половців, К. В. Кудряшов дійшов висновку,
що центр одного з великих половецьких угрупувань знаходився між Сіверським Дінцем і Тором (як
випливає з тексту, сучасним Казенним Торцем) [1, с. 134]. Це угрупування дослідник назвав «до‑
нецькими половцями». Більш чітке визначення йому дала С. О. Плетньова. Зокрема, шари‑кипча‑
ків вона розміщувала на Сіверському Дінці, Нижньому Дону й у Приазов’ї [2, с. 41]. На думку до‑
слідниці, етнічне об’єднання шари‑кипчаків фактично збігалося з політичним об’єднанням на чолі
з ханами Шаруканом та Сугром [Там само, с. 95]. Найвпливовішими та найактивнішими донецькі
половці були наприкінці ХІ – у першій третині ХІІ ст. та упродовж останньої третини ХІІ ст., коли
їх очолювали хани Шарукан та Кончак [Там само, с. 60‑62, 155‑156]. Я. В. Пилипчук вважає,
що у донецькій конфедерації панівне місце посідало плем’я токсоба [3, с. 74]. Зі свого боку, біль‑
шість дослідників вважають, що саме на береги Сіверського Дінця здійснили похід руські князі
в 1116 році, де захопили «половецькі міста» Шарукань, Сугров та Балин [4, ст. 284]. У 1185 р. по‑
хід на Дінець, який закінчився для нього невдало, здійснює князь Ігор Святославич. Ця подія
знайшла своє відображення не лише в літописах [4, ст. 637‑651], але й в знаменитому «Слові
о полку Ігоревім» [5].
Уже довгий період у вітчизняному дискурсі дискутується питання «половецьких міст», які згаду‑
ються у літописах. Багато дослідників саме на Харківщині розташовують «половецькі міста» Шарукань,
Сугров та Балин, згадані у давньоруських літописах [6, с. 191, 201]. З початку ХХ століття точаться
й дискусії стосовно того, з якими само поселеннями слід ототожнити «половецькі міста»1. Питання
локалізації Шаруканя, Сугрова та Балина на сьогодні залишається невирішеним і потребує подальших
розвідок, але більшість дослідників обстоюють думку, що з «половецькими містами» слід ототожнюва‑
ти саме укріплені городища.
У літописах міститься кілька побіжних, але дуже важливих згадок стосовно населення цих
міст. Спираючись на них, можна зробити висновок, що у «половецьких містах» мешкали яси (ала‑
ни) [Там само, с. 201, 404], а населення цих міст було християнізованим [Там само, с. 191, 343]. Хри‑
стиянами у цей період могли бути як алани, так і слов’янське населення.
Ще В. О. Городцовим Донецьке городище під Харковом було ототожнене з Шаруканню [7, с. 10]. Його
думку пізніше підтримав В. В. Мавродін [8, с. 214]. Натомість Б. О. Рибаков вважав, що Шаруканню слід вважати Донецьке, а Сугровом – Кабанове городище поблизу Харкова [9, с. 20‑25]. С. О. Плетньова Шарукань
пов’язувала з поселенням на місці сучасного Чугуєва, Сугров – зі Зміївом, а Балин – з городищем поблизу с. Гайдари [2, с. 60‑62]. К. В. Кудряшов розміщував половецькі міста на правому березі Сіверського Дінця, між Ізюмом та гирлом Казенного Торця, й вважав, що Шаруканню слід вважати Теплинське городище, Сугровом –
Сидорівське, а Балином – Маяцьке або Новоселівське городище, які знаходяться на території Слов’янського
району Донецької області [1, с. 119‑121]. Такої само точки зору дотримувався М. В. Сібільов, який більш чітко
висловився за те, що з Балином слід ототожнити Маяцьке городище [10, с. 109‑110]. Археологічні дослідження
показали, що Теплинське, Сидорівське та Маяцьке городища, засновані у хазарську епоху, продовжували функціонувати як поселення й у половецьку добу [11, с. 242‑276].
1
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Давньоруські літописці чітко розрізняли «грады» та «вежы» у половців, при цьому останні могли
змінювати свою дислокацію [4, с. 255, 260, 266, 284, 532, 640, 673]. Слід додати, що Я. В. Пилипчук
вважає, що «вежы» позначали саме кочові ставки половецьких ханів [12, с. 141].
Важливо також пам’ятати, що кочовий спосіб господарювання, притаманний середньовічним ко‑
човикам східноєвразійських степів, передбачав періодичну рухливість у межах визначених територій
пасовиськ. У цьому переміщенні брало участь усе або більша частина населення [13, с. 85]. У кочо‑
вому суспільстві на стаціонарних поселеннях осідали лише його найбідніші члени, які втратили худо‑
бу – основне багатство кочовиків. Седентаризація передбачала також і маргіналізацію, розрив зв’яз‑
ків зі своїми родичами, що для середньовічного суспільства було серйозним випробуванням. Таким
чином, основна маса половців не могла постійно мешкати у містах, вони повинні були мати сезонні
стоянки – зимівники та літники.
На думку С. О. Плетньової, одна половецька орда налічувала від 20 до 40 тис. осіб. Таким чи‑
ном, чисельність усіх кипчаків у східноєвропейських степах, на думку дослідниці, становила приблизно
600 тис. осіб (12‑15 орд) [2, с. 96, 114‑117]. Проаналізувавши дані письмових джерел, Я. В. Пилип‑
чук дійшов висновку, що чисельність донецьких половців – одного з найбільших половецьких об’єд‑
нань, мала становити 150‑200 тис. осіб [14, с. 265]. Цьому висновку не сильно суперечать археологічні
дані. Відомо, що з басейну Сіверського Дінця походять орієнтовно 250 кам’яних статуй, які на сьогодні
збереглися. Статуї були пов’язані з культом предків і ставилися у святилищах на курганах в пам’ять
про шанованих членів суспільства, як чоловіків, так і жінок. З огляду на те, як варварськи нищилися ці
пам’ятки впродовж минулих століть, можна зробити припущення, що початкова їхня кількість цілком
могла нараховувати декілька тисяч екземплярів.
Така значна кількість населення, яке мешкало на Дінці впродовж двох століть, мала б залишити
по собі хоча б якийсь слід на поселеннях. Однак на сьогодні невідомо жодного поселення чи кочовища,
яке можна було б з упевненістю пов’язати саме з половцями. Очевидно, що такі поселення існували,
однак їх доволі важко виявити через особливості кочового способу життя половців.
На думку С. О. Плетньової, уже з останніх десятиліть ХІ ст. половці перебували на другій
стадії кочування, яка передбачала розподіл пасовиськ між окремими ордами, куренями та аїла‑
ми [2, с. 112]. Як вважає дослідниця, непрямим підтвердженням цього є походи давньоруських князів
у Степ, адже вони знали, де саме шукати половецькі становища. Гійом де Рубрук, який переправлявся
в середній течії Дону в середині XIII ст., писав, що кожен ватажок знав межі своїх пасовиськ і те, де він
повинен пасти стадо взимку, влітку, навесні та восени. За свідченням Рубрука, взимку кочовики опуска‑
лися на південь у більш теплі місця, а влітку підіймалися на північ у більш холодні [15, с. 91]. Для по‑
ловців цілком могли бути характерні меридіональні перекочівлі по закріплених територіях, притаманні
традиційному кочовому господарству [16, с. 66].
Стосовно Сіверського Дінця, то половці, скоріше за все, кочували в основному по його право‑
му берегу, де виявлена значна кількість середньовічних кам’яних статуй та поховань половецького
часу. Наприклад, курганні могильники з впускними похованнями ХІ–ХІV ст., які були досліджені поблизу
сіл Пришиб, Сміле, Знам’янка, а також Сокольники поблизу Сіверського Дінця на Луганщині. Серед
них за сезонними відхиленнями від орієнтації виділені поховання, здійсненні як у зимовий, так і у літній
час [17, с. 119].
Під час руху з літніх пасовиськ на зимові і навпаки худобу треба було постійно забезпечувати
водою. Скоріше за все, кочовики рухалися вздовж річок. Отже, половецькі кочовища (зимівники
та літники) варто шукати у верхів’ях та гирлах правих притоків Дінця. За етнографічними даними
відомо, що кочові казахи для зимівок традиційно обирали розрізану місцевість, долини річок серед
пагорбів та узвишшів [16, с. 89]. Літні пасовиська знаходилися, як правило, у відкритому степу,
на пласких рівнинах. Улітку існувала тенденція об’єднання кочовиків у більш чисельні групи [Там
само, с. 106‑107]. Цілком логічно припустити, що половці на зиму підіймалися у верхів’я річок,
а влітку спускалися до Дінця. Палеоекологічні дослідження свідчать, що кліматичний оптимум, який
супроводжувався екстремальною вологістю, у степовому Приазов’ї та на Донбасі спостерігається
у ХІV–ХV ст. До цього, у половецький час, існували порівняно стабільні аридні умови [18, с. 289;
19, с. 3‑64], доволі сприятливі для ведення кочового господарства.
На думку автора, перспективнішими є пошуки саме половецьких зимівок, адже їхнє облаштуван‑
ня передбачало більшу трудомісткість. Судячи з даних етнографії, житла на зиму могли обкопуватися
й утеплятися. Обов’язково облаштовувалися загони для худоби, заготовлювалося сіно та фураж для
підкормки тварин.
Пряме відношення до пошуку кочовищ має питання конструкції половецьких жител. Важливим
нововведенням номадів стала юрта. Однак досить часто юртами називають різні типи жител, спільною
рисою яких є покриття повстю. Щоб не плутатися, етнографи запропонували називати юртою жит‑
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ло, основною ознакою якого є циліндричний решітчастий розбірний каркас стін [20, с. 43]. При цьому
С. І. Вайнштейн вважає, що у давніх тюрків юрта з’явилася вже в середині І тис. н. е. [20, с. 46]. Дослід‑
ник дійшов висновку, що давньотюркська юрта мала решітки, сплетені з лози. До решіток та до обруча
димового отвору кріпилися жердини, утворюючи загострений купол житла [20, с. 50]. До 1230‑х рр. від‑
носяться перші письмові свідчення побутування у монголів розбірних решітчастих жител, які ті, без‑
сумнівно, запозичили у тюрків [20, с. 50]. Поряд з юртами у середньовічних кочовиків, зокрема огузів,
побутували чуми та намети з жердин і різноманітного покриття. Житла могли установлювати зверху
на вози [Там само, с. 50]. Саме такі половецькі житла, ймовірно, нерозбірні шалаші з плетеними стіна‑
ми зображені на мініатюрах Радзивілівського літопису кінця ХV ст.
У Codex Cumanicus – писемній пам’ятці куманської (половецької) мови кінця ХІІІ – початку ХІV сто‑
ліття, містяться наступні загадки, які стосуються жител:
Aq küymäniŋ avzu yoχ. Ol, yumurtqa. [У білої кибитки (юрти) немає хвіртки (дверного або вхідного
отвору, входу). Це яйце].
Tüvü yer käläšim – qarnïm 30 ač. Ol, kerege‑dir. [Моя молода дружина їсть пшоно, а мій живіт го‑
лодний. Це кереге – решітчастий каркас юрти, який захищає від опадів: дощу, граду, снігу тощо].
Keče barïr qara ulaχ, erte kelir qara ulaχ. [Ol], tüŋlik. [Ввечері чорне козеня приходить, вранці чорне
козеня йде. Це тюнлік – кошма, якою зазвичай прикривали на ніч димовий отвір юрти].
Bir uču qïš qïšlar, bir uču yay yaylar. Ol, sïrïχ. [Один його кінець зиму зимує (на зимівнику), інший
його кінець літо літує (на літнику). Це сирик – рогуля, жердина з розвилкою, центральна вертикальна
підпірка юрти, яку встановлювали під час сильного вітру, ливню або снігопаду, коли покрівля ставала
важкою].
Tap: artïŋda – qarp! Ol, ešik‑dir. [Угадай: за тобою – хлоп! Це двері].
Avzum ačsam, öpkäm körünir. Ol, ešik ačsa, ot körüngän‑dir. [Якщо відкрию рота, мої легені вид‑
но. Це: коли відкривають двері, видно вогонь] [21, с. 56, 58‑59].
Спираючись на ці загадки, можна зробити висновок, що у половців (куманів) побутували куполо‑
подібні житла (як у загадці про яйце), які мали всі елементи давньотюркської юрти, включаючи решіт‑
частий каркас. Крім того, на кочовищах могли бути й інші господарські будівлі:
Itip‑itip ïrγalmaz, ičindägi čayχalmaz. Ol, uru. [Скільки не штовхай, не похитнеться, і те, що всере‑
дині, не сплесне. Це яма для зберігання зерна] [21, с. 56].
Від шалашів та юрт, встановлених на кочовищі, ймовірно, лишалося небагато слідів. Тому під
час археологічних досліджень варто звертати особливу увагу на залишки вогнищ та господарських ям,
що мали лишитися у місцях перебування людей, особливо якщо вони не супроводжуються залишками
жител‑напівземлянок.
Складність виявлення половецьких кочовищ зумовлена й особливостями матеріальної культури,
що притаманні кочовим суспільствам. Зазвичай під час розвідок археологи виявляють насамперед
уламки кераміки. Однак у кочовиків керамічний посуд навряд чи був широко поширений. Під час постій‑
них перекочівель набагато зручніше було користуватися дерев’яним, металевим посудом, а також шкі‑
ряними бурдюками. Тим не менше, керамічний посуд іноді виявляють у похованнях. О. В. Євглевський
та Т. М. Потьомкіна виділили кілька видів гончарної кераміки, які побутували у кочовиків розвиненого
середньовіччя на нашій території [22]. На думку авторів, досить невиразну ліпну кочівницьку кераміку,
представлену в основному кухонними горщиками, у ХІІ – на початку ХІІІ ст. замінили горщики давньо‑
руського вигляду. Це кухонні горщики, виготовлені з глини сірого або брунатного кольору, з валикопо‑
дібним вінцем. Плічки посудини могли прикрашатися орнаментом з прямих та хвилястих смуг. Судячи
з інвентарю, такий посуд зустрічається переважно в небагатих жіночих похованнях [23, с. 78]. У поло‑
вецьку добу, окрім горщиків давньоруського вигляду, у похованнях знаходять і амфори, які поступали
до кочовиків з Криму та поселень Приазов’я та в золотоординський час [22, с. 221, 223]. Таким чином,
керамічний матеріал половецького часу доволі скромний.
Отже, пошук половецьких кочовищ є доволі складним завданням. На Сіверському Дінці зимівни‑
ки та літники, найімовірніше, мають розташовуватися у верхів’ях і в гирлах правих притоків Дінця. Під
час археологічних досліджень варто звертати увагу на залишки вогнищ, господарських ям, можливо,
слідів від юртоподібних жител. Культурний шар сезонних поселень навряд чи був потужним. Він може
включати уламки ліпної середньовічної кераміки, горщиків давньоруського вигляду та середньовічних
амфор кримського та приазовського виробництва, фрагменти залізних ножів, кресал, кременів, при‑
крас та інші речі, які знаходять у похованнях половецького часу.
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ОЛЕКСАНДР СТАРІК, АННА ЮРЧЕНКО

АРХЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ
ІМ. Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО‑2019 ЯК ПРИКЛАД
КОМПЛЕКСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглядаються питання співвідношення археології як науки та способу пізнання минулого та краєзнавства як виду громадської й популяризаторської діяльності. На прикладі експедиції
2019 р. продемонстровано, що наукова археологічна експедиція є комплексною та містить елементи краєзнавчої роботи, етнографічних досліджень, популяризації наукового знання. Авторами
також характеризуються основні здобутки й проблеми, з якими вони стикнулися під час цієї археологічної експедиції.
Ключові слова: археологія, етнографія, краєзнавство, археологічна розвідка, пам’ятка археології, знахідки, фрагменти посуду, енеоліт, епоха бронзи, доба раннього заліза.
Останнім часом спостерігається зростання інтересу до локальної історії. Це пов’язане з викли‑
ками, які з’являються унаслідок глобалізації і, як це не дивно, децентралізації. «Горизонтальні вимі‑
ри» історичного знання активно доповнюють «вертикальні», а часто навіть набувають самостійного
значення. Під археологічним краєзнавством розуміємо міждисциплінарний підхід до вивчення давньої
регіональної історії. Археологічне краєзнавство почало активно розвиватися на межі ХІХ–ХХ століть,
практично відразу ставши науково‑популяризаторським напрямом діяльності. Його наукові підвалини
спочатку складала діяльність наукових товариств, архівних комісій і музеїв. Археологічне краєзнавство
входить до загального краєзнавства, системи історичних наук та до археології як такої. Спираючись
на міждисциплінарні наукові зв’язки, воно запозичує дослідницькі методи з ряду галузей знань. Загаль‑
на схема дослідження в археологічному краєзнавстві виглядає наступним чином:
• накопичення фактів, що стосуються об’єкту/тів дослідження;
• визначення їхньої специфіки, покликаної до життя регіональними особливостями природи, роз‑
ташування тощо;
• визначення місця й ролі локальних пам’яток і, якщо можна, подій у загальному перебігу істо‑
ричного процесу;
• простеження певних закономірностей у діалектиці загального і специфічно регіонального.
Історія поселень, взаємодія їхнього населення з природою, історія та специфіка виробничої діяль‑
ності, культури та духовності вивчаються в певному часово‑просторовому вимірі, що цілком відповідає
загальному визначенню краєзнавчого дослідження [1, с. 29‑47]. Проте, на нашу думку, в археологічного
краєзнавства є вагома відмінність від загально‑історичного напряму краєзнавчих досліджень. Якщо
історичне краєзнавство може бути одночасно галуззю наукового пізнання, масовим рухом і формою
громадської діяльності, то специфіка археологічного дослідження, його руйнівні методи не дозволяють
самостійно проводити археологічні дослідження, насамперед, розкопки. Проте представники громад‑
ськості, учнівська молодь місцевих шкіл, а також місцеві краєзнавці можуть брати участь в експедиці‑
ях, організованих професійними археологами та навіть ініціювати їх. Окрім того, вони можуть отримати
доступ до результатів археологічних досліджень, введених до наукового обігу.
Важливою відмінністю археологічного матеріалу від інших історичних документів є те, що речові
пам’ятки, на відміну від писемних, не містять прямої розповіді про історичні події. Висновки, які можна
зробити, спираючись на археологічний матеріал, є результатом наукової реконструкції, точність якої багато
в чому залежить від повноти зібраного матеріалу під час польових досліджень, його комплексності та різно‑
сторонності. До поняття «матеріали археологічних досліджень» відносимо не тільки предмети матеріаль‑
ної культури – фрагменти посуду, вироби з металів, каміння тощо, але й спостереження за навколишньою
природою, особливостями рельєфу й навіть дослідження місцевих легенд, що стосуються давнини.
Слід відзначити, що кожна археологічна експедиція є краєзнавчою за своїм характером, адже її ді‑
яльність обмежена територіально та хронологічно. Незважаючи на те, що ці рамки чітко визначені відкритим
листом та дозволом, що видаються відповідними установами, вони можуть бути надзвичайно широкими.
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У 2019 році співробітники відділу археології Дніпропетровського національного історичного му‑
зею ім. Д. І. Яворницького (далі – ДНІМ) проводили дослідження пам’яток археології в околицях сіл
Бабайківка, Драгівка та Лисківка Царичанського району Дніпропетровської області, розташованих
на правому березі річки Орелі. Також обстежувалися береги приток та стариць Орелі. На жаль, час для
розвідки був обраний не надто оптимальний, оскільки трава піднялася вже високо, як і посіви на полях,
що значно ускладнювало не тільки збір підйомного матеріалу, але й огляд територій, не кажучи вже
про розбивку шурфів.
Слід додати, що ці території цікаві тим, що долина річки Орелі є своєрідним кордоном між лісо‑
степовою зоною та степами Лівобережної України. Свого часу це були кордони між степовими кочови‑
ми племенами та осілим населенням лісостепу, а географічна близькість з річками басейну Сіверсько‑
го Донця робить досить вірогідними міжрегіональні культурні зв’язки в давнину.
Незважаючи на те, що дослідження регіону проводив ще Д. І. Яворницький наприкінці ХІХ –
на початку ХХ ст., комплексними і систематичними вони не стали. Безпосередньо з населених пунктів,
які стали місцем дослідження в 2019 році, відомо кілька знахідок. Так, в колекції ДНІМ є одна висло
обушна сокира, місцем знахідки якої в документації значиться Лисківка, а також золота сережка з зер‑
ню та бурштиновими вставками з Бабайківки [2].
Під час спорудження каналу «Дніпро‑Донбас» в регіоні активно працювала експедиція Інституту
археології НАН України. Саме тоді, в 1970–1975 роках, були оглянуті значні площі вздовж всієї течії
Орелі, зокрема в Царичанському районі. Також в регіоні працювала експедиція Дніпропетровського
університету під керівництвом І. Ф. Ковальової. Метою роботи цієї експедиції було дослідження кур‑
ганів, що потрапляли в зону спорудження каналу. Окрім цього, було досліджено великий неолітичний
могильник у Бабайківці.
Таким чином, вибираючи регіон для дослідження, співробітники ДНІМ спиралися на масив ін‑
формації, зібраної в попередні роки та виходячи з того, що з моменту останніх систематичних дослі‑
джень минуло понад 30 років.
Кістяк експедиції ДНІМ склали співробітники відділу археології, а долучились до участі в ній студенти
історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара й волонтери.
Під час розвідок у Бабайківці не вдалося локалізувати усі ті місцезнаходження з археологічним
матеріалом, що були відомі з попередніх років. Варто відзначити, що втратили актуальність більшість
з орієнтирів, до яких були прив’язки пам’яток, знайдених під час розвідок 1970‑х років. Так, не лише
припинили існування, але й стали практично непомітними на поверхні всі ті птахофабрики, МТФ та інші
господарські споруди, побудовані до 1970‑х років. Також деякі водойми пересохли, зменшилися в роз‑
мірах, замулилися, а деякі з озер перетворилися на болота. Тодішні їхні назви не були зафіксовані
на картах, створених або для користування лісниками, або задля сільськогосподарських потреб. Зро‑
зуміло, що на сьогодні (коли стали доступними GPS‑навігатори) вже не є такими актуальними реко‑
мендації щодо прив’язки об’єктів, але враховувати ці моменти важливо у подальших дослідженнях
та описах маршрутів.
До того ж у ході розвідок вдалося встановити, що як мінімум одне багатошарове поселення було
цілком знищене унаслідок людської діяльності. Мова йде про поселення на околицях Бабайківки, яке
місцеві мешканці називають «Прогон». Відомо, що впродовж довгого часу тут набирали пісок з дюн для
господарських потреб, унаслідок чого вибрали практично весь культурний шар. Також місцевий краєзна‑
вець повідомив, що ліси, розташовані довкола «Прогону», привертають увагу осіб з металошукачами.
Унаслідок обстеження околиць Бабайківки були досліджені поля Державного професійно‑техніч‑
ного навчального закладу «Царичанський аграрний професійний заклад». На одному з них були зібрані
матеріали епохи бронзи (надзвичайно фрагментовані й без орнаментів) і матеріали XVII–XVIIІ ст. Їхнє
місцезнаходження не було відомо з попередніх розвідок.
Особливістю Царичанського району є те, що його сучасна територія у пізньому середньовіччі
входила до складу як Полтавського полку, так і земель Війська Запорозького Низового, кордон між
якими проходив по річці Орель. Тому не дивно, що до комплексу знахідок увійшли численні фраг‑
менти посуду періоду існування козацтва (ХVІІ–ХVІІІ ст.), зібрані на пам’ятках в околицях Бабайківки
та Лисківки. Найчастіше зустрічаються фрагменти вінець та стінок горщиків, випалених в окисному се‑
редовищі та прикрашених опискою. Рідше трапляються уламки тарілок, мисок, покришок, глеків, кухлів
тощо. Орнамент властивий для зазначеного періоду й не відрізняється оригінальністю: широкі та вузькі
оперізуючі лінії, швидкі та повільні хвилі, цятки. Фрагменти димленого посуду прикрашені ритованими
смугами та штампованими рядами.
Якщо говорити про співпрацю з краєзнавцями, то варто також відзначити, що під час експеди‑
ції була перевірена інформація від автора та редактора порталу «Шукач» Олександра Домбровсько‑
го. На вказаному веб‑ресурсі розміщено багато якісних фотографій, зроблених за допомогою квадро‑
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коптера, зокрема фотографій таких об’єктів археології, як кургани, майдани та оборонні споруди. Окрім
цього, Олександр Домбровський стверджував, що на якісних картах Google, а також на власних знімках
за допомогою квадрокоптера йому вдалося виявити залишки невідомої фортеці з Української укріпле‑
ної лінії. Проте обстеження території не підтвердило цього. Разом з тим Олександром були зроблені
фотографії інших об’єктів археології – кургану в селі Андріївка, а також частини Української укріпленої
лінії в околицях сіл Бабайківка та Турове.
Після обстеження околиць Бабайківки та Драгівки основна увага була сконцентрована на двох
пам’ятках археології – багатошаровому поселенні «Озеро Гречане» та поселенні епохи бронзи «Пара‑
скина гребля».
Варто зазначити, що поселення «Озеро Гречане» було виявлено під час робіт експедиції у період
спорудження каналу «Дніпро‑Донбас». Можливо, це поселення також відоме під назвою «Тарабанів
горб». Проте опитування місцевих жителів і консультації з краєзнавцями показали, що подібною наз‑
вою в цих селах ніхто не послуговується. Тому, аби уникнути плутанини в майбутньому, пам’ятку було
вирішено назвати за гідронімом, відомим місцевим жителям. Озеру не загрожує пересихання, тому
ми вважаємо, що поруч з фіксацією точних координат доцільно називати поселення «Озеро Гречане».
За допомогою шурфів, закладених у різних точках поселення, а також збору підйомного
матеріалу вдалося встановити межі пам’ятки, а також час існування поселення. Воно розміщу‑
ється на лівому березі річки Прядівки. З південно‑західного краю обмежене лісом, а з північ‑
но‑західного – озером Гречаним. Займає ледь помітне природне узвишшя, обмежене цими во‑
доймами. Так, згідно з матеріалами, зібраними в 2019 році, поселення можна вважати сезонним,
про що свідчить відсутність комплексів – жител та господарських споруд. До того ж у шурфах
помітні вузькі прошарки бурого кольору, які, очевидно, є результатами неодноразового розливу
Прядівки. Цікаво, що ці прошарки фіксуються на території всього поселення з глибини приблизно
в 0,5 м. Важливо також відмітити, що основна частина матеріалів була зібрана на поверхні сели‑
ща, а в шурфах його було набагато менше.
Серед знахідок варто відзначити фрагменти посуду різних етапів епохи бронзи, зокрема фраг‑
мент стінки ліпної посудини, зовнішня та внутрішня поверхні якої були загладжені травою, фрагменти
посуду доби раннього заліза як місцевого, так й імпортного виробництва (на одному з фрагментів стін‑
ки камфорної посудини помітні сліди повторного використання, можливо, в якості лощила), а також
фрагменти кам’яних знарядь праці (фото 1) та прясла з олов’янистого сплаву.
Друге поселення, на якому була сконцентрована увага, знаходиться на правому березі Прядів‑
ки. Відоме воно також з попередніх розвідок, а локалізувати його вдалося завдяки співпраці з місцевим
краєзнавцем О. О. Кріпаком. Слід зазначити, що це поселення розміщується на природному узвишші
над вигином одного з рукавів Прядівки, а на сході та півдні обмежене лісом. Саме тут розташовується
й курган, на верхівці якого встановлено охоронну табличку з інформацією про те, що це пам’ятка істо‑
рії. Західним кордоном є рукав Прядівки, який на сьогодні заболочений. З огляду на те, що територія
поселення ніколи не розорювалась і на момент проведення розвідки була вкрита високою трав’яною
рослинністю, локалізувати його за наявністю підйомного матеріалу було б неможливо. Варто відзначи‑
ти, що розорюється поле, яке примикає до поли кургану з північного сходу. На цьому полі вдалося зі‑
брати підйомний матеріал, але виключно безпосередньо поруч з курганом. Тут він представлений фра‑
гментами посуду XVII–XVIII ст., подібного до того, який було знайдено поблизу села Березівка. Шурф,
закладений на полі, був абсолютно порожнім, якщо не враховувати крем’яного відщепу.
Інші три шурфи розміщувалися на основній території поселення. На відміну від поселення «Озе‑
ро Гречане», матеріали в шурфах на поселенні «Параскина гребля» залягали, починаючи з глибини
0,4 м від сучасної денної поверхні та глибше. Основна їх концентрація була на глибині від 0,4 до 0,6 м
від сучасної денної поверхні.
Поселення було відкрито і за документами значиться як поселення неоліту‑бронзи. Серед ма‑
теріалів, зібраних в 2019 році, можна виділити кераміку енеоліту-ранньої бронзи: фрагменти стінок
та вінець поганого випалу з додаванням грубої жорстви в тісто (фото 2). Через погану якість і підвище‑
ний рівень вологості вони почали розшаровуватися. У стінках шурфів було помітно керамічну крихту,
що свідчить про поганий випал кераміки та її псування під впливом підвищеної вологості.
Серед знахідок також було декілька виробів з кременю – заготовки, відщепи та ножевидна плас‑
тина. Ці вироби відповідають загальному датуванню поселення (фото 1).
Знайдено й декілька фрагментів посуду імпортного виробництва доби раннього заліза (VI–
V ст. до н. е.). Не дивлячись на те, що вони були знайдені в шурфі, окремого шару не становили,
а один з них був поруч з кротовиною. На нашу думку, вони принесені кротом або водою з іншої
частини поселення, адже, за винятком даних двох фрагментів, не виявлено матеріалів ранньої
залізної доби.
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Цікаво, що на цьому поселенні було помічено декілька шлаків, різних за складом: залізисті, брон‑
зові. Ці шлаки знайдені на різних ділянках селища, але інших слідів виробництва не виявлено.
Робити висновки про характер поселення «Параскина гребля» на сьогодні неможливо. Тому по‑
селення потребує додаткового стаціонарного дослідження.
Співпраця з краєзнавцем Кріпаком дала ще один позитивний результат. У зв’язку з тим, що кра‑
єзнавець володів інформацією про розміщення різночасових поселень, які він не лише вказав на карті,
але й позначив на місцевості, були локалізовані місцезнаходження матеріалів в урочищах Корчагівка,
Іллічова Балка, Негодина Хата та ін. Окрім цього, відповідно до його досліджень в урочищі Іллічова
Балка знаходили матеріали черняхівської культури, зокрема й фрагменти фібул та денарії. Учасникам
експедиції вдалося зібрати матеріали епохи бронзи й доби раннього заліза, але матеріалів черняхівської
культури не було виявлено. О. О. Кріпак також повідомив, що більшість речей, виявлених на поселеннях,
були передані до школи села Лисківка й виставлені в кабінеті історії. За сприяння краєзнавця учасники
експедиції мали змогу не тільки ознайомитися з цими предметами, але й з археологічною картою райо‑
ну. Останнє сприяло тому, що додатково було намічено декілька перспективних маршрутів для розвідок.
Варто зазначити, що від самого початку експедиція ДНІМ набула міждисциплінарного й комплек‑
сного характеру. Незважаючи на те, що в складі експедиції не було етнографа, дослідження в цьому
напряму також проводились. Насамперед йдеться про встановлення відповідників між сучасними то‑
понімічними назвами, які побутують у селах, і тими, якими послуговувалися дослідники в ХХ ст., а та‑
кож про їх локалізацію на сучасних картах. Основні труднощі виникли з локалізацією озер. Зі зрозумі‑
лих причин маленькі озерця попересихали, а відносно великі перетворилися на болота. До того ж деякі
озера в сусідніх селах мають однакові назви. Наприклад, озеро Піскувате (інша назва – Піщане) та бо‑
лото Комишувате є як в Бабайківці, так і в Лисківці. Також вдалося встановити та нанести на сучасні
карти за допомогою системи GPS координати урочищ Кабашне, Корчагівка, Негодина Хата та ін.
Одночасно проводився збір етнографічних матеріалів у місцевого населення. Так, до збірки ДНІМ
найближчим часом потраплять зразки посуду ХVIII–ХІХ ст., який зберігався та використовувався в госпо‑
дарствах. Більша частина етнографічного матеріалу представлена побутовим посудом: горщиками й гле‑
чиками, а також монетами та фрагментами ХІХ ст. Під час розвідки місцевим мешканцем було подаровано
два неординарних зразка посуду. На жаль, не вдалося встановити його походження. Відомо лише, що по‑
суд походить з одного комплексу. Мова йде про керамічний черпачок та скляний кухлик. Черпак (h – 6,5 см,
d вінець – 13 см, d денця – 9 см) зі сплощеними вінцями, носиком, дещо опуклими стінками та округлим
денцем (фото 3). Ручка його втрачена, але по її залишкам видно, що ним зручно користуватись прав‑
шам. Поверхня черпачка зсередини та зовні вкрита коричневою поливою, дефект якої (цек) утворює сітку
тріщин, особливо в її придонній частині. Під вінцями черпачок прикрашений кількома неглибокими оперізу‑
ючими ритованими смугами. Сучасний стан посудини незадовільний: численні тріщини та вибоїни, сколи,
втрати по поверхні, відшарування поливи. Кухлик (h – 9 см, d вінець – 5,2 см, d денця – 6 см) виготовлений
з зеленого скла з численними пухирцями повітря, циліндричної форми, з прямими заокругленими вінцями
та виступаючим округлим денцем. Ручка та частина вінець з прилеглою стінкою втрачені. За характерними
морфологічними ознаками можемо датувати обидва зразки кінцем ХVІІІ ст. – першою половиною ХІХ ст.
До комплексу знахідок увійшов й подарований місцевим мешканцем ствол капсульного пістоле‑
та (17х2,5см). Дуло та запальний отвір деформовані, збереглися залишки патрубка, а мушка та цілик
відсутні. Видно сліди від надульника (хомута), не виключено, що пістолет є саморобним.
До оригінальних знахідок також можна віднести металеву частину протезу для ноги, датовану
орієнтовно ХІХ ст.
Цікавим з точки зору етнографії є зафіксований випадок, коли сучасне кладовище розросталося
довкола кургану. На самому ж кургані встановлений кований хрест. Випадків, коли сучасні поховання
розміщувалися б на самому кургані, непомітно.
Якщо говорити про популяризаторську сторону археологічного краєзнавства, то воно в рамках
діяльності експедиції мало декілька проявів. Завдяки активній співпраці з авторами та координаторами
проекту «Діти вивчають країну» до експедиції долучилося декілька груп дітей з Дніпра. Вони не тільки
відвідали місця археологічних досліджень і пам’ятки історії та археології Царичанського району, але
й прослухали тематичні лекції щодо специфіки роботи археологів, найдавнішої історії Приорілля та діз‑
налися про кожен з об’єктів, де вони побували [3]. Під час роботи експедиції та в рамках зазначеного
проекту було підготовлено фотоальбом «Приорілля. Природа&Історія. Альбом природних та історич‑
них пам’яток Царичанського району Дніпропетровської області» [4].
Отже, наукова археологічна експедиція за своїм характером є комплексною, зокрема має й кра‑
єзнавчий характер, адже досліджуються не лише пам’ятки археології, але й умови їх розташуван‑
ня. Співпраця з краєзнавцями та місцевим населенням допомагає локалізувати ті чи інші топоніми
та співвіднести їх з сучасними картами та об’єктами на місцевості.
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За результатами дослідження, проведеного експедицією ДНІМ, було встановлено точні коор‑
динати декількох пам’яток археології Царичанського району Дніпропетровської області, а також після
повного наукового дослідження усі отримані артефакти, як археологічні, так й етнографічні, попов‑
нять фонди ДНІМ. Окрім цього, створений прецедент щодо співпраці з громадськими організаціями,
активістами, представниками територіальних громад задля популяризації цивілізованого ставлення
до пам’яток минулого та плідної комунікації заради їхнього збереження.
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Рис. 1. Вироби з кременю з поселень Озеро Гречане та Параскина Гребля

Рис. 2. Фрагменти посуду з поселення Параскина Гребля
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Рис. 3. Черпак
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Олександр Моця. ПЕРШІ КРОКИ ПОШИРЕННЯ...

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ...
ОЛЕКСАНДР МОЦЯ

ПЕРШІ КРОКИ ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА
НА ТЕРИТОРІЇ ДОНБАСУ
Поширення християнських ідей на території Донбасу має тривалу історію. В часи розвинутого середньовіччя ці землі були частиною північних околиць Великого Степу, де основним населенням
були не землероби, а кочівники. Незважаючи на ці обставини, християнське віросповідання поширювалось серед окремих прошарків населення Великого Степу.
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Свого часу Л. Гумільов зазначав, що у першому тисячолітті нашої ери християнська віра була
проповідувана по усіх країнах – від Атлантики до Тихого океану. Але зерна релігії, які «впали» на різну
землю, проростали неодинаково, як і було відзначено у притчі про сівача: ті, що впали біля дороги,
були розтоптані, деякі розкльовані птахами, які впали на каміння, засохли, як і ті, що потрапили у ді‑
лянки, що були задушені бадиллям, лише деякі з них принесли плід історичний.
Повною мірою це відноситься і до процесів, які відбувались на теренах сучасного Донба‑
су, де вплив нової релігії спочатку проходив в іншому напрямі, ніж у Києві чи в інших регіонах схід‑
нослов’янського світу: тут певним чином, на відміну від релігійного впливу Рима чи Константинополя,
фіксувався вплив Багдада – тоді резиденції патріарха несторіан [1, с. 243, 246].
Слід пам’ятати, що основні імпульси християнської віри у середньовічні часи на півдні Схід‑
ної Європи зафіксовані з православної Візантії та католицького Заходу. За деякими даними, вже під
час хрещення Володимира Святославича у 988 р. на церемонії був присутній печенізький хан Мете‑
ган. У зазначений період за сприяння згаданого великого князя київського до середовища того ж про‑
тодержавного номадського утворення печенігів вирушив капелан германського імператора Оттона ІІІ
Бруно Кверфуртський, але спроба розповсюдити нове віровчення у кочівницькому середовищі вияви‑
лася невдалою: прийняти християнство погодилося лише декілька осіб.
На думку окремих науковців, нова віра знаходила своїх прихильників тут дещо пізніше, коли
північнопричорноморські степи зайняли нові господарі, відомі у давньоруських джерелах як «половці»,
у візантійських та західноєвропейських як «комани», у арабських та персидських документах як «ки‑
пчаки», а у китайських – як «цинь‑ча». Але, найімовірніше, це було пов’язано зі шлюбами доньок
степових вельмож з синами східнослов’янських володарів, які до своїх тестів принципово не пере‑
їзджали. У літописах зафіксовано не менше восьми таких одружень. Родини тоді були багатодітними
і якщо припускати, що у цих 8 родинах у середньому виростало по 5 синів і доньок, то серед них (тобто
у князівських родинах загалом) було приблизно 40 князів і княгинь напівполовців, а далі – приблизно
200 половецьких онуків та онучок. Таке споріднення скріплювалося повторними шлюбами княжичів
і князівень змішаного походження. Зокрема Ігор Святославич, – герой загальновідомого твору «Слово
о полку Ігоревім», – по лінії батька був онуком доньки хана Осолука, тобто доводився правнуком цьому
номадському зверхнику [2, с. 252; 3, с. 93, 95-96].
На прикладі життя даного давньоруського князя та його взаємин з не менш відомим половець‑
ким ханом Кончаком можливо продемонструвати усі протиріччя стосунків між Руссю і Половецьким сте‑
пом. Перший раз обидва персонажі «Слова» зіткнулися 1174 р., коли енергійний кочовий лідер вперше
прийшов на східнослов’янські землі разом з ханом Кобяком. Під Переяславлем Руським (нині – Преяс‑
лав‑Хмельницьким) вони зійшлися з військовою дружиною Ігоря Святославича – князя новгород‑сівер‑
ського. Він саме тоді рухався на р. Ворсклу, – тобто на кочові вежі, – з метою їхнього пограбування і влас‑
ного збагачення. Кочовики зазнали поразки та відступили за межі південних кордонів східнослов’янської
держави. Але пізніше, зі зміною історичної ситуації, Кончак укладає мирну угоду зі Святославом Всеволо‑
довичем та недавнім своїм супротивником Ігорем. Унаслідок такої домовленості він стає співучасником
їхньої суперечки за київський княжий стіл проти Рюрика Ростиславича. Похід 1180 р. русько‑половецьких
сил проти клану Мономаховичів (у якому знов-таки брав участь і лукоморський хан Кобяк) закінчився кра‑
хом союзників. Воїни Рюрика на р. Чорторий під Києвом повністю розгромили їх, а велика кількість знат‑
них половців була вбита або потрапила у полон. Кончак разом з Ігорем, як повідомляє літопис: «въскочиша в лодью, бежа на Городец к Чернигову» (нині – м. Остер на р. Десні) [4, стлб. 623].
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Через три роки після вищезгаданої нищівної поразки Кончак знову збирає сили і йде на Русь. Але
дорогою, дізнавшись про підготовлене для нього нанесення контрудару з боку руського війська (сут‑
тєве уточнення: не російського), повертає назад. Його новий похід 1184 р. теж закінчується ганебною
поразкою на р. Хорол. Цим бажає скористатися Ігор Святославич, який у 1185 р. швидко збирає військо
та вирушає у похід, забувши про старі дружні відносини з Кончаком. На першому етапі цього нового
походу він навіть захоплює велику здобич, але прораховується: коаліція половецьких ханів завдає ни‑
щівного удару по втомленому тривалим переходом давньоруському війську, а самого пораненого князя
разом сином Володимиром Кончак бере у полон. Згодом Ігор втікає на Русь, а через два роки додому
повертється й син, але разом з молодою дружиною – донькою Кончака та їх спільною дитиною. Грають
весілля, а хан з князем стають родичами.
Тож, як свого часу писав Й. Хейзинга: «Життя було просякнуте релігією до такої міри, що виникала постійна загроза зникнення відстані між земним і духовним. І якщо, з одного боку, у святі
миттєвості все у повсякденному житті присвячується вищому, – з іншого боку, освячене постійно
тоне у повсякденному через неминуче змішування з повсякденним» [5, с. 170].
Та, повертаючись до основної теми цього дослідження, слід більш уважно розглянути поширен‑
ня християнських ідей безпосередньо на сході Євразійського материка, тобто в азійській його части‑
ні. Досить коротко про це вже згадувалося вище, коли йшлося про центр несторіанства у Багдаді. Але
слід звернутися до даного питання більш докладніше у контексті окресленої теми.
Ще в 431 р. на вселенському соборі в Ефесі було піддано анафемі константинопольського па‑
тріарха Несторія, який необачно заявив, що «у Бога нема матері». Його супротивники та прибічники
відразу ж вступили у боротьбу між собою, але як монофізити, так і православні халкедоніти були одно‑
стайно нетерпимі по відношенню до несторіанства. Особливо загострилася боротьба після 484 р., коли
на соборі в Біт‑Запаті несторіанство було визнано як панівне ісповідання перських християн, зокрема
й вірних Мервської митрополії. Підтримка перського шаха для візантійських несторіан виявилася фа‑
тальною. У 489 р. імператор Зенон підтвердив осудження несторіан і закрив едеську школу, де вони
викладали своє віровчення. Школа перебралася до Персії, в Назиб, а у 499 р., у Ктезифоні, виникла
нова несторіанська патріархія, котра розквітла в VІ ст.
З Персії несторіани широко розповсюдилися по всій Східній Азії. У тому ж сторіччі хри‑
стияни проповідували свою віру серед кочових тюрків і навіть не без певного успіху. Так тюрки,
захоплені у полон візантійцями у битві при Баляраті 591 р., мали на лобах татуювання у вигляді
хрестів й пояснювали це тим, що такий знак був зроблений за порадою християн, які проживали
в їхньому середовищі, задля того, щоб не захворіти моровою язвою. Звичайно, даний факт зов‑
сім не вказує на широке поширення тоді християнства серед кочових тюрків, але все-таки дозво‑
ляє констатувати присутність пошановувачів цієї релігії і в степовій зоні. Певною мірою нове для
Сходу віровчення тут поширювалося й надалі.
Розглядаючи проблему загалом, слід константувати, що в аспекті боротьби світоглядів вплив
китайської та мусульманської культур за тих часів у степу був обмежений, його було зупинено візантій‑
ською культурою, що сприймалася в самому широкому її розумінні. Проте найбільш цікавим у цьому
відношенні було те, що успіхи «степового візантійства», тобто проникнення християнства й маніхей‑
ства до степу, не можна просто підвести до рубрики «культурних впливів». Який завгодно вплив до‑
пускає ту або іншу форму присилування, хоча б моральну, інтелектуальну чи емоційну. А кочовики
були завжди досить чутливими до будь-яких форм присилування та були спроможні досить успішно
протистояти цьому. Та й сама Візантійська імперія, розташована на значній відстані від степової зони
Центральної Азії, не тиснула та й не могла тиснути на кочовиків. До того ж проповідування христи‑
янства серед номадів вели ті, кого у самій Візантії вважали єретиками. Тож поширення християнства
у степу було не «культурним впливом», а перенесенням ідейних цінностей.
Універсалізм християнства, в якому «несть ни варвар, ни скиф, ни эллин, ни иудей», прищепив‑
ся у кочовому світі, тому що він не дискримінував номадів і не призводив до підпорядкування чужому
хану, незважаючи на те, чи був той «Сином Неба» або ж «Намісником пророка» [6, с. 115–117].
Донбас у середньовічну епоху (як і раніше) входив саме до зони Великого Степу з перева‑
жанням кочового трибу життя у середовищі місцевого люду. З точки зору О. Скржинської, половці
давньоруськими літописцями розглядалися як люди, що проживали на тому («оному») березі
Дніпра, і в цьому аспекті відрізнялися від «своїх поганих», Чорних Клобуків, які мешкали на пра‑
вому, тобто «руському» березі Славутича [7, с. 276]. Якоюсь мірою таку точку зору можна порів‑
нювати з думкою П. Шевальє відносно самої назви середньовічної Козацької держави: «Країна,
де мешкають козаки, зветься Україною, що означає окраїна» [8, с. 38]. На думку француза, який
служив при дворі польського короля, дніпровська річкова зона якраз і була географічною межею
європейської землеробської цивілізації, за якою вже починався кочівницький Великий Степ.
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Проте на проживання тут окремих громад християнського люду вказують хоча б події 1111 р.,
коли об’єднані сили давньоруських князів за ініціативою князя Володимира Мономаха вирушили зем‑
лями Дніпровського Лівобережжя на супротивника – «донецьких половців» – через Сулу, Хорол і далі
«до Дону» – на той час Сіверського Донця. Слід при цьому пам’ятати, що відбувалося це ранньою
весною, а тому, можливо, ріки не скресли. Цим і пояснюється стрімкий марш князівських воїнів через
пересічене багатьма ріками майже 500‑кілометрове степове «море». Дійшовши до вибраної місци‑
ни, «облачишася во броне и полки нарядиша и придоша ко граду Шаруканю», – повідомляє Іпатієв‑
ський літопис. Жителі цього граду вийшли назустріч русам та привітали військо підношеннями риби
й вина – саме християнськими символами.
Як зазначала С. Плетньова, судячи з того, що князь Володимир Мономах наказав підходити
до містечка зі співами молитов, зустріч ця була організована місцевими християнами. Цей факт цікавий
тим, бо свідчить про наявність серед донських половців населення, яке було готове перейти на бік Русі
навіть за релігійним віровченням, а також і з політичної доцільності такого акту. Найімовірніше, це були
аси або ж ясо‑алани, котрі залишилися в степу після приходу сюди печенігів, а потім і половців, – тобто
колишні піддані Хозарського каганату. Подібно до їхніх співродичів – аланів, що мешкали у передгір’ях
Кавказу, вони, ймовірно, також у своїй масі ще раніше прийняли нову для себе віру. Не викликає сум‑
ніву, що християни, як і землероби алани, з великим бажанням перейшли б під владу давньоруських
князів.
Невелике містечко на березі Донця/Дона належало (за своєю назвою) конкретно великому хану
Шарукану, а його жителі повинні були сплачувати кочівницькому зверхнику певну данину. Поблизу від
Шаруканя знаходилося ще одне місто – невеликий за розмірами укріплений пункт Сугров. Імовірно,
що його володарем був хан Сугр, який потрапив у давньоруський полон в 1107 р. Оскільки містечко
і відповідно кочів’я Сугра знаходилися безпосередньо неподалік від вищезгаданого Шаруканя (перехід
між двома населеними пунктами відбувався за один день, тобто приблизно дорівнював 40 км), можна
припустити їхні близькі стосунки (брати, батьки чи діти).
Але Сугрин не зустрів русичів дарами, а тому він був взятий і спалений (можливо тут не було хри‑
стиян). Після цього руські полки (не плутати з російськими) відійшли від «Дону» (імовірно літописець
мав на увазі береги Сіверського Донця). Далі відбулася «брань люта», а перемога над ханами важко
дісталася князям. Внаслідок її було взято «полона много с скоты, и кони, и овце, и колодников много
изимоша руками» [9, с. 59–61].
При цьому виникає питання: чиє ж християнство – з азійського Сходу чи європейського Заходу –
мало більший вплив на кордоні з Половецьким степом? На нашу думку, останнє, а більш конкретно –
від самої Візантії. У цій історичній ситуації певною мірою важливим стає «тмутараканьський фактор» –
наявність давньоруського анклаву на березі Азовського моря, де певний час панували двньоруські
вихідці з династії Рюриковичів. У зв’язку з цим слід звернути увагу на доробок Б. Рибакова, який з цього
приводу писав в одній зі своїх робіт: «Чернігівським князям, починаючи з ‘‘храброго Мстислава, иже
зареза Редедю пред полки касожскими’’ і до початку ХІІ ст., належала Тмутаракань (сучасна Тамань) – давнє місто біля Керченської протоки, значний міжнародний порт, у якому проживали греки,
руси, хозари, вірмени, євреї, адигейці. Середньовічні географи, вираховуючи відстані чорноморських
маршрутів, нерідко за одну із основних точок відліку брали Тмутаркань.
У середині ХІІ ст. зв’язки Тмутаракані із Черніговом перервалися, і цей морський порт перейшов до рук половців, чим пояснюється бажання Ігоря:
«Поискати града Тьмутараканя,
А любо испити шеломомъ Дону», –
тобто відновити старі шляхи до Чорного моря, на Кавказ, до Криму та Візантії. Якщо Київ
володів дніпровським шляхом ‘‘із Грек у Варязі’’, то Чернігів мав свої шляхи до синього моря; тільки
дороги ці досить міцно були закриті кочів’ями кількох половецьких племен.
Якщо київські князі широко використовували Чорних клобуків як заслону від половців, то чернігівські Ольговичі мали ‘‘своїх поганих’’.
Можливо, що саме через території, які знаходилися у басейні Сіверського Донця й рухалися
давньоруські воїни під час трагічного походу 1185 р., викоритовуючи для прокладання свого маршруту якусь стару інформацію про шляхи, що раніше пов’язували азовські береги із деснянськими» [10, с. 501, 507].
Та не лише з чернігівським людом були пов’язані жителі далекої Тмутаракані, але і з представ‑
никами релігійних християнських громад столиці Русі на берегах Середнього Дніпра. Прикладом цього
може бути постать ченця Никона – сподвижника засновника Києво‑Печерського монастиря Антонія,
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який оселився разом з ним у печері на березі вказаної ріки. Пізніше своїми діяннями викликав гнів
великого князя київського Ізяслава Ярославича через те, що постриг у ченці сина боярина Іоанна –
одного з наближених до київського зверхника багатих людей. Був змушений податися саме до Тмута‑
ракані, де й заснував монастир. У 1067 р. поїхав назад до Києва з дорученням домогтися поставлення
на тмутараканьський престол Гліба Святославича. Вже наступного 1068 р. повертається до печерської
обителі і далі займається там літературною працею. За свідченням «Житія Феодосія Печерського»
він «делает книги», але через незгоду з політикою нового київського володаря, знову повертається
до Тмутаракані. Лише по смерті Святослава Ярославича і до власної смерті перебуває у старій обителі
у духовному сані ігумена Печерського монастиря [11, с. 388]. У цьому історичному сюжеті початку ІІ ти‑
сячоліття н. е. знаходимо яскраву інформацію про традиційні зв’язки носіїв подніпровського христин‑
ства з середньовічним населенням на берегах Меотіди (Азовського моря). Тут також чітко проявляєть‑
ся пріоритет візантійського православ’я у порівнянні з іншими гілками даної релігійної доктрини в інших
частинах людської ойкумени.
Не торкаючись детально подій більш пізніх сторіч, все ж підтвердимо цю тезу археологічними
розкопками на території Донбасу, які були проведені відносно недавно в околицях с. Преображенне
Сватівського району Луганської області. На околицях сучасного села були частково вивчені печерні
залишки монастирських споруд ХVІІ–ХІХ ст., аналоги яких є в Криму (Інкерман) й Туреччині (Каппадо‑
кія). Вірогідно, вони формувалися у два етапи: спочатку внаслідок створення келій для ченців‑саміт‑
ників, які потім були об’єднані в єдиний монастирський комплекс. Для Донбасу даний археологічний
об’єкт нині є унікальним [12].
Проте подальша розробка релігійної тематики як загалом на теренах України, так і в регіоні зо‑
крема, є перспективною та необхідною й не лише у суто науковому відношенні.
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В’ячеслав Оліцький. РОЛЬ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО...

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ...
В’ЯЧЕСЛАВ ОЛІЦЬКИЙ

РОЛЬ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО
В КОЛОНІЗАЦІЇ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ
Характеризується політика кошового Петра Калнишевського в галузі освоєння територій
Вольностей Війська Запорозького, зокрема простежується трансформація ставлення козацтва
до переселенців і визначається роль кошового у цьому процесі. Аналізуються також заходи, спрямовані на економічний розвиток Запорожжя та позбавлення залежності від російського жалування. Відзначається, що завдяки успішній колонізаторській політиці П. Калнишевського Запорожжя не лише
стало економічно потужною одиницею, але й активно збільшилася кількість населення регіону. Наголошується, що в останнє десятиліття існування Січі Кіш захищав переселенців від російської
адміністрації та поміщиків. Доводиться, що Петро Калнишевський розглядав активну колонізацію
Степової України як одну з форм боротьби з Російською імперією за кордони Вольностей Війська
Запорозького.
Ключові слова: Запорозька Січ, кошовий отаман, козацтво, селяни, зимівник, господарство.
Питання колонізації Степової України у другій половині XVIII ст. належить до суспільно ваго‑
мих. Аналіз даної проблеми не лише поглиблює дослідження економічного та господарського життя
козацтва, але й висвітлює спротив українського козацтва захопленню цих територій Російською імпе‑
рією. Це ще раз доводить, що Степова Україна споконвіку належала до українських земель та засе‑
лялася українцями. З іншого боку, дана тема є прикладом вдалої аграрної політики та використання
земельних ресурсів останнім кошовим Петром Калнишевським.
Військо Запорозьке володіло величезною територією, на яку за часів Нової Січі почала претенду‑
вати Російська імперія. Особливо гостро це питання постало в останнє десятиліття існування Січі. Не на‑
важуючись вступити у відкритий конфлікт із Запорожжям за землі, російська влада спробувала коло‑
нізувати їх, створюючи військові поселення. За цих обставин питання кордонів було одним з головних
у політиці Петра Калнишевського. Кошовий розумів, що володіючи такою територією, необхідно зміню‑
вати підхід щодо її освоєння, а відповідно й ставлення до селян‑утікачів, які переховувались на землях
Війська Запорозького. Саме тому він активно займався господарською колонізацією цих володінь.
Тема козацтва та економічного розвитку Запорозької Січі завжди була актуальною для україн‑
ської історіографії. Це можна пояснити її суспільно‑політичною вагомістю. Саме економічна складова
стала об’єктом дослідження таких істориків, як В. Голобуцький [1; 2] та М. Кириченко [3]. У цих працях
побічно висвітлюється й роль П. Калнишевського у заселенні Запорозьких Вольностей. В контексті еко‑
номічної політики кошового її розглядали О. Апанович [4], В. Грибовський [5], Г. Коцур та Ю. Шовкун [6],
Ю. Фігурний [7; 8]. Більшість вітчизняних дослідників обстоюють думку, що останній кошовий отаман
Петро Калнишевський показав себе добрим господарником. Зокрема, М. Грушевський зазначає,
що він дбав про заселення запорозьких земель селянами‑хліборобами. Завдяки цьому чорноморські
простори перетворилися на освоєні території, на яких успішно розвивалось сільське господарство [9,
с. 426]. І. Крип’якевич також писав, що кошовий Петро Калнишевський особливо відзначився як колоні‑
затор, значно розширивши хліборобські простори регіону [10, с. 227]. Такої самої думки про Петра Кал‑
нишевського були В. Антонович [11, с. 199–200] та О. Апанович [12, с. 242]. Незважаючи на достатнє
висвітлення в історіографії економічної політики П. Калнишевського, варто докладніше проаналізувати
його особисту роль у колонізації Степової України.
На думку В. Грибовського, усвідомлюючи згубність опікування Запорозькою Січчю прикордонною
адміністрацією, яка була підконтрольна російській владі, Петро Калнишевський шукав шляхів виходу
з такого підпорядкування. Одним з найефективніших була розбудова економічної сфери, яка б дозво‑
лила отримати фактичну незалежність. В якості способу такого впорядкування кошовим було обрано
створення на Запорожжі окремої хліборобської верстви, що означало б активне заселення Вольностей
Війська Запорозького Низового під контролем Коша. Нова хліборобська верства мала стати соціаль‑
ною основою правління кошового Петра Калнишевського та дозволити розірвати ланцюг обмежень
його влади [5, с. 154].
За рахунок обмеження козацтвом переселення селян на територію Вольностей та заснування
хуторів Військо Запорозьке мало певний дефіцит у зерні. З одного боку, воно мусило отримувати кошти
за службу від імперського двору, а з іншого – купувати хліб. Така ситуація ставила козацтво у певну
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залежність, якої й прагнув позбутися Петро Калнишевський. Неоднозначне ставлення до селян, які
хотіли переселитися на Запорожжя й яких козаки називали «гречкосіями», пояснюється розумінням,
що вслід за такими масовими переселеннями на територію Запорожжя почне проникати кріпацтво,
а цього запорожці не могли собі дозволити. Великі поміщики, навпаки, із запалом дивилися на вели‑
чезні території Запорожжя, прагнучи хоча б частково перевести їх у свої володіння. Подібним речам
потурав й царський уряд. Один з перших таких випадків трапився у 1740-х роках, коли полтавський
полковник Кочубей привласнив засновані українськими переселенцями в Самарській паланці слободи
та включив їх до свого полку як окрему сотню [5, с. 154–155]. Такі випадки лише підтверджували та по‑
силювали побоювання запорожців.
З іншого боку, і Петро Калнишевський це розумів. Запорожжя уже традиційно залишалося у сві‑
домості народу останнім прихистком від сваволі чиновників та поміщиків, фактично єдиним острів‑
цем свободи. За часів царювання Катерини ІІ феодально‑кріпосницькі відносини в Російській імпе‑
рії досягли найвищого ступеня розвитку. Це проявлялося у зростанні дворянського землеволодіння
та посиленні процесу закріпачення селян. Спеціальним указом 1765 р. селяни позбавлялися будь‑яких
прав, натомість їхнім власникам дозволялося засилати кріпаків на каторжні роботи до Сибіру без суду
і слідства. Під загрозою жорстоких покарань селянам заборонялося скаржитися на своїх поміщиків [12,
с. 235].
За таких умов значення Запорозької Січі у захисті простого люду значно посилювалося, а кіль‑
кість бажаючих переселитися на ці вільні землі невпинно збільшувалася. Селяни часто втікали не по‑
одинці, а цілими групами разом із родинами, худобою та реманентом, навіть були випадки, що й цілими
селами. Інколи таким утікачам допомагали самі запорожці, надаючи військовий захист від поміщи‑
ків. На цих вільних землях шукали притулку не лише втікачі‑селяни з Лівобережної та Правобережної
України, а й зі Слобожанщини та навіть Росії. Крім того, на Запорожжя тікало багато лівобережних
козаків, що прагнули уникнути закріпачення та солдатів, часто зі зброєю та кіньми. Такий безперервний
потік кріпаків з центральних губерній боляче зачіпав інтереси українських і російських поміщиків. Вони
не раз зверталися до січової влади з вимогою розшукати й повернути втікачів. Проте ці вимоги ігнору‑
валися. Запорозька старшина робила все від неї залежне аби не повертати втікачів. Кіш формально
відповідав на листи поміщиків, але фактично селян ніхто не розшукував і не видавав. Як показує при‑
клад 1770 р. з біглими селянами абшинованого товариша Миргородського полку Йосипа Зарудного,
після дворічних відписок Кіш привласнив собі право тлумачити характер залежності селян від їх пана
й вирішив справу на користь кріпаків. Бажаючи захистити селян та збільшити кількість колоністів, Кіш
на чолі з кошовим Петром Калнишевським, не хотів вважати себе за просту виконавчу інстанцію, яка
повинна була неухильно виконувати вимоги урядників і прислухатися до скарг поміщиків. Замість опе‑
ративних і рішучих заходів щодо розшуку втікачів, Кіш зволікав з розслідуванням, вивчаючи біографії
втікачів, щоб довести безпідставність відомостей і вимог поміщиків [1, с. 108–132]. Ще одним ресурсом
колонізації були колишні бранці, що перебували у турецько‑татарській неволі. Звільняючи полонених,
запорожці привозили їх з собою і допомагали оселитися на запорозьких землях [12, с. 242].
За офіційними даними за період 1767–1774 рр. до Запорожжя лише з Новоросійської губернії
втекло 3 405 осіб чоловічої статі, а в 1775 р. – 5 393. В одній з анонімних записок повідомлялося, що за‑
порожці поселили таким чином 25 тис. дворів й обернули селян на своїх підданих. А в «Маніфесті про
скасування Січі» зазначається, що на Запорожжя перейшло 50 тис. селян [13, с. 135–136]. Навіть якщо
ставити під сумнів офіційні дані, все одно кількість переселенців була значною.
В умовах, коли Запорожжя стало осередком соціального протесту пригнобленого люду, для міль‑
йонів селян Російської імперії воно перетворилось на привабливу територію волі [12, с. 236]. Зі сво‑
го боку, Петро Калнишевський змінив ставлення Коша до «нашестя гречкосіїв», що також сприяло
збільшенню колонізації. При цьому головну увагу він зосередив не на боротьбі з заснуванням сло‑
бід, а на встановленні контролю над стихійною селянською колонізацією. Так, на загальній військовій
раді 1765 р. завдяки кошовому отаману було скасовано усі обмеження щодо заснування слобід на
запорозьких займанщинах. Згідно з його проектом переселенцям дозволялося селитися на землях
від річки Орелі до Сіверського Дінця. Унаслідок такої політики на цій території швидко виникла щільно
заселена смуга. У Подінців’ї сформувався окремий адміністративний округ Запорожжя – Барвінківська
паланка. Таким чином, за часів Петра Калнишевського колонізація запорозьких степів перетворилася
на прерогативу Коша [5, с. 155]. Переселенців між Тором та Ізюмом було настільки багато, що тут було
засновано нову Барвіностінківську паланку.
У цей період козацтво змушено було протистояти активним спробам російських чиновників за‑
володіння землями Коша. З цією метою часто за негласними розпорядженнями Коша, а іноді й після
відкритих рішень Січової Ради заселялися зимівниками спірні кордони. Подекуди запорожцям потрібно
було силою відстоювати власні володіння, вступаючи у сутички з гарнізонами фортець [12, с. 238]. Так,
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отримавши звістку про те, що поблизу порогів Дніпра буде розселено Самарський гусарський полк,
Петро Калнишевський віддав наказ заселити ці території переселенцями, врятувавши таким чином
землі від російської агресії та залишивши їх під контролем Коша. У 1772 р. він наказав селити вихідців
з Правобережної України слободами поблизу гирла Вересніговатої – над Інгульцем [13, с. 131]. Завдя‑
ки таким діям ці землі також були захищені від повзучої агресії Російської імперії та російських поміщи‑
ків. Дослідник козацтва Ю. Фігурний наголошує, що, не зважаючи на опір і протидію Російської імперії,
цілеспрямована державницька діяльність Петра Калнишевського допомогла суттєво розширити укра‑
їнські етнічні території [7, с. 56; 8, с. 75].
Сприяла активній колонізації й ефективна економічна політика кошового. Завдяки прогресивній
господарській діяльності Петра Калнишевського останнє десятиліття існування Запорозької Січі по‑
значилося помітним економічним піднесенням. Значно зросла кількість зимівників – багатогалузевих
господарств фермерського типу, що базувалися на власній і найманій робочій силі [4].
Землі на Запорожжі традиційно вважалися загальновійськовою власністю [2, с. 499]. На них з до‑
зволу Коша козаки засновували зимівники, що залишалися головною формою землеволодіння, а зго‑
дом ця земля ставала власністю засновника [13, с. 128]. Землі роздавалися, як за відбування військо‑
вої служби, так і після її закінчення [3, с. 62]. Усіх селян, що тікали на Запорожжя за керування Петра
Калнишевського, не записували до реєстру, а надавали їм землі. Народ охоче сюди переселявся, вті‑
каючи від поміщицького гніту, тому що землі у користування надавалися безкоштовно, а всі поселенці
перебували під протекторатом Коша [14, с. 133].
Завдяки активному заселенню територій зростало їхнє господарське освоєння. В останні роки
існування Січі нараховувалося декілька тисяч зимівників. Наприклад, у Самарській паланці їх було
725. На 597 зимівниках працювали 1 043 робітники. Зазвичай кожен козак отримував право на засну‑
вання лише одного зимівника, але Петро Калнишевський мав їх 7, писар Іван Глоба – 3 [13, с. 128].
Зимівники заможного козацтва важко було відрізнити від зимівників старшини. В окремих випад‑
ках козацькі зимівники навіть були значно більшими за старшинські. Наприклад, 31 січня 1772 р. козак
Онопрій Лата у листі до кошового отамана повідомляв, що в його зимівнику згоріло до півтори тися‑
чі чвертей хліба, тобто приблизно 146 тон. У зимівнику козака Коніловського куреня Самійла Носа
у 1773 р. налічувалося 143 коня, 900 безрогих і 140 рогатих голів худоби, ще частина перебувала
у степу [2, с. 498–500]. Все це свідчить про те, що старшина Запорозької Січі не узурпувала владу
та не перетворилася на замкнену структуру, яка використовувала економічні можливості лише для
власних інтересів. Привабливі умови та можливість завести власне ефективне господарство сприяли
все активнішому освоєнню Степової України.
Крім власне таких потужних зимівників, існувала велика кількість малих хуторів, які належа‑
ли бідним поселенцям. Вони могли навіть не мати хат. Власник жив у землянці, а в його загоні було
не більше однієї або двох пар коней. Це й не дивно, адже з чим могли прийти бідні селяни‑утікачі?
Пізніше колишній запорожець Розсолода згадував, що земля була вільна, дехто обирав собі місце, ко‑
пав землянку, заводив якусь худобу і господарював [2, с. 498–499]. Це свідчить про можливість досить
легко обзавестися своїм, хай і дрібним, господарством.
Внаслідок активної колонізаторської політики Петру Калнишевському досить швидко вдалося
заселити Вольності Війська Запорозького, перетворивши їх на економічно ефективне товарне вироб‑
ництво. Так, станом на 1770 р. на цій території вже налічувалося 45 сіл та приблизно 4 тис. хуторів‑зи‑
мівників [12, с. 242]. В. Голобуцький зауважує, що їх було значно більше, адже до цієї кількості були від‑
несені лише добре впорядковані зимівники, що належали старшині й заможному козацтву. Крім того,
існувало кілька десятків запорозьких слобід, де найчастіше мешкали одружені козаки та посполиті [2,
с. 498, 502].
Кардинально збільшувалася й чисельність населення цих територій. У 1734 р. з‑під влади Туреч‑
чини повернулося приблизно 10 тис. осіб, не враховуючи незначної тоді ще кількості сімейних козаків
і посполитих. На середину 1740-х рр. історик В. Кабузан нараховує понад 11 тис. осіб, не враховуючи
населення у 25 поселеннях Кодацької і Самарської паланок. У 1760 р. тут проживало 18,8 тис. осіб,
а у 1770 р. – 30,6 тис., а станом на 1775 р. – вже 54 тис. І це лише мова йде про кількість населен‑
ня чоловічої статі. За кошування Петра Калнишевського кількість чоловіків збільшилася на 187,71 %,
що було найвищим показником серед інших сусідніх провінцій [6, с. 90–91]. На думку ж В. Голобуцько‑
го, лише у 1760-х рр. населення Запорозьких Вольностей становило понад сто тисяч [2, с. 493].
Мешканці Запорожжя у цей час, окрім власне козацтва, поділялися на кілька категорій: тяглі
одинаки, одружені й можні, піші, підсусідки, бідні. Тяглі та можні мали власні господарства у слободах,
а часто навіть млини, хутори тощо. Піші володіли лише дворами та хатами. У підсусідків, як правило,
не було власного господарства, вони мешкали у дворах тяглих посполитих і козаків. Бідні були по‑
сполитими, які зовсім не мали майна. Посполиті сплачували на користь Війська Запорозького певний
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податок. Його розмір визначався Кошем на всю слободу, а розподіл належав самій громаді. Цей роз‑
поділ відбувався згідно наявного майна. Таким чином, старшина оберігала від непосильного оподатку‑
вання найбідніші категорії населення. Окрім грошових податків, посполиті відбували на користь Коша
повинності. Перехід з посполитих у козаки не був обмежений. Бажаючи користуватися козацькими
правами, заможні посполиті часто вступали у ранг козацтва. Траплялися й протилежні випадки, коли
збіднілі козаки, які не могли відбувати службу власним коштом, переводилися у ранг посполитих. Були
на Запорожжі і монастирські селяни: по п’ятдесят родин в Самарському Миколаївському монастирі
і Нехворощанському. Вони відбували повинності на користь монастиря. Незважаючи на це, і підсусідки,
і наймити, і монастирські селяни були особисто вільними [2, с. 503]. Усе це приваблювало селян тих
територій, де зростали могутність та вплив поміщиків.
Слід зазначити, що ця політика протирічила аграрній політиці Російської імперії, яка всіляко на‑
магалася обмежити доступ селян до Запорожжя та заволодіти козацькими землями. Петро Калнишев‑
ський рішуче виступав на захист земель Війська Запорозького та не зупинявся навіть перед погроза‑
ми прикордонного губернатора. Зокрема, кошовий попередив, що віддасть наказ козакам виступити
зі зброєю проти урядових військових команд, котрі без належних санкцій увійдуть на територію козаць‑
ких володінь. Це були не пусті погрози, а попередження, які по мірі необхідності втілювалися у життя.
Так, у 1773 р. кошовим було направлено козацький загін на чолі з полковником Гараджею та пи‑
сарем Роменським проти зайд – вихідців з Єлисаветградської провінції, які продовжували захоплювати
запорозькі землі вздовж річки Тясмин. Подібним чином козаки змусили поселенців слободи Курилівка,
заснованої сотником Полтавського полку Семеновим, перенести свою слободу до іншого місця, а самі
заклали тут власну слободу й назвали її на честь кошового Петра Калнишевського Петровською або
Петриківською [15, с. 266–267]. Таким чином, кошовий не лише політичними та економічними метода‑
ми сприяв колонізації, але й за допомогою військової сили відстоював ввірені йому володіння.
Унаслідок створення сприятливих умов для контрольованої колонізації Запорожжя за короткий
проміжок часу перетворилося з імпортера на експортера зерна. З цього часу Кіш уже не потребував
присилки царською владою хліба у якості жалування. Безумовна заслуга в цьому була Петра Калнишев‑
ського. Якщо ще у 1755 р. кошовий отаман Григорій Федоров просив від імператриці Єлизавети надбавки
хлібного й грошового утримання, зазначаючи, що Військо Запорозьке Низове з давніх давен і нині не за‑
ймається хліборобством, а в степовій місцевості дуже малі врожаї [16, с. 108], то уже в 1772 р. козацькі
господарства мали величезні запаси власного хліба [2, с. 498-500]. Вони могли тепер їх вільно продавати
на зовнішньому ринку, розвиваючи свої господарства. Споживачем запорозького хліба виступав переду‑
сім Крим [1, с. 193]. Поряд з зерном вивозилася й інша сільськогосподарська продукція. Козаків, а осо‑
бливо старшину в російських придворних колах почали вважати досить багатими людьми.
Отже, завдяки вдалій колонізаторській та економічній політиці кошового Петра Калнишевського
Запорожжя за десятиліття перетворилося на потужний економічний організм. Кошовий зумів змінити
ставлення низового товариства до переселенців, що сприяло швидкому й масовому заселенню Воль‑
ностей. У той час як населення Гетьманщини, Слобожанщини та Правобережжя все більше втрачало
свої права, на Запорожжі були створені умови не лише для збереження волі, але й для успішного роз‑
витку господарства. Така політика була вигідною та необхідною й Кошу, адже лише завдяки контрольо‑
ваній колонізації Степової України її можна було утримати під своїм контролем. Це було використано
кошовим в якості одного з методів спротиву прагненням російської влади та поміщиків захопити ці
території. Внаслідок такої політики, яка багато в чому визначалася особисто кошовим Петром Кални‑
шевським, Степова Україна була колонізована українськими селянами й перетворилась на могутню
господарську та економічну опору Січі. Завдяки цьому козацтво позбулося залежності від російського
жалування. До того ж воно, у порівнянні з прибутками від зимівників, було чисто символічним.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛЕКСАНДРА
МИШОНА В СЛАВЯНСКЕ
Галерея біографій відомих діячів Донецького краю є частиною історичної спадщини. Про життя та діяльність однієї з цікавих особистостей нашого краю – Олександра Мішона, який мешкав
у Слов’янську на рубежі ХІХ–ХХ ст. відомо небагато. Спираючись на нові архівні дані, автори заповнюють маловідомі сторінки в біографії цієї непересічної особи.
Ключові слова: Слов’янськ, Олександр Мішон, видавнича діяльність, друкарня, газети.
Деятельность
Алексан‑
дра Михайловича Мишона (1858–
1921) (фото 1) в последние годы не раз
привлекала внимание исследовате‑
лей [1; 2; 3; 4], но главным образом как
фотографа и кинематографиста.
Предпринятые А. М. Мишоном
попытки заниматься издательской де‑
ятельностью в Славянске, даже в мо‑
нографии посвященной ему, описаны
достаточно скупо [4, с. 20-21, 76].
Как отмечено в моногра‑
фии [Там же, с. 20-21], в 1880 г. Ми‑
шон подавал ходатайство о разре‑
шении ему открыть типографию
в городе Славянске, а в 1882 г. –
о разрешении издавать еженедель‑
ную газету под названием «Листок
Славянских минеральных вод». Там
же упомянуто, без указания причин,
что оба ходатайства были остав‑
лены без удовлетворения. Источ‑
ником в обоих случаях послужило
дело Распорядительного отделения
канцелярии Харьковского губерна‑
тора «По ходатайству Александра
Михайловича Мишона о разреше‑
нии ему издавать в г. Славянске
еженедельную газету под названи‑
ем ‘‘Листок Славянских минераль‑
ных вод’’» [5]. О первом отказе, как
и о самом ходатайстве, известно
Фото 1. Портрет А. М. Мишона
только из сентенции, добавленной
изюмским
уездным
исправником
в рапорте, подтверждающем благо‑
надежность ходатая: «Впрочем обязаностию считаю доложить, что этот самый Мишон ходатайствовал в 1880 году о дозволении ему открыть типографию в г. Славянске и Ваше
Превосходительство изволили отклонить это ходатайство» [орфография и пунктуация со‑
хранены] [Там же, л. 3]. А во втором случае причина отказа становится ясна из конфиденциаль‑
ной переписки временного харьковского генерал‑губернатора М. Т. Лорис‑Меликова с харьков‑
ским гражданским губернатором П. А. Грессером. Последним в качестве таковой была приведена
якобы непосильная загрузка отвечающего за цензуру вице‑губернатора, которую создаст еще
одна провинциальная газета [Там же, л. 1, 4].
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Таким образом, на семь лет было отодвинуто издание первой газеты в Славянске. Новый «Се‑
зонный листок Славянских минеральных вод» вышел только в 1889 году [6, с. 522] и был детищем
А. В. Мандрикина и В. Т. Скрыльникова [7, с. 80-86]. Отметим, что еще в 1880 г. А. М. Мишон вместе
с А. В. Мандрикиным выступили в качестве авторов‑составителей издания «Сборник справочных све‑
дений и объявлений Славянских минеральных вод и г. Славянска» (фото 2) [8]. А в 1909 г. сам Мишон
в протоколе [9, л.13], содержащемся в деле секретного отделения Канцелярии харьковского губер‑
натора «Об аресте Александра Михайловича Мишона, приветствовавшего социал‑демократическую
партию» 1909 года (фото 3), среди родственников назвал сестру Елену, состоящую «в замужестве
с дворянином Александром Васильевичем Мандрикиным, секретарем Земской управы». Возможно,
отсюда и преемственность названий несостоявшейся газеты Мишона 1882 г. и более успешного про‑
екта Скрыльникова – Мандрикина.
Упомянутое дело проливает свет и на так называемую «революционность» А. М. Мишо‑
на. Как следует из рапорта изюмского уездного исправника Аполлона Леонидовича Рауш фон
Трауттенберга за № 577 от 28 сентября 1909 года [9, л. 1-2], 14 сентября 1909 года фотограф
А. М. Мишон присутствовал на ужине по случаю закрытия сельскохозяйственной выставки
в г. Изюме и, находясь в нетрезвом состоянии, при произнесении тоста выкрикнул: «пью за рабочую партию социал‑демократов», – добавив: «крестьяне тогда будут культурными, когда
будут свободны и над ними не будет висеть дамоклов меч». Полицией Изюма было произведе‑
но дознание и опрошены присутствующие на ужине. Практически все допрошенные, не отрицая
произнесенных слов, старались выгородить незадачливого фотографа. Особенно, как отмечал
исправник, в этом усердствовал председатель Изюмской земской управы Дьяченко. Не менее
старался при этом и А. В. Мандрикин, что вполне объяснимо. Все свидетели подтверждали бла‑
гонадежность Мишона и даже монархические убеждения, а произошедшее относили к опьяне‑
нию или желанию показать себя оригиналом среди уважаемых людей города. И сам исправник
в рапорте добавил, что Мишон, по его утверждению, в 1907 году уехал из Баку из‑за угроз рево‑
люционеров, требовавших от него денег.
10 октября изюмским исправником было принято постановление о личном задержании Мишо‑
на [Там же, л. 6]. 11 октября 1909 года помощник исправника Трояноский в присутствии изюмского
пристава Ступакова и жандармского вахмистра Набокова произвел обыск в доме Склярова, снима‑
емого Мишоном под квартиру и фотографический павильон. Во время обыска была найдена «тен‑
денциозного содержания» брошюра Поливанова «Алексеевский равелин». Допрошенный Мишон
показал: «За ужином было много выпито и я был в состоянии опьянения. На предложенные тосты были ответы участников и, насколько помню, я кому то так же отвечал, но что я говорил
совершенно не помню и ссылаться, по этому, на свидетелей не могу» [орфография и пунктуация
сохранены] [Там же, л. 14].
14 октября в адрес начальника губернии была направлена телеграмма с «покорнейшей
просьбой» освободить из-под ареста «кормильца многочисленной семьи, произнесшего легкомысленный тост в нетрезвом виде». Её подписали шесть уважаемых людей уездного цен‑
тра [Там же, л. 3]. Но еще раньше исправнику пришло предписание Канцелярии губернатора
освободить Мишона из-под ареста по истечении двухнедельного срока с момента задержания,
а 15 октября новое предписание – освободить немедленно. 7 ноября 1909 года прокурор Харь‑
ковского окружного суда послал уведомление харьковскому губернатору о том, что не нашел
в деяниях Мишона состава преступления [Там же, л. 9].
Это событие никоим образом не отразилось на следующей попытке Мишона вновь попробовать
себя на издательском поприще, судя по документам дела 1‑го отделения Канцелярии харьковского гу‑
бернатора «По ходатайству мещанина Александра Михайловича Мишона о разрешении ему издавать
в г. Славянске ежедневную газету под названием ‘‘Северо‑Донецкий край’’» (фото 5) [10].
Авторы монографии временем прибытия Мишона в Изюм указывают 1908 г. [4, л.75]. Однако
сам Мишон, в своем прошении от 4 апреля 1911 г. о разрешении ему издавать газету, указал: «переехав в конце 1907 года в г. Изюм из г. Баку с исключительной целью дать возможность моим
детям учиться в спокойной обстановке, каковой лишены были в последнее время в Закавказье»
[орфография и пунктуация сохранены] [10, л.7–8]. Далее посетовав, что при переезде ему пришлось
оставить в Баку типографию и фототипию и, вывезя в Изюм только фотографию, которую вынужден
теперь закрыть «как не имеющую дела», Мишон писал: «Не желая покидать Харьковскую губернию
по вышеизложенным обстоятельствам, я предполагаю возобновить свою издательскую деятельность, вследствие чего – покорнейше прошу Ваше Превосходительство о следующем: Разрешить
мне издание, под моим редакторством, еженедельной газеты с безплатными иллюстрированными
еженедельными приложениями – под названием «Северо‑Донецкий край» в г. Славянске …».
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Будущий издатель‑редактор подробно изложил программу предлагаемой газеты (фото 6), которую гу‑
бернатор утвердил 27 мая 1882 г [Там же, л. 13]. Тем же числом было датировано и свидетельство № 5514,
разрешающее издание газеты, которое было вручено Мишону изюмским исправником 8 июня 1911 г.
Первый номер газеты вышел 3 сентября 1911 года, в том же году вышло еще 33 номера газе‑
ты. Издатель‑редактор, судя по документам, перманентно имел проблемы с типографиями. Изначаль‑
но в ответе на запрос Канцелярии губернатора Мишон назвал местом печатания газеты типографию
Агаркова в Славянске [Там же, л. 12]. Но уже 10 октября 1911 года он подал прошение, в котором,
жалуясь на неприспособленность этой типографии для печати ежедневной газеты, просил либо раз‑
решить ему перевод типографии из Баку, либо при невозможности такого перевода дать разрешение
на открытие новой типографии в Славянске [Там же, л. 17]. Свидетельство на открытие типографии
в Славянске за № 13931 было выдано 5 декабря 1911 г., но вручить его славянский пристав Данилов
смог только 29 декабря, по прибытии Мишона из Баку [Там же, л. 20-23]. 8 февраля 1912 г. Мишон подал
новое заявление о том, что с 10 февраля возобновляет печатать газету уже «под фирмою ‘‘Типографии газ. Северо‑Донецкий край’’» [орфография сохранена], принадлежащей ему. И беспрепятственно
получает разрешение на это (фото 7), но, испытывая нехватку наборщиков, вскоре приостанавливает,
а затем на короткое время вновь возобновляет выпуск газеты. А 19 марта типографию опечатывает,
как утверждает Мишон в своей телеграмме губернатору, неизвестное лицо. Этим лицом оказался дво‑
рянин Леонид Николаевич Залесский – фактический владелец типографии, на чьи средства она была
приобретена и имевший необходимые разрешения властей. Мишон же был заведующим типографи‑
ей, платил за каждый выпущенный номер своей газеты, а причиной закрытия типографии Залесский
указал: «... небрежность Мишона в отчетах».
Некоторое время Мишон пытался спасти издание. В частности, 7 июня 1912 г. он подал заявле‑
ние губернатору [Там же, л. 2] следующего содержания:
«Сим довожу до сведения Вашего Превосходительства, что с 10 июня, т. г., мною возобновляется издание газеты «Северо‑Донецкий край» временно приостановленное 20 марта 1912 г.
Газета снова будет печататься в типографии А. Агаркова, на что уже имеется разрешение
Вашего Превосходительства» [орфография и пунктуация сохранены] (фото 8).
Круг замкнулся, но это была уже агония. После выхода 5 июля очередного номера (№ 65) изда‑
ние прекратило свое существование. Более попыток заниматься издательской деятельностью в Сла‑
вянске А. М. Мишон не предпринимал
Таким образом, результаты исследования архивных дел Канцелярии харьковского губернато‑
ра дали возможность полнее осветить издательскую деятельность А. М. Мишона в Славянске в кон‑
це XIX – начале XX в.
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Фото 2. Титульный лист книги «Сборник справочных сведений и объявлений
Славянских Минеральных Вод и г. Славянска», 1880 г.
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Фото 3. Титульный лист дела «Об аресте Александра Михайловича Мишона,
приветствовавшего социал‑демократическую партию»,1909 г.
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Фото 4. Телеграмма с прошением об освобождении А. М. Мишона из-под ареста, 1909 г.
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Фото 5. Титульный лист дела «По ходатайству мещанина Александра Михайловича Мишона о разрешении ему
издавать в г. Славянске ежедневную газету под названием ‘‘Северо‑Донецкий край’’», 1911–1912 гг.
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Фото 6. Утвержденная программа газеты «Северо‑Донецкий край»
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Фото 8. Свидетельство, разрешающее Мишону издавать газету в собственной типографии, 1912 г.
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Фото 8. Заявление А. М. Мишона о возобновлении печатания газеты, 07.06.1912 г.
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ЛЮДМИЛА БАБЕНКО

НАУКОВІ ФОРМИ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА: З ДОСВІДУ
ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 1920–1930‑Х РР.
Проаналізовано становлення та розвиток наукових форм історичного краєзнавства в Україні
у період його розквіту й занепаду, позначеного суперечливими тенденціями політики більшовицького режиму щодо гуманітарної наукової складової у національних республіках. Українська революція
заклала організаційні та змістові підвалини розвитку національних наукових установ, перетворила
ВУАН на науково‑методичний центр досліджень історії України. Історичне краєзнавство розглядалося Історико‑філологічним відділом ВУАН як невід’ємна складова історичної науки, тому академічні
установи та їхні керівники координували краєзнавчу роботу на місцях. Масовість та ефективність
локальних досліджень забезпечували Комісії краєзнавства, академічні галузеві комісії, Історична
секція при ВУАН, місцеві наукові товариства при ВУАН. Авторка основну увагу зосередила на висвітленні діяльності Українського комітету краєзнавства й розкрила причини конфлікту радянської
влади й науково‑концептуальних засад краєзнавчого руху в Україні.
Ключові слова: Всеукраїнська академія наук (ВУАН), історичне краєзнавство, Київська, Одеська, Слобожанська комісії краєзнавства, Український комітет краєзнавства, наукові товариства при
ВУАН, комісії ВУАН, часопис «Краєзнавство», М. Грушевський, Д. Багалій.
Наукові та громадські форми історичного краєзнавства увійшли в стадію свого ренесансу в не‑
залежній Україні на початку 1990‑х років. Велику роль у процесі його відродження відіграли зусилля
науковців Інституту історії України НАН України, зокрема відділу регіональних проблем історії України
на чолі з академіком П. Троньком, а також підтримка наукової громадськості на місцях. З метою відро‑
дження досвіду, традицій та координування краєзнавчого руху в Україні в 1992 р. була створена Всеу‑
країнська (нині – Національна) спілка краєзнавців. В її програмних документах та перших дослідженнях
знайшли відображення історичний досвід, напрями й форми діяльності наукових установ і структурних
підрозділів Всеукраїнської академії наук, а також Українського комітету краєзнавства (далі – УКК), які
діяли впродовж 1920–1930‑х рр. і виконували роль координуючого науково‑методичного центру кра‑
єзнавчих досліджень. До вивчення їхньої практичної діяльності авторка долучилася у своєму дисер
таційному дослідженні ще наприкінці 1980‑х – на початку 1990‑х рр., аналізуючи позитивні й водночас
суперечливі тенденції у галузі історичного краєзнавства [1].
З позицій сучасного стану методологічних засад історичної науки, новаторських напрямів і сенсів
регіональних досліджень, а також їхніх модерних трансформацій історичне краєзнавство іноді опиня‑
ється на маргінесі науки. Разом з тим академічна наука вписує його в контекст субдисциплінарності
у відповідності з сучасною методологією та визначає специфічний інструментарій. Ці пошуки базу‑
ються на накопиченому досвіді становлення історичної науки у новітню добу. Одним з таких етапів
став період 1920‑х – початку 1930‑х рр., який, за визначенням академіка П. Тронька, увійшов в історію
як «золотий час» у розвитку краєзнавчих досліджень. Якщо на початку 1990‑х рр. така оцінка безза‑
стережно домінувала, то по мірі накопичення джерельної бази, її наукових інтерпретацій дослідники
все більше акцентували увагу на більшовицьких бюрократичних експериментах щодо краєзнавства
та його переродженні, ідеологічному втручанні у зміст досліджень тощо. У цій статті авторка ставить
за мету показати динаміку наукових та науково‑організаційних засад діяльності Всеукраїнської акаде‑
мії наук, яка намагалася сцієнтизувати історико‑краєзнавчі дослідження, координувати їх та інтегрува‑
ти в академічні дослідження зазначеного періоду.
Спалах зацікавленості історією свого краю серед найширших верств населення різних вікових ка‑
тегорій був викликаний національним відродженням доби Української революції та визвольних змагань
1917–1921 рр., а також тимчасовою лібералізацією в галузі культури, науки та освіти, відомої як «політи‑
ка українізації». Потужний інерційний потенціал Всеукраїнської академії наук (далі – ВУАН), попри біль‑
шовицький вплив, у 1920‑х рр. перетворив її на важливий організаційний та науково‑методичний центр
історико‑краєзнавчих досліджень. Вважаємо, що саме цей напрям дозволяв певний час маневрувати
між тиском влади і науковими принципами академічної історичної науки на користь останньої. З ініціати‑
ви провідних науковців, зокрема академіка М. С. Грушевського, у рамках історико‑філологічного відділу
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були сформовані наукові форми історичного краєзнавства, які спиралися на широку мережу товариств
та гуртків на місцях. Київська, Харківська (Слобожанська) і Одеська комісії краєзнавства, академічні на‑
укові комісії порайонного вивчення України, наукові товариства на місцях та Історична секція при ВУАН,
кафедри краєзнавства при інститутах народної освіти сконцентрували у своїх установах провідних вче‑
них – істориків, археологів, етнологів, економістів, літературознавців. Так, до складу Київської комісії вхо‑
дили такі відомі вчені, як академіки А. Лобода, О. Фомін, І. Шмальгаузен, М. Птуха, В. Липський, П. Тутків‑
ський, М. Василенко. Харківську комісію очолював Д. Зеленін, входили Д. Багалій, М. Яворський. На чолі
Одеської краєзнавчої комісії був професор С. Дложевський. Президія ВУАН відзначала необхідність по‑
ширення їхнього досвіду. Президент академії В. Липський, незмінний секретар А. Кримський, голова Київ‑
ської комісії краєзнавства А. Лобода у звіті уряду писали: «Необхідним є те, аби принаймні Центральні
комісії краєзнавства у Києві, Харкові та Одесі користувалися в урядових установах правами і авторитетами, які відповідають їх державному і науковому значенню» [2, с. 5].
На початку 1920‑х рр. за підтримку розгортання краєзнавчої роботи виступила й радянська вла‑
да. В основі її зацікавленості лежало кілька мотивів, на яких наголошував Ю. Данилюк. По‑перше,
краєзнавство розглядалося як важливий засіб проведення культурно‑просвітницької роботи у великій,
але неписьменній або малописьменній країні, по‑друге, – краєзнавство мало сприяти розвитку як при‑
родничих, так і гуманітарних наук, а також служити справі підготовки кваліфікованих наукових кадрів,
по‑третє, – завдяки краєзнавству певним чином вирішувалися нагальні питання пам’яткоохоронної
та природоохоронної справи [3, с. 193‑194].
Попри наявність академічних наукових центрів краєзнавчого спрямування, на хвилі інтересу
до дослідження історичного минулого краю виникла велика кількість краєзнавчих гуртків і товариств,
державних і самодіяльних музеїв, що потребували створення органу, зорієнтованого насамперед
на розвиток громадських (масових) форм краєзнавства, забезпечення підготовки відповідних кадрів,
інструктивних матеріалів та наукових програм, узагальнення й пропагування кращого досвіду роботи
тощо. Таким органом став УКК, створений на базі Харківської комісії краєзнавства.
Підготовча робота зі створення цього комітету розпочалася у 1923 р. за ініціативою профе‑
сора Харківського інституту народної освіти (ІНО) Д. Зеленіна. Його ідею підтримали Д. Багалій,
О. Федоровський, С. Таранушенко, О. Вєтухов та інші. У листі, адресованому науковому комітету
наркомату освіти, йшлося про назрілу потребу скликати загальні збори краєзнавців харківських
науково‑дослідних кафедр, інститутів, музеїв, товариств для заснування міського об’єднання кра‑
єзнавців, яке «… в дальшому може перерости у Всеукраїнське об’єднання» [4, арк. 85 зв.]. 11 січ‑
ня 1923 р. науковий комітет визнав важливість і необхідність створення краєзнавчих структур
в Україні. Проте він розглядав практичну діяльність краєзнавців у прикладному аспекті, орієнтував
не обмежуватися історичними дослідженнями: «Краєзнавчі організації на місцях, вивчаючи рідний
край, виявляють для центру природничо‑виробничі сили свого краю і тим сприяють економічному зростанню республіки» [Там само, арк. 93]. Готуючись до краєзнавчого з’їзду, науковий комітет
вирішив оголосити його з’їздом у справі дослідження продукційних сил та народного господарства
України. Одночасно у пресі почалася інтенсивна пропагандистська кампанія з приводу задекларо‑
ваних нових домінант. Влада вимагала лояльності у цій справі академічних вчених і переорієнту‑
вання на нові виробничі пріоритети.
У роботі з’їзду, який працював з 28 грудня 1924 р. до 3 січня 1925 р., брали участь краєзнавці
Києва, Харкова, Одеси, Маріуполя, Катеринослава, Полтави, Черкас та інших міст України. З допо‑
відями виступали провідні вчені Української СРР: А. Лобода («Краєзнавство на Україні, його минуле
і сьогочасні завдання, коли будується нове життя»), М. Шарлемань («Краєзнавчі установи на Укра‑
їні, їх характер і значення»), Д. Белінг («Вивчення фауни в Україні»), А. Аносов («Музеї України»),
О. Лазарис («Молодь у справі вивчення України»), О. Федоровський («Краєзнавство і вища школа»),
В. Пастернак («Краєзнавство, виробничі сили і бібліотеки»). З’їзд констатував, що, оскільки держава
зацікавлена у розгортанні масового краєзнавчого руху, необхідно створити спеціальний краєзнавчий
орган, який би координував його у масштабах України.
Такий орган – УКК – був створений на Першій Всеукраїнській краєзнавчій конференції, яка
відбулася у Харкові 25‑28 травня 1925 р. Її скликання, як наголошувалося в заключній резолюції,
було першою спробою «зробити підсумок досягнень, здобутих уже в краєзнавчій роботі, з’ясувати умови роботи та її перспективи, об’єднати краєзнавчі сили України і, нарешті, планувати
їх подальшу роботу... Конференція показала силу і життєвість краєзнавчого руху на Україні» [5,
арк. 60‑60 зв.]. Наголошувалося також, що краєзнавство є «найширшою і найміцнішою базою українізації» [Там само]. До складу УКК увійшли М. Яворський (голова), М. Криворотченко (заступник голови),
А. Лазарис (відповідальний секретар), а також відомі вчені республіки (Д. Багалій, О. Яната, В. Гери‑
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нович, П. Ковалівський, С. Рудницький), представники від наркоматів, Укрдержплану, Укрполітосвіти,
ЦК ЛКСМУ та інших державних установ. Історик‑марксист професор М. Яворський був обраний голо‑
вою УКК не стільки через особисте зацікавлення краєзнавством, скільки як голова Управління науко‑
вими установами УСРР, яке займало одну з ключових позицій у системі наркомату освіти. Критикуючи
представників «немарксистських» наукових шкіл, він не зміг залучити до роботи в УКК М. Грушевсько‑
го, Д. Яворницького, М. Слабченка та багатьох інших. Тому останні й далі координували історичне кра‑
єзнавство, ігноруючи ініційований державою «виробничий ухил» краєзнавчого руху. У «Положенні про
УКК» були сформульовані головні завдання новоствореної установи, зокрема облік, систематизація
та організація краєзнавчої роботи, розробка планів та програм, вивчення діючих форм і методів кра‑
єзнавчої роботи та їх пропаганда, наукове керівництво діяльністю краєзнавчих організацій, піклування
про збільшення їхньої кількості [6, арк. 5].
Поточну роботу здійснювали президія та методичне бюро УКК, які займалися реалізацією визна‑
чених завдань, підтримували тісний зв’язок через листування з краєзнавчими осередками, проводили
наради, зустрічі з представниками з місць. На засідання президії запрошувалися представники дер‑
жавних та наукових установ. Значна увага приділялася питанням методики проведення краєзнавчих
досліджень, визначалися їх основні етапи [7, с. 2‑4]. Проте, на відміну від ВУАН, УКК відводив місце‑
вим краєзнавчим осередкам досить скромну роль збирача наукової інформації та культурно‑історич‑
них пам’яток.
Велику роль у згуртуванні й популяризації краєзнавчого руху відіграла видавнича діяльність
УКК. Науково‑методичний журнал «Краєзнавство», який виходив з 1927 по 1930 рр., інформував про
досягнення краєзнавства як в Україні, так і в інших республіках, публікував офіційні, інструктивні, ме‑
тодичні матеріали. Важливе значення для узагальнення досвіду мала рубрика «Хроніка життя краєз‑
навчих організацій».
Одним з невідкладних завдань для себе УКК вважав облік краєзнавчих сил республіки. Комітет
непокоїли розпорошеність і неузгодженість діяльності краєзнавчих структур у межах навіть одного ре‑
гіону. Помітною була й роздратованість УКК орієнтованістю більшості історико‑краєзнавчих формувань
на наукові установи ВУАН. Тому з перших днів він приступив до з’ясування: «Хто працює в краєзнавстві, де він працює, що і в якій галузі робить, які наслідки в роботі має, де ці наслідки і хто про них
знає» [8, с. 2]. Для юридичного оформлення краєзнавчих товариств і гуртків на підприємствах, при
клубах, хатах‑читальнях, навчальних закладах, установах було розроблено типовий статут. Також ви‑
значалася система вертикальної підпорядкованості організацій як в округах, так і в масштабах респу‑
бліки. Отже, в роботі наукового органу ставало все більше метушні та забюрократизованості.
Станом на 1928 р. масовий краєзнавчий рух охопив 32 округи. Велика заслуга у збільшенні осе‑
редків належала кореспондентам УКК, які обиралися комітетом з числа краєзнавців‑активістів і висту‑
пали повноправними представниками республіканського краєзнавчого органу на місцях. Їхні обов’язки
визначалися «Положенням про мережу кореспондентів УКК». Станом на січень 1929 р. в системі УКК
працювало 65 кореспондентів [9, арк. 38, 39].
Комітет краєзнавства надавав важливого значення краєзнавчій освіті. Згідно з його рекомен‑
даціями лекції з історії рідного краю вводилися в навчальні програми вищих навчальних закладів,
шкіл, учительських курсів і семінарів. На сторінках часопису «Краєзнавство» широко пропагувалися
елементи досвіду викладання історико‑краєзнавчих дисциплін. На думку УКК, центральною постат‑
тю в системі краєзнавчої підготовки мав стати шкільний учитель, який «...вже усвідомив себе на цій
роботі і зробився головним організатором і практичним робітником на полі сучасного краєзнавства» [10, с. 9]. Водночас комітет об’єктивно відзначав ряд невирішених проблем у цій галузі, зокрема
відсутність краєзнавчої літератури.
У полі зору комітету перебувала також підготовка краєзнавчих кадрів. З метою їх навчання ство‑
рювалася мережа курсів та семінарів на базі вишів і технікумів в окружних центрах. Окремі архівні
установи, музеї, науково‑дослідні кафедри також впроваджували різні форми навчання краєзнавців.
Наприкінці 1920‑х рр. під впливом політичних процесів все більш помітним стає зміщення акцен‑
тів у діяльності УКК. Це знайшло своє відображення в остаточному ствердженні пріоритету так званого
«виробничого ухилу» в краєзнавстві. «Виробниче краєзнавство, що вивчає продуктивні сили свого
краю з метою допомогти планово‑державному будівництву, прискорити і поглибити індустріалізацію країни, піднести рівень народного господарства і народних мас – таке краєзнавство, тільки
таке і ніяке інше потрібне і можливе в наших радянських умовах», – наголошував один з членів УКК
Кость Дубняк [11, с. 6].
Не відкидаючи саму ідею поєднання краєзнавства з виробничими інтересами, не можна не помі‑
тити, що вона культивувалася за рахунок витіснення історичного краєзнавства, нав’язування однобоко‑
го напряму досліджень. Партійне керівництво доводило необхідність відмови від спадщини «старого»
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дореволюційного краєзнавства, позбавитися зайвого «кабінетного» академізму в краєзнавчій роботі,
а той факт, що «в краєзнавстві панує головним чином історико‑філологічний або ж етнографічний
напрямок», підлягав негайному корегуванню. К. Дубняк у своїй статті взагалі пропонував краєзнавство
та його координаційні центри передати від наркомату освіти Держплану. Це подолало б, на його думку,
«відірваність краєзнавства від плануючих господарських органів і створить необхідні умови для
організації вивчення продуктивних сил» [12]. У цьому ж контексті комітет краєзнавства спробував реа‑
лізувати утопічну ідею М. Криворотченка – створити на заводах, у колгоспах і радгоспах краєзнавчі осе‑
редки, які мали б вирішувати «актуальні питання будівництва свого підприємства, як‑от: виявлення
найдоцільнішого джерела поповнення робочої сили, умов і способів її залучення на завод, виявлення
нових місцевих джерел сировини через відповідні розвідки» [13, с. 5]. Очевидним є демагогічно‑ди‑
летантський характер спроби перекласти на громадські об’єднання виробничі завдання державних
і господарських органів. Традиції краєзнавчих досліджень все частіше підмінялися кампанійщиною,
боротьбою за міфічні кількісні показники. Руйнувалася наукова база краєзнавчих досліджень, а нау‑
ковій інтелігенції наприкінці 1920‑х рр. інкримінувалися звинувачення у «буржуазному націоналізмі»
та «ідеалізації патріархальщини».
Станом на кінець 1920‑х рр. УКК опинився у надзвичайно скрутному становищі. Науковий комітет
наркомату освіти намагався вивести зі свого складу вищий краєзнавчий орган республіки, обмежував
його повноваження, забороняв інструктувати місцеві краєзнавчі музеї тощо. Останні, зазнаючи бюрокра‑
тичних перешкод у своїй діяльності, шукали підтримки саме у членів президії УКК. Наприклад, завідувач
Коростенського музею Ф. Козубовський просив посприяти у справі затвердження мінімального штату
у кількості 5 осіб. Причиною звернення став вердикт представника окружного фінвідділу: «Музей – установа, в якій зберігаються старовинні речі, і там доволі навіть сторожа. Завідуючий може бути тому,
що речі будуть надсилатися з районів і він буде їх розміщувати» [14, арк. 95]. На запитання, чи був цей
чиновник хоч раз у музеї, він відповів: «Я фінробітник і не маю часу для відвідування музею» [Там само].
Фінансування заходів УКК, як і багатьох інших краєзнавчих структур в Україні, перебувало у ка‑
тастрофічному стані. Так, у 1929–1930 господарському році з передбачених бюджетом коштів на свої
потреби комітет отримав лише сьому частину. Під загрозою закриття опинився науково‑методичний
бюлетень «Краєзнавство». Починаючи з 1928 р., кілька номерів журналу виходили одним примірником,
а в 1930 р. номер 1‑5 став останнім. Через відсутність коштів не вдалося навіть надрукувати окремою
книгою матеріали краєзнавчої конференції, яка була проведена 28‑31 травня 1925 р. За цією самою
причиною не відбувся запланований на 1926 р. Всеукраїнський з’їзд краєзнавців. «На краєзнавство
наркомат освіти ніякої уваги не звертав і засобів ніяких не давав», – констатував учений секретар
УКК М. Криворотченко [15, арк. 22]. Байдужість органів державної влади призвела до фактичного са‑
моусунення від роботи більшості членів комітету – з десяти працювали лише троє. «Лишився тільки
я і телефонний апарат», – з гіркою іронією писав М. Криворотченко [Там само].
Жорсткий тиск більшовицької влади спрямовувався на пошук таких форм організації краєзнав‑
чої роботи, які б безпомилково розмежовували краєзнавчі сили за «класовими ознаками» та водно‑
час не виштовхували краєзнавство з суспільного життя. Комітету краєзнавства нав’язувалася ідея
декадників краєзнавчої роботи. Перша спроба проведення такого заходу перетворилася на галасли‑
ву політичну кампанію й супроводжувалася директивними вказівками, викладеними у листі відділу
агітації та пропаганди ЦК ВКП(б) від З0 листопада 1930 р. до ЦК національних компартій, обкомів,
крайкомів ВКП(б) у зв’язку з п’ятиденкою краєзнавства в РСФРР. У ньому, зокрема, наголошувалося
на необхідності зміцнення складу краєзнавчих осередків на місцях членами партії, заслуховування
звітів їх керівників у парторганізаціях. Рекомендувалося хід виконання заходів п’ятиденки широко
висвітлювати в пресі. УКК не зміг протистояти цьому ідеологічному натиску й виявився слухняним
виконавцем ухвалених рішень.
Не змогла реанімувати традиційні форми роботи в галузі краєзнавчих досліджень і ротація керів‑
них кадрів наприкінці 1930 р. Головою сектору науки наркомату освіти став ректор Київського коопера‑
тивного інституту С. Мінкевич (Денисенко), який був добре обізнаний з методами краєзнавчої роботи,
а головне щиро вірив у можливість її перебудови. Проте зміст підписаного незабаром договору про
соціалістичне змагання УКК з Центральним Бюро краєзнавства і краєзнавчим комітетом Білорусії пе‑
реконливо свідчить про неухильну тенденцію до політизації краєзнавства, нав’язування йому невлас‑
тивих функцій, зокрема включення в боротьбу з право‑троцькістським ухилом, виявлення в краєзнав‑
чих виданнях «контрреволюційного націонал‑демократизму і буржуазної ідеології» тощо. Московський
журнал «Советское краеведение» у другому номері за 1931 р. прямо звинувачував УКК в об’єднанні
«опортуністичних антирадянських сил, що приховуються під гаслами академізму, аполітичності» [15, с. 4]. Відтак це не лише віддаляло краєзнавство від науки, а й перетворювало його на жертву
тоталітарного державного механізму.
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В умовах нагнітання істерії навколо проблеми небезпеки українського буржуазного націоналіз‑
му закономірним наслідком стали репресії, спрямовані проти наукової інтелігенції. Репресоване було
й саме краєзнавство як напрям наукових досліджень.
Жертвами репресій стали майже всі члени УКК, а також більшість керівників краєзнавчого руху
на місцях. У березні 1931 р. був заарештований, а в 1937 р. розстріляний М. Яворський, розстріляні або
загинули у таборах академік С. Рудницький, О. Яната, В. Геринович, М. Левицький, Т. Іваненко. Осо‑
бливо трагічною на цьому тлі виглядає постать незмінного організатора діяльності комітету, спочатку
заступника голови, а пізніше вченого секретаря Михайла Криворотченка. Він не відступав ні на крок
від лінії більшовицької політики, чим, очевидно, несвідомо завдавав чимало шкоди краєзнавству, але
в 1934 р. також був репресований. Під тиском слідчих – фальсифікаторів справи М. Криворотченко
визнавав: «З 1925 р., працюючи в Українському комітеті краєзнавства, не провів партизації апарату в центрі і на місцях та вивів краєзнавчу роботу з‑під партійного контролю. я тим самим дав
ганебну можливість націоналістичним елементам використати краєзнавчий рух на Україні для консолідації своїх сил і скористатися краєзнавчими організаціями на місцях для проведення активної
контрреволюційної роботи» [15, арк. 3].
За час свого існування комітету вдалося досягти насамперед масовості краєзнавчого руху в ме‑
жах республіки. Якщо у 1925 р. налічувалося 5 товариств, 11 гуртків у 5 округах, то станом на 1 січ‑
ня 1928 р. – 37 товариств, 30 гуртків у 22 округах. Ще через рік – 51 товариство, 658 гуртків у 32 ок‑
ругах. Величезний ентузіазм народу був підтриманий науковою інтелігенцією, яка забезпечувала
науково‑методичну та теоретичну базу краєзнавчих досліджень, а також їх координацію. Однак плани
УКК не були реалізовані, зокрема не вдалося провести жодного краєзнавчого з’їзду. Невиправданим
було ухвалене в 1930 р. рішення про скасування краєзнавчих товариств і створення секцій і гуртків кра‑
єзнавства на заводах, в установах, колгоспах, навчальних закладах – кампанійщина лише дискредиту‑
вала краєзнавчий рух. Як показала дійсність, УКК не зміг протистояти наступу сталінського тоталітариз‑
му на краєзнавство як галузь історичної науки, національну за змістом і формою. У 1930–1931 рр. УКК
фактично припинив свою діяльність. Відомі історики‑організатори краєзнавчих досліджень стали жер‑
твами ідеологічних чисток та репресій. Унаслідок погрому краєзнавчих кадрів на кілька десятиліть було
перервано традиції наукових шкіл краєзнавчого руху в Україні.
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ДОНЕЦЬКИЙ ВИМІР БИКІВНЯНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНО‑КРИМІНАЛЬНОЇ
СПРАВИ ПОГОРЄЛОВА ДМИТРА ІПАТІЙОВИЧА)
Спираючись на матеріали архівно‑кримінальної справи поета‑есперантиста Дмитра Іпаті
йовича Погорєлова, що зберігається у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки
України, автор аналізує механізм політичних репресій доби «Великого терору». Демонструється,
як компартійно‑радянський режим фабрикував справи проти так званих «ворогів народу» й, використовуючи звинувачення у троцькізмі, шкідництві, знищував українське населення, насамперед,
інтелігенцію.
Ключові слова: Биківня, спецділянка, репресії, архівно‑кримінальна справа, «Великий терор».
Багато хто чув про Бабин Яр, але мало хто знає про Биківню. Також навіть є ті, хто не вірить,
що з власним народом розправлялись радянські правоохоронні органи, які повинні були б його захи‑
щати. Проте саме вони розстрілювали невинне населення, створювали концтабори, а під час слід‑
чих дій широко застосовували насилля, яке за жорстокістю навіть перевершувало катів гестапо. І все
це відбувалось за вказівкою вищого керівництва СРСР, зокрема генерального секретаря ЦК ВКП(б)
Й. В. Сталіна.
Селище Биківня, розташоване поблизу Києва, – є одним з найбільших місць останнього спо‑
чинку жертв сталінського терору. Майже у кожній області України є подібні місця. Є вони й у Доне‑
цькій області. Насамперед – це сумнозвісне Рутченкове поле – місце масових поховань жертв терору
1930–1940‑х років у Кіровському районі Донецька.
Тривалий час тему поховань у Биківні замовчували, хоча, ще у 1941 році з’являються перші
повідомлення про поховання у Биківнянському лісі [1]. Уже за часи незалежної України виходить дру‑
ком ціла низка публікацій, в яких висвітлюється ця трагедія: статті Сергія Кисельова [2], книги «Биків‑
ня: злочин без каяття» (Бровари, 1996) [3], «Биківня – наш вічний біль» (Київ, 2009) [4], «Биківнянські
жертви, або Як працювала «Вища двійка» на Київщині: Документи та матеріали» (Київ, 2007) [5], збірка
статей «Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму» (Київ, 2017) [6].
Спецділянка НКВС у Биківнянському лісі поблизу Києва – доказ масового злочину радянської
влади 1930‑х – початку 1940‑х рр., який усіма засобами намагались назавжди приховати від власного
народу. Своє існування ця спецділянка почала після ухвалення 20 березня 1937 року Президією Ки‑
ївської міської ради таємного рішення щодо виділення землі поблизу селища Биківня для спецпотреб
органів НКВС [7, арк. 15]. Головним її призначенням було таємне поховання жертв сталінського терору,
розстріляних у київських в’язницях. Щоночі, без вихідних та святкових днів, вантажівки привозили сюди
тіла розстріляних, скидали у заздалегідь підготовлені ями та закопували. За підрахунками дослідників,
приблизна кількість жертв становить 30‑35 тис. осіб [6, с. 209]. Але ця цифра на сьогодні не є остаточ‑
ною, дослідження ще продовжуються.
У Биківнянському лісі знайшли останній спочинок не лише робітники, службовці, інженери, вій‑
ськові, творча інтелігенція, селяни Києва й Київської області, але й мешканці Донецької області. Серед
них слід згадати поета-есперантиста Дмитра Іпатійовича Погорєлова, уродженця Маріупольського ра‑
йону Донеччини.
Звертаючись до постаті Дмитра Іпатійовича, а особливо у контексті сталінських політичних ре‑
пресій, ми фактично спостерігаємо майже практичну відсутність наукових досліджень щодо його жит‑
тєвого шляху й творчості. Водночас слід зазначити, що доступ до архівних фондів Галузевого держав‑
ного архіву Служби безпеки України дозволяє дослідити останні моменти життя цієї відомої постаті
Донецького краю.
Згідно з анкетою арештованого, що зберігається в його архівно‑кримінальній справі, Дмитро
Іпатійович Погорєлов народився 8 вересня 1883 року в родині селян села Стародубівка Покровської
волості Маріупольського району [8, т. 1, арк. 6]. У Києві він обіймав посаду завідувача сектору робітни‑
чих авторів у видавництві ЦК КП(б)У та уповноваженого Головліту при Наркоматі освіти УРСР. Також
у 1920–1921 рр. Дмитро Іпатійович встиг попрацювати членом Лисогорського райкому КП(б)У Харкова,
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у 1924 році – завідувачем партшколи в Єнакієвому, а в 1926–1927 роках він був членом Кам’янець‑По‑
дільського окружкому КП(б)У. Упродовж 1932–1934 роках навчався в аспірантурі Московського істори‑
ко‑філософського інституту, а з 1934 року його діяльність була повністю пов’язана з Києвом.
Напередодні свого арешту, а саме 28 січня 1937 року, Дмитро Іпатійович був виключений з лав
ВКП(б) та обвинувачений Комісією партійного контролю партійної організації Молотовського райкому
КП(б)У Києва у приналежності до антирадянської німецької організації есперантистів «САТ», а також
у тому, що під час праці в Головліті «…займався переглядом отриманої з‑за кордону літератури
мовою есперанто, допускаючи контрреволюційну троцькістську літературу, та збирав біля себе
антирадянські елементи» [8, т. 1, арк. 10]. Фактично ці твердження й стали основою переслідування
Погорєлова Дмитра Іпатійовича з боку органів НКВС.
31 січня 1937 року був виписаний орден на обшук та арешт, а 1 лютого 1937 року відбувся сам
обшук у квартирі за адресою: вулиця Тимофіївська, 4, кв. 8. У ході обшуку, окрім паспорта та докумен‑
тів біографічного й фінансового характеру, були вилучені особисті листи та низка книг, зокрема праця
Миколи Бухаріна «Ленін, як марксист» [Там само, арк. 3, 4].
У постанові від 10 лютого 1937 року помічник начальника 4‑го відділення 4‑го відділу лейтенант
державної безпеки вказував про долучення до слідчої справи за № 8719 журналів мовою есперан‑
то: «Поум» (випускала «троцькістська група» у Барселоні), «Герещуло» та брошури Ланті «Строится ли
социализм в СССР» [мовою оригіналу] [Там само, арк. 13]. Саме вони стали доказовою базою для підтвер‑
дження контрреволюційної троцькістської діяльності арештованого. Також до справи долучали в якості до‑
казу вини Погорєлова його заяву в Головліт про дозвіл пересилки літератури на ім’я Каррє до Франції та ли‑
сти від колег‑есперантистів [Там само, арк. 13 а]. Цікаво, що жодного журналу мовою есперанто чи згаданої
вище брошури в протоколі обшуку на його квартирі не вилучалося та не було вказано.
Лише 10 лютого 1937 року відбувся перший допит, що зберігається у справі, де на запитання,
чи визнає він себе винним, Дмитро Іпатійович відповів, що «да, признаю себя виновным в принадлежности и активном участии в контрреволюционной троцкистской организации» [мовою оригіна‑
лу] [8, т. 1, арк. 14]. Окрім цього, він зазначає, що до діяльності цієї організації «был привлечен генеральным секретарем Общества советских эсперантистов в марте 1934 года в Москве. До этого
в 1928 году: в августе месяце: ездил заграницу в Готтеборг (Швеция) на VIII съезд эсперантской
организации «САТ»…» [мовою оригіналу] [Там само].
У подальшому більша частина питань стосувалась його знайомих – членів «троцькістської» ор‑
ганізації есперантистів, серед яких були прізвища «[…] Изгура, Борисова Николая и Викторова‑Чеховича» [мовою оригіналу] [Там само, арк. 19], а також залучення самого Погорєлова до організації
та його «троцькістських» поглядів.
Наступний допит Дмитра Іпатійовича відбувся 22 лютого 1937 року. На ньому він більш детально
розповів про свою «контрреволюційну троцькістську діяльність» серед есперантистів України, зокрема
про створення цієї організації, в якій начебто посідав чільне місце.
За його свідченнями, головним завданням есперантистських троцькістських груп було «охватить своим влиянием культурные учреждения и предприятия. Для этого использовали созданные
нами кружки по изучению языка эспиранто, лекции, доклады по вопросам эсперанто, в которых
проводили троцкистскую пропаганду идей создания IV Интернационала. […] содействовали проникновению и распространению контрреволюционной троцкистской литературы на языке эспиранто» [мовою оригіналу] [Там само, арк. 33].
Слід відзначити, що на допиті 22 лютого 1937 року Погорєлов згадує зазначені вище журнали
мовою есперанто, які він згідно з інструкціями повинен був здати у 1936 році, але зберігав спочат‑
ку у себе, а потім передав Колчинському та які буцімто прочитувалися у троцькістській групі Києва
на квартирі Миколи Борисова [Там само, арк. 34]. Цей факт підтверджував на очній ставці й В. М. Кол‑
чинський [Там само, арк. 333]. Саме ці журнали знаходяться у 2‑му томі архівно‑кримінальної справи
та слугують доказами його провини в очах слідчих.
Окрім вже згаданих журналів мовою есперанто, на допиті 28 лютого 1937 року Дмитро Іпатійо‑
вич згадував журнали «Сениациуло», «Сеннациєца Ревус» та «Перманентная Революция» [Там само,
арк. 44]. На цьому ж допиті він визнав, що надсилав листи одному з керівників закордонного «троць‑
кістського» центру, в яких «сообщал о суровом режиме в партии, об отсутствии критики и демократии и отрицательных сторонах строительства в СССР» [мовою оригіналу] [Там само, арк. 50].
Усі подальші допити мали вже уточнюючий характер. Останній з них, протокол якого зберігається
у справі, датується 22 серпням 1937 року.
За фальсифікованою органами НКВС справою «контрреволюційної троцькістської організації ес‑
перантистів» були арештовані й допитані інші члени цієї «організації», які під тиском слідства підтвер‑
джували провину Погорєлова на допитах й очних ставках.
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В обвинувальному висновку від 31 серпня 1937 року Погорєлова Дмитра Іпатійовича було обвину‑
вачено у скоєнні злочину за статтями 54-8 і 54-11 Кримінального кодексу УРСР [8, т. 1, арк. 396]. А саме
в тому, шо він:
«…А) являлся одним из руководителем контрреволюционной троцкистской террористической организацией среди эсперантистов;
Б) по указаниям закордонного троцкистского центра … создал резервную террористическую группу из эсперантистов;
В) лично и через участников организации информировал закордонный троцкистский центр
об отрицательных сторонах жизни СССР;
Г) лично вовлек в троцкистскую террористическую организацию Борисова, Викторова‑Чеховича и Колчинского;
Д) распространял закордонную контрреволюционную троцкистскую эсперантскую литературу» [мовою оригіналу] [Там само, арк. 395‑396].
У ході закритого судового засідання виїзної сесії Військової Колегії Верховного Суду СРСР, яке
відбулося 1 вересня 1937 року, Дмитро Іпатійович Погорєлов був засуджений до вищої міри покаран‑
ня – розстрілу [Там само, арк. 400‑400 зв.]. Вирок був виконаний в одній з в’язниць Києва 2 вересня
1937 року [Там само, арк. 401]. Похований же Дмитро Іпатійович був таємно, ймовірно, на терито‑
рії колишньої спецділянки НКВС у Биківнянському лісі. На довгий час його ім’я було забуте й лише
у 1992 році він був реабілітований на підставі Закону УРСР від 17 квітня 1991 року «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні» й за відсутністю «сукупності доказів, що підтверджували виновність засудженого у контрреволюційній діяльності» [мовою оригіналу] [Там само, арк. 415 зв.].
Таким чином, архівно‑кримінальна справа не тільки доводить абсурдність обвинувачень орга‑
нами НКВС відомого поета‑есперантиста, але й свідчить про безжальне ставлення компартійно‑ра‑
дянського режиму щодо власних громадян. Сьогодні, коли минуло вже 80 років після трагічних подій
«Великого терору», ми повинні не тільки згадувати його жертви, але й пам’ятати про усі злочини тота‑
літарного минулого.
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СЕРГІЙ КОКІН

ВИХІД З ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ 1937–1938 РР. У СРСР:
ЯК ЦЕ БУЛО НА ДОНБАСІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Висвітлено обставини припинення масових політичних репресій 1937–1938 років і так званий
вихід з Великого терору на Донбасі. Автор обстоює думку, що події навколо «порушників соціалістичної законності» в органах НКВС на Донбасі під час виходу з Великого терору тривали три роки,
розвивалися нерівномірно в різних частинах регіону, мали ситуативний характер, який залежав від
резонансу навколо злочинів, скоєних співробітниками НКВС. При цьому покарання представників цих
органів було різним.
Ключові слова: Великий терор, органи НКВС, чистка органів НКВС, «порушники соціалістичної законності», фальсифікація слідчих справ, Військовий трибунал, Військова колегія.
Обставини припинення масових репресій 1937–1938 років і так званий вихід з Великого терору
є недостатньо вивченою темою в сучасній українській і міжнародній історіографії. Лише останнім часом
з’явилися наукові та науково‑документальні публікації, присвячені цій темі, про які ми згадаємо далі.
Процес виходу з Великого терору дещо розтягнувся в часі й складався з трьох етапів. На пер‑
шому – влітку 1938 р. – у Москві йшла підготовка нової нормативної бази діяльності органів НКВС,
прокуратури та суду. На другому – восени 1938 р. – затверджували законодавчі та нормативні акти, які
припиняли терор у тих формах, в яких він проводився від серпня 1937 р. На третьому етапі – з грудня
1938 р. і до серпня 1941 р. включно – йшла кампанія боротьби з «порушеннями» та «порушниками
соціалістичної законності» в органах НКВС. Вона стала заключною частиною чистки в органах НКВС,
що розпочалася зовсім з інших причин після того, як НКВС СРСР очолив М. Єжов.
У сучасній історіографії існує думка, що ці події стали певним «реваншем партії», оскільки парт‑
номенклатура у попередні два роки була затероризована органами НКВС. При цьому на додаток до по‑
станови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. «Про арешти, прокурорський нагляд і ведення
слідства», якою було власне припинено Великий терор в його крайніх формах, згадують постанову
РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 1 грудня 1938 р. «Про порядок погодження арештів». Якщо раніше арешти
проводились за ініціативою органів НКВС навіть без формального узгодження з райкомами, міськкома‑
ми та обкомами партії, то тепер таку практику було припинено [1, с. 582–583].
На зміцнення партійної вертикалі влади був спрямований і наказ НКВС СРСР за № 00827
від 27 грудня 1938 р., який забороняв подальше вербування співробітниками НКВС відповідальних
працівників партійних, радянських, господарських, професійних і громадських організацій, а також
обслуговуючого персоналу партійних комітетів. Співробітники НКВС мали негайно припинити зв’язок
з раніше завербованими такими агентами й інформаторами, повідомити останніх про це під підписку,
а потім у присутності представників відповідних партійних комітетів знищити особові та робочі справи
цієї категорії агентури, склавши акт про знищення. На виконання наказу було надано 10‑денний тер‑
мін [Там само, с. 584].
Отже, обов’язкове затвердження партійними комітетами кандидатур співробітників органів про‑
куратури та НКВС при призначенні їх на керівні посади, встановлення жорсткого порядку погодження
арештів органами НКВС з партійними органами й органами прокуратури, заборона агентурного проник‑
нення органів НКВС до партійних комітетів (стосовно інших «організацій» подальша практика виявила‑
ся дещо іншою) стали «реваншем партії» над органами НКВС.
Після появи постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 г. «Про арешти, проку‑
рорський нагляд і ведення слідства» було видано наказ НКВС СРСР за № 00762 від 26 листопада
1938 р. «Про порядок здійснення постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17/ХІ–1938 р.», який через
два‑три дні надійшов до обласних управлінь НКВС (далі – УНКВС) УРСР. Але ще раніше, з 22 ли‑
стопада розпочалися оперативні наради співробітників, а згодом і закриті партійні збори парторгані‑
зацій центрального апарату, управлінь держбезпеки обласних УНКВС з обговорення цієї постанови
РНК СРСР і ЦК ВКП(б).
Про характер цих захадів можна судити зі вступних статей авторів‑упорядників та опублікованих
ними текстів протоколів і стенограм нарад і зборів у 1‑му томі збірника документів «Відлуння Великого
терору» (Київ, 2017) [2]. Відзначимо характерну деталь, на яку звернули автори увагу. Наради і збори
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зазвичай починалися як чергові формально‑ритуальні дії того часу. Однак акцент, зроблений у поста‑
нові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) на відповідальності співробітників НКВС за «недоліки» у проведенні масо‑
вих репресій, спровокував неформальну дискусію в їхньому середовищі.
Спочатку керівники та співробітники управлінь «не сповна розумілися на потрібній для захисту
попередніх дій інтерпретації постанови від 17 листопада 1938 р. та діях щодо “втілення її в життя”» [2, с. 15]. Але у ході нарад і зборів їх учасники почали перекладати відповідальність за порушення
на «ворожі настанови» колишнього керівництва НКВС УРСР та місцевих керівників. У зв’язку з цим
зазначимо, що багаторічний керівник ДПУ, а з 15 липня 1934 р. до 11 травня 1937 р. нарком внутріш‑
ніх справ УСРР/УРСР В. Балицький був заарештований 7 липня 1937 р., а 27 листопада 1937 р. за‑
суджений у Москві до розстрілу та розстріляний. Його наступник на посаді наркома (з 14 червня
1937 р. до 25 січня 1938 р.) І. Леплевський 26 квітня 1938 р. був також заарештований, а 28 липня
1938 р. засуджений до розстрілу й розстріляний [3, с. 99‑100, 270]. А третій з цього списку – нарком
О. Успенський, отримавши виклик до Москви та побоючись арешту, 14 листопада 1938 р. втік з Киє‑
ва й переховувався. На думку одного із авторів‑упорядників 1‑го тому згаданого збірника документів
Л. Віоли, посилання співробітників НКВС на «ворожі настанови» цих та інших колишніх керівників до‑
зволяло обмежити критику органів НКВС «лише керівництвом республіканського НКВС або обласних
управлінь наркомату. Саме цього, – вважає вона, – і домагався Сталін» [2, с. 8].
Упорядники 1‑го тому збірника документів «Відлуння Великого терору» (Київ, 2017) не мали
у своєму розпорядженні протоколів нарад і зборів в УНКВС по Сталінській області, а також у дорож‑
ньо‑транспортних відділах ГУДБ НКВС СРСР Північно‑Донецької залізниці (м. Артемівськ, нині – Бах‑
мут) та Південно‑Донецької залізниці (м. Ясинувата) (ці відділи підпорядковувались безпосередньо
Москві), але опублікували документи, що висвітлюють аналогічні заходи у новоствореній Ворошилов‑
градській області1. Ми також маємо достатній набір інших архівних документів, щоб порівняти ситуацію
стосовно обставин виходу з Великого терору у двох з чотирьох згаданих територіальних і транспортних
органах НКВС, що існували тоді на Донбасі, а саме – в Управлінні НКВС по Ворошиловградській облас‑
ті та у ДТВ ГУДБ НКВС Північно‑Донецької залізниці.
Згідно з цими документами в УНКВС по Ворошиловградській області з 23 листопада 1938 р. по
8 лютого 1939 р. мали місце чотири заходи – оперативна нарада співробітників УНКВС 23 листопада
1938 р. і партзбори 6 і 17 січня та 8 лютого 1939 р. За їх результатами жертвою інтриг першого секретаря
обкому КП(б)У М. Квасова та колег став начальник 1‑го відділення 3‑го відділу УДБ УНКВС Ю. Суд, який
піддав критиці колишнього начальника УНКВС Г. Коркунова. Останній 8 січня 1939 р. був звільнений з по‑
сади, але ще перебував на волі (був заарештований 5 червня 1939 р.) і активно захищався на партзборах,
отримавши догану від бюро обкому КП(б)У за суто адміністративні порушення [4, с. 270-279; 2, с. 117]. А по‑
рушення законності в УНКВС тривали й надалі. Про сутність того, що відбувалося в УНКВС, йтиметься далі.
Зовсім іншою була ситуація у ДТВ ГУДБ НКВС Північно‑Донецької залізниці. Там чистка кадрів
від «порушників соціалістичної законності», яка пізніше стала складовою виходу з Великого терору,
розпочалася доволі рано – влітку 1938 р., та майже одночасно з аналогічною чисткою співробітників
НКВС Молдавської АРСР. Саме у цих двох органах НКВС на території УРСР фактично стартувала
кампанія по боротьбі з «порушниками соціалістичної законності», причому ще до появи усіх згаданих
постанов, що поклалали юридичний початок виходу з Великого терору.
Причиною чистки у ДТВ ГУДБ НКВС Північно‑Донецької залізниці були порушення законності
у службовій діяльності начальника цього відділу Георгія Кочергинського та його підлеглих. Цій темі
присвячена низка наукових і документальних публікацій [5, с. 12‑13; 6, с. 118‑119; 7], а найглибше вона
висвітлена у 2‑му томі збірника документів «Відлуння Великого терору» (Київ, 2018) [8], на який автор
і буде посилатися далі.
Після призначення на посаду начальника ДТВ Г. Кочергинський 15 листопада 1937 р. прибув до Ар‑
темівська й приступив до виконання своїх службових обов’язків. Бажання вислужитися та зняти з себе
всілякі підозри у неблагонадійності, зокрема у зв’язку з обвинуваченням у підтримці ним у 1928 р. троць‑
кістів, зіграли злий жарт з ним. Г. Кочергинський практично відразу зазнав «провалу» на новій роботі. Ком‑
прометуючі матеріали на нього почали надходити до Москви кількома каналами. Перший канал був
відомчим. Спочатку до начальника 6‑го (транспортного) відділу ГУДБ НКВС СРСР І. Леплевського (коли‑
шнього наркома внутрішніх справ УРСР) потрапили заяви про неправильне виселення родин робітників
і службовців з оборонних вузлів Північно‑Донецької залізниці у порядку очистки їх від «ворожого і підозрі‑
лого елементу» відповідно до директиви НКВС СРСР за № 331779 від листопада 1937 р.
3 червня 1938 р. з північно‑східної частини Донецької області (28 районів) було створено Ворошиловградську (нині – Луганська) область, а інші частини області стали називатися Сталінською (нині – Донецька).
1
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Після перевірки цих заяв на місці (до Артемівська їздив помічник І. Леплевського капітан держ‑
безпеки Соколов) інформація про неправильне виселення була підтверджена, а також були встанов‑
лені злочинні методи слідчої роботи, що застосовували співробітники ДТВ. Сам Кочергинський був
охарактеризований Соколовим як «людина з виключними здібностями провокаторства, окозамилювання і кар’єризму» [Там само, с. 56].
Тоді ж до І. Леплевського потрапив лист начальника політвідділу ПДЗ Воробйова про непра‑
вильні дії та обурливу поведінку Г. Кочергинського. Лист був адресований наркому шляхів сполучення
СРСР О. Бакуліну й першому секретарю Донецького обкому КП(б)У Е. Прамнеку. О. Бакулін 3 бе‑
резня 1938 р. направив копію листа першому заступнику наркома внутрішніх справ СРСР і началь‑
нику 1‑го управління НКВС СРСР М. Фриновському, написавши від себе: «Треба було б стосовно
тов. Кочергинського деякі заходи вжити». М. Фриновський додав резолюцію на ім’я І. Леплевського
з дорученням провести розслідування та доповісти йому про результати, зазначивши, що «поведінка
т. Кочергинського потворна» [Там само, с. 56-57].
І. Леплевський був досвідченним апаратником і відразу збагнув, що Г. Кочергинського треба не‑
гайно позбутися. 19 березня 1938 р. він наказав своїм підлеглим спільно з відділом кадрів НКВС СРСР
якнайшвидше підібрати заміну Г. Кочергинському на посаді начальника ДТВ. Але це зробити йому тоді
не вдалося, а самого І. Леплевського, як ми вже зазначили, 26 квітня 1938 р. було заарештовано і зго‑
дом розстріляно. Та незабаром нові матеріали про незаконні дії Г. Кочергинського надійшли до НКВС
СРСР та органів прокуратури й суду.
Після проведення нової перевірки у травні 1938 р. заступник особливоуповноваженого НКВС
СРСР Є. Тучков у рапорті на ім’я наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова від 31 травня 1938 р. також
запропонував відсторонити Г. Кочергинського від посади начальника ДТВ і надіслати до Артемівська
бригаду «для перевірки всієї оперативної діяльності ДТВ ГУДБ Північно‑Донецької залізниці за час
перебування на посаді начальника ДТВ Кочергинського» [Там само, с. 58]. Але ці пропозиції поклали
під сукно, а у липні 1938 р. співробітник НКВС СРСР М. Синєгубов ознайомив Г. Кочергинського з ма‑
теріалами на нього і охарактеризував їх як наклепницькі.
Другим каналом надходження компромату на Г. Кочергинського були органи прокуратури. Згідно
з листом прокурора СРСР А. Вишинського наркому внутрішніх справ СРСР М. Єжову від 21 черв‑
ня 1938 р. в Прокуратуру СРСР «упродовж квітня 1938 р. надійшла низка скарг на незаконні методи
слідства в ДТВ ГУДБ НКВС Північно‑Донецької зал[ізниці]» [8, с. 59]. А. Вишинський вважав за необхідне
вислати на залізницю представників 6‑го відділу ГУДБ НКВС СРСР і Прокуратури СРСР «для перевірки
всіх заяв на місці» [Там само]. Під «всіма заявами» прокурор мав на увазі також заяви залізничників
про незаконні методи слідства, що застосовували працівники Відділення ДТВ (ВДТВ) ст. Куп’янск (Хар‑
ківська область). Ці заяви були зроблені обвинуваченими 20 травня 1938 р. на судовому засіданні
Лінійного суду Північно‑Донецької залізниці.
Лист прокурора СРСР залишився без належного реагування, а 22 липня 1938 р. А. Вишинський
направив М. Єжову нового листа, в якому повідомляв про порушення соцзаконності з боку Г. Кочер‑
гинського, його помічника М. Антоненка, начальника ВДТВ ст. Красний Лиман, а згодом заступни‑
ка начальника ДТВ К. Матвєєва, «які фабрикували справи про к.‑р. злочини, били заарештованих
і т. п.» [Там само, с. 60]. І знову лист прокурора залишився без відповіді.
На той момент було заарештовано групу колишніх підлеглих Г. Кочергинського, серед яких були
його майбутні компаньйони у справі: оперуповноважений ВДТВ ст. Красний Лиман А. Розенберг, по‑
мічник начальника ВДТВ ст. Дебальцеве А. Лубовський, оперуповноважений ВДТВ ст. ім. Л. М. Кага‑
новича В. Мацейканець, помічник оперуповноваженого ВДТВ ст. Дебальцеве М. Кузнєцов. 17 серп‑
ня 1938 р. до них приєднався колишній оперуповноважений ВДТВ ст. ім. Л. М. Кагановича К. Ковальов.
До початку попереднього слідства у справі А. Розенберга у ДТВ в Артемівську мав безпосреднє
відношення сам Г. Кочергинський. І це мало для нього негативні наслідки, адже заарештованих до‑
питував також військовий прокурор Г. Кошарський, а результати допитів він доповідав своєму керів‑
ництву. Зокрема, 20 липня 1938 р. він допитав А. Розенберга, а той про обставини допитів його Г. Ко‑
чергинським у квітні 1938 р. заявив таке: «Я ще тоді заарештований не був, однак, Кочергинський,
коли мене допитував, жорстоко бив… Вибив мені зуб і так сильно побив, що я зараз залишився
напівглухим» [Там само, с. 63]. Окрім цього, А. Розенберг повідомив про аналогічні факти щодо інших
заарештованих осіб [Там само]. Мова йшла про типові «порушення соціалістичної законності».
На підставі цього прокурор СРСР А. Вишинський виявляв наполегливість у вирішенні питання
щодо Г. Кочергинського. У своєму третьому листі на ім’я М. Єжова, написаному 10 серпня 1938 р.,
він повідомив додаткові деталі, які стали відомі під час розслідування у справах заарештованих ко‑
лишніх підлеглих Кочергинського, зробивши наступний висновок: «Всі ці факти, разом з тим, про
що я повідомляв Вам раніше у вищезазначених двох листах, свідчать про наявність розкладання
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у керівництві ДТВ Північно‑Донецької зал[ізниці] і про низку злочинів, скоєних цим керівництвом. Тому
прошу усунути Кочергинського від роботи і дати розпорядження про здійснення слідства за всіма
вказаними вище матеріалами. Про вжиті Вами заходи прошу повідомити» [Там само, с. 61]. У листі
прокурора йшлося не лише про окремі факти, а й про явище у цілому – низку злочинів, скоєних керів‑
ництвом органу НКВС. Прокурор СРСР жорстко поставив питання про усунення Кочергинського від
роботи й початок слідства у справі.
Через саботажницькі дії підлеглих проблема Г. Кочергинського постала перед М. Єжовим особи‑
сто. Про емоційний стан М. Єжова свідчила розмашиста, написана зеленим олівцем по діагоналі че‑
рез весь аркуш, резолюція прокурора: «Кочергинського я давав розпорядження заарештувати, чому
не заарештували? Єжов» [Там само, с. 61]. І в НКВС СРСР почали терміново готувати арешт Г. Ко‑
чергинського, поки прокурор СРСР не звернувся зі своїми матеріалами до вищого керівництва. Г. Ко‑
чергинського викликали до Москви і 20 серпня 1938 р. заарештували в НКВС СРСР, висунувши йому
нашвидкоруч обвинувачення за чотирма «політичними» статтями Кримінального кодексу (далі – КК)
РРФСР (статті 58‑6, 56‑7, 56‑10, 56‑11). Слідство вів 1‑ий відділ 3‑го управління (з 29 вересня 1938 р. –
Головне транспортне управління), а згодом Слідча частина НКВС СРСР.
Водночас у місті Сталіне (нині – Донецьк), у 3‑му відділі УДБ УНКВС по Сталінській області,
тривало попереднє слідство у справі його підлеглих. Розрізнені слідчі справи на А. Розенберга та його
колег 8 вересня 1938 р. були об’єднані в одне слідче провадження. Усім їм інкримінували злочин
за «політичною» статтею 54‑7 КК УРСР, а Лубовському ще й додали статті 54‑1 п. «б» і 54‑11) [Там
само, с. 62]. 20 жовтня 1938 р. 3‑й відділ УДБ УНКВС підготував обвинувальний висновок у справі,
який 22 жовтня затвердив фактичний заступник начальника УНКВС О. Шашков (офіційно був по‑
мічником, але виконував обов’язки заступника). Обвинувальний висновок було побудовано на тому,
що у 1938 р. була викрита «контрреволюційна право‑троцькістська організація», яку начебто очолю‑
вали керівники Північно‑Донецької залізниці, а Г. Кочергинський «був пов’язаний з керівниками цієї організації, проводив через обвинувачених, притягнутих у цій справі, ворожу роботу в органах НКВС,
що проявилася у безпідставних арештах, фабрикації фіктивних протоколів допиту як обвинувачених, так і свідків, грубо ігноруючи директивні вказівки НКВС СРСР щодо репресування куркульського
і контрреволюційного елементу, що осів і проводив підривну роботу на з[алізничному] транспорті» [Там само, с. 64].
Т.в.о. військового прокурора прикордонних і внутрішніх військ НКВС УРСР по Ворошиловград‑
ській і Сталінській областях П. Лєхов 17 листопада 1938 р. надав обвинувальному висновку силу об‑
винувального акту та ухвалив віддати обвинувачених під суд Військового трибуналу. Однак Військовий
трибунал прикордонних і внутрішніх військ УРСР 11 грудня 1938 р. вирішив повернути справу на дослі‑
дування та проведення «повної документації здійсненої кожним з обвинувачених окремо фабрикації
фіктивних слідчих справ на суд[ову] трійку» [Там само, с. 64]. Йшлося про масову фальсифікацію
слідчих справ з подальшим представленням їх на розгляд позасудових органів – трійок, у даному ви‑
падку – трійки при УНКВС по Донецькій області. Військовий трибунал цікавило саме це у порушеннях
співробітниками ДТВ «соцзаконності».
Незабаром, 17 січня 1939 р., у Слідчій частині НКВС СРСР також дійшли висновку про необхід‑
ність продовжити слідство у справі Г. Кочергинського в УНКВС по Сталінській області. При цьому було
враховано, «що вся ворожа діяльність Кочергинського і працівників ДТВ і ВДТВ була на Північно‑Донецькій з[алізниці], що знаходиться на території Сталінської області2 і, що для уточнення низки обставин потрібен допит потерпілих і свідків, а також проведення очних ставок…» [Там само, с. 64].
Відповідно до вказівок Москви належало об’єднати слідчу справу Г. Кочергинського зі справою
його колишніх підлеглих, яка знаходилася у провадженні УНКВС; провести перевірки обставин арештів
і слідства, що здійснювали ДТВ і ВДТВ, а також масового виселення залізничників за межі оборонних
вузлів ПДЗ. Завдання загалом зводилося до того, щоб «у процесі слідства викрити всю ворожу роботу, проведену як Кочергинським, Лубовським, Розенбергом, Ковальовим і Кузнєцовим, так і його
заступниками Матвєєвим, Антоненком та іншими працівниками ДТВ і ВДТВ» [Там само, с. 65]. Під
«ворожою роботою» малися на увазі порушення законності у службовій діяльності співробітників за‑
значених органів.
У слідстві почався новий етап. Постановою УНКВС по Сталінській області від 13 лютого
1939 р. обидві слідчі справи об’єднали в одну. К. Матвєєв і М. Антоненко також були притягнуті
до слідства, але лише в якості свідків. К. Матвєєв на очних ставках з Г. Кочергинським 7 і 8 березня
1939 р. конкретними фактами викрив злочини колишнього шефа, зробивши свій вагомий внесок
2

Частини ПДЗ розташовувалися також на території Ворошиловградської та Харківської областей.
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у створення доказової бази слідства. М. Антоненко після арешту Г. Кочергинського тимчасово вико‑
нував обов’язки начальника ДТВ. На допиті 10 березня він підтвердив відповідальність Кочергин‑
ського за порушення законності у діяльності органів НКВС на ПДЗ. При цьому К. Матвєєву й М. Ан‑
тоненку вдалося дистанціюватися від Г. Кочергинського. Проте матеріали стосовно К. Матвєєва
та інших співробітників ДТВ і ВДТВ ПДЗ (за винятком М. Антоненка) 14 березня 1939 р. були виді‑
лені в окреме слідче провадження.
20 березня 1939 р. заступник начальника УНКВС по Сталінській області О. Шалгін затвердив
обвинувальний висновок у справі. Усіх фігурантів було звинувачено тепер за статтею 206‑17 п. «б»
КК УРСР, яка тоді міцно входила в практику слідства у справах «порушників соцзаконності». Заступник
військового прокурора військ НКВС Харківського округу Парміт 28 квітня 1939 р. надав обвинувально‑
му висновку силу обвинувального акту та ухвалив віддати обвинувачених під суд Військового трибу‑
налу військ НКВС Харківського округу. Наступного дня справа надійшла до трибуналу. Там її деякий
час вивчали і 16 червня 1939 р. вирішили прийняти до свого провадження, затвердили обвинувальний
висновок і призначили справу до слухання у закритому судовому засіданні без участі обвинувачення
та захисту з викликом 3‑х експертів і 23‑х свідків [Там само, с. 66].
Упродовж 27‑30 червня 1939 р. у місті Сталіне відбулось судове засідання Військового трибу‑
налу військ НКВС Харківського округу, яке завершилося ухваленням вироку про розстріл Г. Кочергин‑
ського, позбавлення волі у виправно‑трудових таборах (далі – ВТТ) терміном на 10 років А. Розенберга
та К. Ковальова, на п’ять років – М. Кузнєцова та В. Мацейканца, на три роки – А. Лубовського. Свідки
К. Матвєєв і М. Антоненко, які були викликані на судове засідання, не з’явилися, а трибунал визнав
поважними причини неявки.
В ухвалі Військової колегії Верховного суду СРСР від 17 вересня 1939 р., яка залишила вирок
у силі та без змін, привертає увагу кваліфікація злочинної діяльності Г. Кочергинського як «нечуваної,
…спрямованої на підрив довіри до Радянської влади з боку трудящих» [Там само, с. 66]. Однак не‑
забаром таких прикладів «нечуваної» злочинної діяльності співробітників НКВС ставало дедалі біль‑
ше. У подальших ухвалах Військової колегії за результатами розгляду вироків у справах на «порушни‑
ків соцзаконності» такі формулювання вже не зустрічаються.
Г. Кочергинський став першим з керівників територіальних (на рівні області) і транспортних орга‑
нів НКВС в УРСР, хто був засуджений і розстріляний (20 жовтня 1939 р.) як «порушник соціалістичної
законності». За ним і розстріляними раніше колишніми співробітниками НКВС Молдавської АРСР піш‑
ла низка інших «активістів» Великого терору. У цьому сенсі Донбас виявився одним з перших серед ре‑
гіонів УРСР. Однак він же виявився і останнім, оскількі боротьба з «порушниками соціалістичної закон‑
ності» в ішній його частині – на території сучасної Луганщини – розпочалася зі значним запізненням.
11 червня 1938 р. було створено УНКВС по Ворошиловградській області. За короткий час його
існування на завершальному етапі Великого терору керували ним лише дві особи – Олексій Баличев,
призначений 4 червня т.в.о заступника начальника УНКВС, та Григорій Коркунов, який 25 червня став
в.о. начальника УНКВС. Вступ Г. Коркунова на посаду начальника Управління «освятив» сам нарком
внутрішніх справ УРСР О. Успенський, який приїхав 13 липня 1938 р. до Ворошиловграда з групою
керівних працівників НКВС.
Менше ніж через рік «порушення соцзаконності» в їхній службовій діяльності стали предметом
пильної уваги військових прокурорів. Але почалось все з керівника УНКВС. Здійснюючи безпідставні
масові арешти в області, УНКВС «зачепило» чимало партійних і господарських працівників, зокрема
депутатів Верховної Ради УРСР. Згідно зі свідченнями заарештованого О. Успенського, «Коркунов під
час приїзду другого секретаря ЦК КП(б)У Бурмистенка не показав йому всі справи на заарештованих членів партії, ігнорував обком і настільки зарвався, що викликав невдоволення Хрущова, який
мені прямо сказав, що Коркунова слід перевірити за його справами» [9, с. 263].
Втеча О. Успенського з Києва 14 листопада 1938 р. і арешти керівників центрального апарату
та територіальних органів НКВС УРСР, а також розслідування у листопаді‑грудні 1938 р. справ про «пору‑
шення соцзаконності» у діяльності органів НКВС розв’язало руки першому секретарю ЦК КП(б)У М. Хру‑
щову. ЦК КП(б)У ухвалив рішення про зняття з посад ще трьох начальників УНКВС, зокрема Г. Корку‑
нова. 8 січня 1939 р. це рішення затвердило Політбюро ЦК ВКП(б) на підставі телеграми М. Хрущова.
14 січня 1939 р. Г. Коркунов був знятий з посади. Але його арешт тоді не був підготовлений, тому
він майже п’ять місяців перебував на волі. Проблема полягала не лише в ньому. Давався взнаки й та‑
кий фактор, як малоуспішні спроби втілити у практику діяльності УНКВС вимоги постанови РНК СРСР
і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. За наявності конфліктної ситуації між Г. Коркуновим і першим
секретарем обкому КП(б)У М. Квасовим, на якого начальник УНКВС збирав компромат, така ситуація
не влаштовувала керівництво обкому партії. М. Квасов розумів, що постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б)
дає можливість усмирити колишнього начальника УНКВС.

116

Сергій Кокін. ВИХІД З ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ...

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ...

Однак спроби зробити це руками підлеглих Г. Коркунова виявилися марними. Все, чого досяг
перший секретар обкому, так це оглошення Г. Коркунову догани по партійній лінії за «помилки» і «від‑
сутність належного контролю за витрачанням коштів з особливого фонду». Абсурдність ситуації під‑
креслювала заява М. Квасова про відсутність даних, які б свідчили, що Г. Коркунов – креатура «ворога
народу» О. Успенського, хоча всі в УНКВС чудово знали протилежне. Але перший секретар обкому
грав в об’єктивність і неупередженість: «У Коркунова помилок багато, і за це він несе відповідне покарання» [10, спр. 67462, т. 1, арк. 31]. У співробітників УНКВС могло скластися враження, що претензії
до них пов’язані з «помилками» Г. Коркунова, а тепер, коли все викрито, засуджено і буде виправлено
новим керівником УНКВС, їх залишать у спокої.
Новий начальник УНКВС М. Череватенко не мав достатнього досвіду керівної партійної роботи
навіть районного рівня. Однак у грудні 1938 р. його направили на «зміцнення» органів НКВС, а 8 січ‑
ня 1939 р. призначили начальником УНКВС по Ворошиловградській області. Спілкуючись з Г. Коркуно‑
вим і підлеглими, а також під час партзборів і засідання бюро обкому партії він намагався розібратися
у ситуації і, мабуть, вирішив, що перший секретар обкому М. Квасов (який в його очах був значною
величиною) не зводив рахунки з Г. Коркуновим (на чому наполягав той), а намагався об’єктивно в усьо‑
му розібратися та не допустити «дезорганізації» роботи УНКВС. Завдяки цим обставинам перший етап
«боротьби» з «порушеннями соцзаконності» в УНКВС був формальним і не мав реальних наслідків
у виправленні методів оперативно‑слідчої роботи.
Після звільнення з посади Г. Коркунов перебував у розпорядженні НКВС СРСР. Деякий час він був
у підвішеному стані як поганий «ліквідатор наслідків шкідництва» в органах НКВС, як «такий, що припустив‑
ся помилок», і нечистий на руку екс‑керівник зі свіжою партійною доганою за це. Після розшуку та арешту
О. Успенського у квітні 1939 р. останній дав показання на Г. Коркунова, що дозволило слідству у Москві пов’я‑
зати їх як «учасників змови в органах НКВС», і 5 червня 1939 р. Г. Коркунов був заарештований. На очній став‑
ці з О. Успенським 11 червня Г. Коркунов спростував показання колишнього шефа про свою участь у «змові»,
однак його й надалі продовжували обвинувачувати за статтями 58‑1 п. «а», 58‑7 і 58‑11 КК РРФСР.
24 липня 1939 р. Військова колегія Верховного суду (далі – ВКВС) СРСР ухвалила вирок в його
справі, згідно з яким було встановлено, що Г. Коркунов, будучи начальником УНКВС по Ворошилов‑
градській області, «з липня 1938 р. до січня 1939 р. здійснював масові безпідставні арешти невинних
громадян і шляхом фальсифікації слідчих матеріалів створював на них слідчі справи зі звинуваченням у тяжких державних злочинах. Коркунов культивував серед підлеглих проведення слідства із застосуванням викривлених методів, наслідком чого були кілька смертельних випадків [...]. Злочинна
діяльність Коркунова спричинила тяжкі наслідки, оскільки значна частина невинних громадян була
репресована» [9, с. 264; 10, т. 2, арк. 1].
Військова колегія визнала Г. Коркунова винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 58‑7 КК РРФ‑
СР [Там само]. Водночас колегія вирішила, що обвинувачення його за статтями 58‑1 п. «а» і 58‑11
КК РРФСР не знайшло підтвердження на судовому слідстві, і виключила його. Але тієї частини обви‑
нувачення, що залишилась (ст. 58‑7 КК РРФСР), вистачило для засудження його до розстрілу. 3 ве‑
ресня 1940 р. Президія Верховної Ради СРСР відхилила клопотання Г. Коркунова про помилування
і наступного дня він був розстріляний.
Отже, 24 липня 1940 р. діяльність начальника УНКВС по Ворошиловградській області від липня
1938 р. до січня 1939 р. отримала юридичну кваліфікацію як злочинна. І хоча обвинувачення мало
персоніфікований характер, було зрозуміло, що сам начальник УНКВС не здатен був скоїти ті злочини,
про які йшлося у вироку. Оскільки «Коркунов культивував серед підлеглих проведення слідства із застосуванням викривлених методів», то і серед його підлеглих було чимало таких, хто заслуговував
на покарання. Деяких він назвав під час судового засідання, зокрема надав свідчення щодо протиправ‑
них дій свого заступника О. Баличева та слідчого УНКВС Л. Воскобойникова [11, т. 6, арк. 125–126].
Але притягнення до відповідальності інших співробітників УНКВС сталося не відразу. Той
же О. Баличев був заарештований лише 13 лютого 1941 р. Це свідчило про те, що «порушення соцза‑
конності» у діяльності УНКВС по Ворошиловградській області довго були на периферії уваги керівни‑
цтва НКВС УРСР. Ситуація почала змінюватися після того, як 17 серпня 1939 р. ВКВС СРСР відмінила
вирок Військового трибуналу Харківського військового округу (далі – ХВО) від 7 квітня 1939 р. у справі
«учасників правотроцькістської контрреволюційної організації», що начебто діяла у Ворошиловгра‑
ді (Т. Терехов, Д. Богданов, І. Литвинов, В. Цвєтков, П. Лопатин, при цьому перші троє були засуджені
до розстрілу). Військова колегія повернула справу на дослідування зі стадії попереднього слідства для
ретельної перевірки обставин, викладених у 13 пунктах її ухвали [Там само, т. 1, арк. 125–127].
Під час дослідування всі вказівки Військової колегії були виконані, але через те, що «слідству
не вдалося встановити практичну контрреволюційну діяльність Терехова, Богданова, Лопатина і Литвинова», слідчу справу було направлено на розгляд до Слідчої частини НКВС УРСР [Там
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само, арк. 136]. В УНКВС, мабуть, хотіли перекласти відповідальність за прийняття рішення у спра‑
ві на вищу інстанцію. Така передбачливість була пов’язана з тим, що 26 жовтня 1939 р. ВКВС СРСР
не прийняла до свого розгляду слідчу справу на директора Ворошиловградської швейної фабри‑
ки, «право‑троцькіста» С. Колесникова і повернула її на дослідування. Справа знову потрапила
до співробітника, який її сфабрикував. Ним був Л. Воскобойников, колишній начальник 3‑го відді‑
лення 4‑го відділу УДБ, з 1 травня 1939 р. – помічник начальника, а з 1 серпня 1939 р. – т. в. о. на‑
чальника Слідчої частини УНКВС.
Про те, що сталося далі, розповів військовий прокурор військ НКВС по Сталінській області Шуле‑
пін у листі начальнику УНКВС М. Череватенку: «Прийнявши справу до дослідування в апарат слідчої
частини, лейтенант державної безпеки Воскобойников замість того, щоби, пам’ятаючи постанову
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 17 листопада 1938 р., виявити ініціативу, об’єктивно дослідити справу і тим самим визнати неправильність своїх дій, ухвалу Військової колегії не виконав, знову став
на шлях необ’єктивності, постановки перед обвинуваченим “дутих” питань, не допитав цілу низку
свідків всупереч прямій вказівці в ухвалі ВК і знову спробував подати справу про Колесникова на предмет його засудження, звинувачуючи у к/р злочинах» [Там само, арк. 61].
Військові прокурори таку поведінку наприкінці 1939 р. розглядали як нахабну. Військова про‑
куратура ХВО знову повернула справу до УНКВС, але вже як припинену, для звільнення з‑під варти
С. Колесникова (звільнений 15 грудня 1939 р.). На думку військових прокурорів, «матеріали слідства
про Колесникова були явно сфальсифіковані слідчим Воскобойниковим» [Там само]. У листі військо‑
вого прокурора ХВО М. Грєзова начальнику УНКВС М. Череватенку було прямо зазначено, що «такий
метод слідства, як Вам відомо, засуджений постановою Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 року» [Там само, арк. 100‑100 зв.]. Наприкінці листа прокурор ще раз згадав про цю поста‑
нову: «Все це сталося, на мій погляд, тому, що тов. Воскобойников, який проводив розслідування
і дослідування у справі Колесникова, мабуть, підійшов до справи недобросовісно і не перебудував
свою роботу відповідно до директив НКВС СРСР і Прокуратури Союзу РСР у розвиток постанови
Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 року, у зв’язку з чим я порушив питання перед
прокурором прикордонних і внутрішніх військ НКВС Вашої області про проведення розслідування
стосовно тов. Воскобойникова та ін.» [Там само].
В. о. начальника Слідчої частини УНКВС по Ворошиловградській області Л. Воскобойников
у 1939 р. здійснював свою службову діяльність тими само методами, що і в роки Великого терору,
а «дисциплінування» співробітників УНКВС на той момент не мало жодного ефекту. Враховуючи
це, військовий прокурор військ НКВС по Сталінській області Шулепін звернувся до начальника
УНКВС М. Череватенка з проханням «негайно призначити слідство апаратом особливоуповноваженого УНКВС», передавши справу про С. Колесникова особливоуповноваженому УНКВС В. Голо‑
винському [Там само, арк. 61].
Сумний досвід «дослідування» справи С. Колесникова став одним з мотивів направлення спра‑
ви Т. Терехова та інших осіб на розгляд до Києва. Після вивчення справи у Слідчастині НКВС УРСР
її повернули до УНКВС з вказівкою заступника наркома внутрішніх справ УРСР М. Горлинського про
проведення додаткових слідчих дій. Коли в УНКВС їх здійснили, то дійшли висновку, що «основний
обвинувачений Терехов заарештований без будь‑яких підстав», що «показання Терехова та інших
були неправдивими і частина осіб обмовлена...» [Там само, арк. 140, 141]. Тому за постановою УНКВС
від 2 лютого 1940 р. четверо з п’яти обвинувачених (Т. Терехов, Д. Богданов, І. Литвинов і П. Лопатин)
підлягали звільненню з‑під варти [Там само].
Водночас з проведенням додаткового розслідування у цій справі були вивчені слідчі справи
і свідчення інших заарештованих УНКВС у 1938 р. На деякі з них військові прокурори звернули осо‑
бливу увагу. Так, 30 грудня 1939 р. заступник військового прокурора ХВО І. Ніколаєв припинив слідчу
справу УНКВС стосовно колишнього командира загону охорони Ворошиловградського паровозобудів‑
ного заводу ім. Жовтневої революції С. Капустіна. Це була реакція прокурора на дії співробітників
УНКВС. Адже, незважаючи на те, що ніяких компрометуючих матеріалів на обвинуваченого слідство
не здобуло, 17 листопада 1939 р. в УНКВС був складений обвинувальний висновок у справі і без вис‑
новку обласного прокурора її направили до Військового трибуналу ХВО для направлення на розгляд
Особливої наради при НКВС СРСР [Там само, т. 2, арк. 64‑68].
9 січня 1940 р. заступник військового прокурора ХВО І. Ніколаєв надіслав заступнику військового
прокурора військ НКВС Харківського округу Парміту листа, в якому викрив причини таких дій співробіт‑
ників УНКВС. Він приділив головну увагу обставинам очної ставки 25‑26 серпня 1938 р., яку начальник
1‑го відділення 4‑го відділу УДБ УНКВС К. Сіренко та його помічник Л. Воскобойников провели між
С. Капустіним і В. Максименком: «Ця так звана очна ставка відбувалася у тюремній лікарні […] Коли
привели Капустіна на очну ставку, то у лікарні на підлозі лежав накритий простирадлом Макси-
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менко […] Капустін не визнавав себе винним і заготовлений заздалегідь протокол підписувати відмовився. Тоді Сіренко і Воскобойников відкрили простирадло, під яким лежав весь побитий, у крові,
що не міг встати, у непритомному стані Максименко. При цьому Сіренко сказав Капустіну: “Дивись,
якщо не будеш підписувати протокол, то з тобою те саме буде, що і з Максименком” […] Капустін
змушений був підписати надрукований протокол очної ставки» [Там само, арк. 76–77].
Військовий прокурор надав не лише правову, але і морально‑етичну оцінку поведінці Л. Воскобой‑
никова: «Гіршим і підлішим у цій справі з боку Воскобойникова є те, що він, добре знаючи про вимушені показання Капустіна, не припинив підготовану таким чином справу на Капустіна, а спробував
“проштовхнути” її на Особливу нараду з тим, щоби як‑небудь приховати сліди допущених ним неподобств і злочинів». І. Ніколаєв теж апелював до постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада
1938 р.: «І ось, Воскобойников вже у грудні 1939 року, через понад рік після постанови ЦК ВКП(б) від
17/XI–38 року, вочевидь не зрозумів чи не хотів зрозуміти цієї постанови, не набрав у собі мужності
припинити справу Капустіна. Повторюю, спробував “пустити” його на Особливу нараду» [Там само].
У листі йшлося і про тяжкі наслідки побиття заарештованого: «Після цих фактів не підлягає
абсолютно сумніву, що Максименко незабаром після цього [24 вересня 1938 р.] помер від нанесених йому тяжких побоїв Сіренком і Воскобойниковим». Тому І. Ніколаєв вважав за необхідне справу
про смерть В. Максименка «розслідувати найретельнішим чином, і винних, у першу чергу Сіренка
і Воскобойникова, притягнути до відповідальності, тим більше, що Воскобойников у даний час обіймає посаду нач[альника] Слідчої частини і не хоче виправляти допущені ним неподобства і помилки» [Там само].
Матеріали про смерть В. Максименка Військова прокуратура ХВО надіслала для вжиття відпо‑
відних заходів до зацікавлених інстанцій: 15 січня 1940 р. – до Військової прокуратури військ НКВС
по Сталінській області, а 27 січня – заступнику особливоуповноваженого НКВС УРСР М. Проніну. Після
направлення цих матеріалів до УНКВС там 4 лютого 1940 р. почалось службове розслідування, яке
розтяглося на понад чотири місяці.
Головною причиною затягування розслідування було те, що начальник УНКВС М. Череватенко
виявився слабким керівником і став маріонеткою в руках досвідчених і цинічних підлеглих, дозволив‑
ши їм втягнути себе у боротьбу з військовими прокурорами. На засіданні партбюро парторганізації
УДБ УНКВС 29 березня 1940 р. М. Череватенко захищав підлеглих, виявивши при цьому професійну
некомпетентність. Він вважав обвинувачення, висунуті проти його підлеглих, такими, що не відпові‑
дають дійсності, мовляв, він не знає «тов. Воскобойникова таким, як його характеризує Ніколаєв», що «тов. Воскобойников з рук не випускає постанову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада
1938 року» [Там само, т. 7, арк. 185].
Йдучи на поводу у підлеглих, М. Череватенку вистачило також «розуму» доповісти обкому
КП(б)У про «неправильну поведінку» прокурора І. Ніколаєва і висунуті ним обвинувачення «з наступною
інформацією ЦК КП(б)У і НКВС УРСР для вжиття відповідних заходів» [Там само, т. 7, арк. 207]. Особи,
які читали протокол засідання партбюро, ці пасажі «розмалювали» різнокольоровими підкресленнями,
знаками запитання й оклику, які свідчили про невігластво начальника УНКВС. Зі зміною балансу сил
на користь органів прокуратури боротьба з військовим прокурором І. Ніколаєвим, яку розпочали в УНКВС
по Ворошиловградській області, була безперспективною. М. Череватенко або не знав про це, або усві‑
домив, що в особах Л. Воскобойникова і М. Соколова має справу зі справжніми вбивцями, тому до оста‑
точного з’ясування ситуації вважав за краще потурати підлеглим, ніж прислухатися до думки прокурорів.
17 квітня 1940 р. військовий прокурор військ НКВС по Сталінській області Шулепін надіслав осо‑
бливоуповноваженому УНКВС В. Головинському нові матеріали про побиття та вбивства заарешто‑
ваних в УНКВС у 1938 р. Це були копії постанов заступника військового прокурора ХВО І. Ніколаєва
про припинення справ на колишніх підслідчих УНКВС. У документах фігурували в якості винуватців
беззаконня колишній начальник УНКВС Г. Коркунов (з позначкою «заарештований»), діючі керівники
М. Соколов і Л. Воскобойников та інші співробітники УНКВС. Шулепін рекомендував розслідувати нові
матеріали разом зі справою про смерть В. Максименка.
В. Головинський отримав ці матеріали 20 квітня, а 10 травня надіслав їх в.о. особливоуповнова‑
женого НКВС УРСР П. Веретенникову. У Києві швидко розглянули надіслані матеріали й на прохання
УНКВС 14 травня відібрали пояснення за фактом смерті заарештованого В. Максименка у О. Бали‑
чева. 21 травня 1940 р. усі матеріали повернули до УНКВС з вказівкою «приступити до ретельного розслідування і перевірки фактів, викладених у доданих при цьому матеріалах» [Там само, т. 1,
арк. 67–67 зв.].
А військові прокурори продовжували свою роботу, надсилаючи нові матеріали для розслідуван‑
ня. 22 квітня 1940 р. помічник військового прокурора військ НКВС по Сталінській області Вайнштейн
надіслав особливоуповноваженому УНКВС В. Головинському листа з протоколом огляду архівної слід‑
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чої справи Й. Епштейна – ще одного заарештованого, який помер 11 липня 1938 р. через побої під час
слідства. Військові прокурори комплексно підходили до розслідування, наче складали «пазл» з карти‑
ною злочинів, скоєних в УНКВС у 1938 р.
З’явились і нові викривачі злочинів співробітників УНКВС – жертви репресій, звільнені з‑під вар‑
ти. Одним з них був депутат Верховної Ради УРСР М. Чумічев. 22 травня 1940 р. він написав на ім’я
першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова ґрунтовну заяву про свій незаконний арешт 22 вересня
1938 р. і 18‑місячне перебування під вартою. Згідно з постановою заступника військового прокурора ХВО
І. Ніколаєва від 18 березня 1940 р. слідчу справу стосовно нього було припинено, а його звільнено. Заяву
надіслали до НКВС УРСР. 2 червня 1940 р. нарком внутрішніх справ УРСР І. Сєров наклав на копію за‑
яви резолюцію із вказівкою в.о. особливоуповноваженого НКВС УРСР П. Веретеннікову виїхати на місце,
розслідувати факти, про які йшлося в заяві, та доповісти про результати [Там само, арк. 70].
Пізніше до Ворошиловграда їздив старший оперуповноважений апарату особливоуповноваже‑
ного (далі – ОСУ) НКВС УРСР Петров. Сталося це за таких обставин. У червні 1940 р. особливоупов‑
новажений УНКВС В. Головинський завершив розслідування справи про смерть В. Максименка. Згідно
з його постановою від 19 червня були отримані свідчення про те, що «незаконні методи ведення слід‑
ства», зокрема «фізичні заходи впливу» до заарештованих, застосовували Г. Коркунов, його заступник
О. Баличев, Л. Воскобойников, М. Соколов та інші співробітники. Тому відповідні матеріали підлягали
виділенню зі справи і долученню до інших матеріалів, що були в УНКВС.
У висновку В. Головинського за матеріалами розслідування, який 20 червня затвердив началь‑
ник УНКВС М. Череватенко, було зазначено, що В. Максименко «помер від завданих йому під час допиту побоїв», а «під час допиту застосовували до нього фізичні заходи впливу» колишній заступник
начальника УНКВС О. Баличев, помічник начальника відділення 4‑го відділу УДБ НКВС УРСР Л. Та‑
расовський і помічник начальника 1‑го відділення 4‑го відділу УДБ УНКВС Л. Воскобойников3. Про аб‑
солютне нерозуміння керівництвом УНКВС серйозності ситуації свідчив висновок про те, що зазначені
три співучасники злочину «підлягають притягненню до суворої адміністративної відповідальності» [Там само, т. 2, арк. 205‑213].
Ця теза у тодішніх читачів висновку у Києві викликала неабиякі емоції. Вона була підкреслена,
навпроти неї на лівому полі проставили простим олівцем дві вертикальні лінії і два знаки запитання,
а наприкінці речення додано напис синім олівцем «Дешево». Мабуть, в НКВС УРСР тоді почали готу‑
вати звільнення О. Баличева з органів НКВС. 2 липня 1940 р. йому було оголошено сувору догану «за
відсутність дієвого контролю» за фінансово‑господарською діяльністю Управління пожежної охоро‑
ни НКВС УРСР, начальником якого він тоді був [Там само, арк. 235 зв.].
У Ворошиловграді Петрову довелось займатися не лише справою про смерть В. Максименка,
але й іншими. 22 червня 1940 р. з ЦК КП(б)У до НКВС УРСР переслали для перевірки заяву колиш‑
нього секретаря парткому Ворошиловградського паровозобудівного заводу ім. Жовтневої революції
С. Стеценка, який 2 липня 1938 р. був незаконно заарештований і упродовж 21‑го місяця перебував
під вартою. На початку липня 1940 р. цю заяву з позначкою «Вельми терміново» переслали Петрову
до Ворошиловграда.
Однак головна увага тоді була зосереджена на справі про смерть В. Максименка. Військові
прокурори чинили сильний тиск на НКВС УРСР з метою притягти до відповідальності винуватців цієї
смерті. Вони вважали, що єдино правильним «буде рішення про віддання винних під суд Військового
трибуналу, тим більше, якщо взяти до уваги, що Максименко був заарештований за відсутності
будь‑яких на те підстав» [Там само, арк. 216].
У відповіді військовому прокурору від 17 липня П. Веретенніков так пояснював ситуацію: рішен‑
ня за матеріалами про смерть В. Максименка «поки ще не прийняте через те, що до нас надійшли
нові матеріали за іншими справами, де проходять також співробітники Баличев, Воскобойников,
Соколов та інші, за якими ведеться розслідування старшим слідчим Петровим, який виїхав до Ворошиловграда. По закінченні розслідування всі матеріали доповідатимуться народному комісару
внутрішніх справ УРСР тов. Сєрову. Про прийняте рішення за справами ми Вас поінформуємо» [Там
само, арк. 217].
Згодом Військова колегія відмінила ще кілька вироків Військового трибуналу ХВО від квітня
1939 р. у слідчих справах УНКВС. Двозначність ситуації полягала у тому, що співробітники Слідчасти‑
ни УНКВС мали переглядати справи і звільняти з‑під варти людей на очах у винуватців беззаконня –
14 червня 1940 р. Л. Воскобойникова відсторонили від виконання обов’язків начальника Слідчастини
УНКВС і з 16 червня по 1 липня 1940 р. він перебував у розпорядженні відділу кадрів НКВС УРСР, а потім знову
був помічником начальника Слідчастини УНКВС.
3
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Л. Воскобойникова і начальника 2‑го відділу УДБ УНКВС М. Соколова. Перебування у липні‑серпні
1940 р. у Ворошиловграді старшого слідчого апарату ОСУ НКВС УРСР Петрова і проведення ним
спільно з особливоуповноваженим УНКВС В. Головинським розслідування, з одного боку, додавало
впевненості співробітникам Слідчастини і начальнику УНКВС щодо припинення слідчих справ і звіль‑
нення заарештованих, з іншого, – стимулювало до активних захисних дій фігурантів розслідування.
Незважаючи на засудження 24 липня 1940 р. ВКВС СРСР колишнього начальника УНКВС Г. Кор‑
кунова до розстрілу та значний обсяг зібраних матеріалів, що компрометували його заступника О. Ба‑
личева, керівників середньої ланки та співробітиків УНКВС у «порушеннях соцзаконності», до осені
1940 р. вони продовжували перебувати у статусі «недоторканних». Так, у довідках відділу кадрів
УНКВС від 20 та 21 серпня відповідно М. Соколов і Л. Воскобойников характеризувалися виключно
з позитивної сторони.
Але ситуація для них погіршувалася, зокрема через збільшення кола осіб, які давали проти них
свідчення. Так, до УНКВС по Сталінській області надійшла з обкому КП(б)У заява старшого слідчого
УНКВС М. Яковлєва, який раніше працював у Макіївському міськвідділі НКВС під керівництвом О. Ба‑
личева. У заяві, а також під час допиту в УНКВС 14 серпня 1940 р. він виклав факти «порушення
ревзаконності» у діяльності О. Баличева у Макіївці [Там само, т. 1, арк. 159]. Особливоуповноважений
УНКВС по Сталінській області В. Колганов4 надіслав 5 вересня витяг з протокола допиту М. Яковлєва
заступнику особливоуповноваженого НКВС УРСР М. Проніну з проханням допитати О. Баличева та на‑
діслати протокол його допиту до УНКВС.
Прохання «допитати» М. Пронін у своїй резолюції на супровідному листі В. Колганова «викрутив»
так: «т. Петров. Викликати тов. Баличева і взяти пояснення. 9/IX‑40. Пронін» [Там само, арк. 158],
хоча стадія відбору пояснень щодо «порушень соцзаконності» в інших органах НКВС УРСР минула
ще рік тому. УНКВС по Ворошиловградській області у цьому відношенні стояло окремо. Але недов‑
го. Згідно з висновком особливоуповноваженого НКВС УРСР від 14 вересня 1940 р. «за порушення
революційної законності в слідчій роботі» у 1938 р. О. Баличев підлягав звільненню з органів НКВС
і притягненню до кримінальної відповідальності [Там само, т. 2, арк. 235 зв.].
Тим часом військові прокурори продовжували перегляд слідчих справ, сфабрикованих співробіт‑
никами УНКВС. Цей список невдовзі поповнила справа на депутата Верховної Ради УРСР П. Богиню,
заарештованого 29 липня 1938 р. Згідно з постановою Військової прокуратури ХВО від 11‑12 верес‑
ня 1940 р. справу належало припинити, а П. Богиню звільнити з‑під варти. 3 жовтня аналогічну постано‑
ву начальника Слідчастини УНКВС П. Солоїда затвердив начальник УНКВС М. Череватенко. Розв’язка
наближалась.
Наказом НКВС СРСР від 22 жовтня 1940 р. М. Соколов і Л. Воскобойников були звільнені з ор‑
ганів НКВС (перший – з 1 грудня, другий – з 28 листопада). М. Соколов 23 грудня 1940 р. звернувся
з заявою до особливоуповноваженого НКВС СРСР О. Стефанова, в якій зокрема зазначив: «Я не заперечував і не заперечую в даний час, що порушення революційної законності з мого боку було,
і я в ньому зізнався відразу ж після рішення РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17/XI 1938 року» [Там само, т. 6,
арк. 65‑66]. Проте заява викликала інтерес лише цим зізнанням. Її надіслали до Києва та долучили
до матеріалів на М. Соколова.
Водночас в апараті ОСУ НКВС УРСР вивчали матеріали про службову діяльність Л. Павличева
та Л. Тарасовського у 4‑му відділі УДБ НКВС УРСР. Наприклад, з’ясовували обставини смерті 13 лип‑
ня 1938 р. заарештованого колишнього члена Партії соціалістів‑революціонерів (есерів), директора
дитячого будинку за № 10 м. Києва О. Болотцева. Свої пояснення щодо цього Л. Павличев надав
особливоуповноваженому НКВС УРСР 16 вересня, а Л. Тарасовський – у власноручних свідченнях від
1 жовтня та в рапорті на ім’я наркома внутрішніх справ УРСР І. Сєрова від 3 жовтня 1940 р.
Старший слідчий Петров вивчав матеріали і за ворошиловградськими, і за київськими епізодами
«викривлень у слідстві» з боку О. Баличева, М. Соколова, Л. Воскобойникова, Л. Павличева і Л. Тара‑
совського. 31 жовтня 1940 р. він допитав О. Баличева, який згадав про Л. Павличева та Л. Тарасов‑
ського у контексті подій у Ворошиловграді. Щодо київських епізодів, то 10 листопада Петров допитав
Л. Тарасовського, а наступного дня – Л. Павличева, а потім провів очну ставку між ними. Коли вони
давали свідчення про причини смерті заарештованого О. Болотцева, то перекладали провину один
на одного, а у слідчого з’явилась потрібна інформація з перших рук.
Після погодження з керівництвом ЦК КП(б)У і отримання санкцій від органів військової про‑
куратури 13 лютого 1941 р. у Києві були заарештовані О. Баличев, Л. Павличев і Л. Воскобойников,
17 лютого у м. Станіславі (нині – Івано‑Франківськ) – Л. Тарасовський, а 26 лютого у Москві – М. Со‑
Не плутати з В. Калгановим, який у 1938 р. очолював 3‑й відділ УДБ УНКВС по Ворошиловградській
області.
4
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колов. Потім їх усіх етапували до міста Сталіне. 19 лютого 1941 р. військовий прокурор військ НКВС
по Сталінській області Шулепін розглянув матеріали «Про порушення ревзаконності окремими пра‑
цівниками в УНКВС Ворошиловградської області і в апараті НКВС УРСР» і прийняв їх до свого про‑
вадження, висунувши фігурантам цієї справи обвинувачення за ст. 206‑17 п. «б» КК УРСР.
Певним підсумком розслідування (серед інших факторів) стало зняття з посади 28 берез‑
ня 1941 р. керівника УНКВС М. Череватенка, який виявив себе в цій історії з найгіршого боку. Після всього
того, що було викрито військовими прокурорами та слідством, він нікому вже не був цікавий, а його сліди
загубилися у пісках часу. На його місце, але вже в якості начальника УНКДБ по Ворошиловградській об‑
ласті, був призначений 15 квітня 1941 р. кадровий співробітник органів НКВС К. Марковський.
Під час слідства обвинувачені усіляко намагалися уникнути відповідальності. Особливо не міг
змиритися з думкою, що йому доведеться відповідати за свої злочини, Л. Воскобойников. Однак це за‑
лежало не від нього. 1 липня 1941 р. в.о. військового прокурора військ НКВС Київського округу М. Грє
зов затвердив обвинувальний акт у справі. Підслідні підлягали суду Військового трибуналу військ НКВС
Київського округу за обвинуваченням у злочинах, передбачених ст. 206‑17 п. «б» КК УРСР. Того ж дня
справу відправили до трибуналу, який на підготовчому засіданні 5 липня прийняв її до свого прова‑
дження та затвердив обвинувальний акт.
Призначивши слухання справи у закритому судовому засіданні, трибунал не визначив, де саме
воно відбудеться. З обвинувальним актом обвинувачені були ознайомлені 4 серпня 1941 р. за міс‑
цем утримання під вартою – у місті Сталіне. Потім їх відразу етапували до Ворошиловграда, де з 12
до 15 серпня в будівлі обласного управління міліції відбулося судове засідання трибуналу.
У вироку звертає на себе увагу юридична конструкція, яку створив трибунал при визначенні міри
покарання для підсудних. Визнавши, що скоєні підсудними злочини «за своєю тяжкістю і наслідкам
потребують застосування повної санкції ст. 206‑17 п. “б” КК УРСР» (розстрілу), трибунал вважав
за необхідне врахувати, що «до скоєння цих злочинів підсудних наштовхнули вороги народу Успенський і Коркунов», а тому можна «застосувати ст. 46 КК УРСР і обрати до підсудних міру покарання
замість ВМП5 позбавлення волі» [Там само, т. 8, арк. 86 зв., 87].
Свої корективи у результат судового засідання внесла німецько‑радянська війна. За умов мобі‑
лізації усіх сил на боротьбу з противником покарання співробітників НКВС за злочини минулих років
для Військового трибуналу не стало першочерговим завданням, адже він вирішив «виконання вироку стосовно усіх засуджених відкласти до завершення воєнних дій, направивши їх усіх на фронт»
з перспективою повного звільнення їх від покарання. «Фронтом» для О. Баличева, Л. Воскобойникова,
М. Соколова та інших засуджених стала участь у зафронтовій роботі органів держбезпеки. За деякими
даними, Л. Воскобойников та М. Соколов загинули, але точно це не було встановлено.
Стосовно практично усіх засуджених у цій справі були прийняті рішення про зняття з них су‑
димості. Однак згідно з довідкою відділу Військової прокуратури Центрального регіону України від
16 травня 1997 р. усі п’ятеро були засуджені Військовим трибуналом військ НКВС Київського округу
обґрунтовано [Там само, т. 8, арк. 102–108]. І тоді, і під час перегляду справи на предмет реабілітації,
у ній було усім відмовлено.
Отже, події навколо «порушників соціалістичної законності» в органах НКВС на території Донбасу
під час виходу з Великого терору тривали три роки, розвивалися нерівномірно в різних частинах регіону,
мали ситуативний характер і залежали від резонансу, скоєних співробітниками НКВС злочинів. В обох
випадках, про які ми згадали, – у ДТВ ГУДБ НКВС Північно‑Донецької залізниці та УНКВС по Вороши‑
ловградській області, – головну роль у притягненні до кримінальної відповідальності співробітників НКВС
за «порушення соцзаконності» відіграли органи прокуратури. Міри покарання за це виявилися різни‑
ми: жорстокіше покарали співробітників транспортного органу, що відповідало загальній картині по УРСР,
та трохи поблажливо віднеслись до співробітників територіального органу, що було зумовлено обстави‑
нами війни. Судовий процес над співробітниками УКНВС по Ворошиловградській області став останнім
на території УРСР не лише в 1941 р. Більше подібних судових процесів в УРСР не відбувалося.
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ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ...
ОЛЕКСІЙ ГУБАНОВ

УСПЕНСЬКИЙ СОБОР СВЯТОГІРСЬКОЇ
СВЯТО‑УСПЕНСЬКОЇ ЛАВРИ – ПАМ’ЯТКА
АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕННЯ: ІСТОРИКО‑АРХІТЕКТУРНИЙ АНАЛІЗ
У статті проводиться ґрунтовний історико‑архітектурний аналіз Успенського собору Святогірської Свято‑Успенської Лаври, який є пам’яткою національного значення. Відзначається культурне значення та унікальність цієї споруди та її оздоблення, наводяться відомості про архітекторів та художників, дотичних до створення собору.
Ключові слова: пам’ятка архітектури, Успенський собор, Святі гори, Святогірська Свято‑Ус
пенська Лавра, Святогірський монастир, Успенська Святогірська гуртожитна пустеля.
Архітектурна спадщина та питання її збереження в Україні та в її окремих регіонах на сьогодні
є однією з проблем, що потребують негайного вирішення. Донеччина не є виключенням. У зв’язку з цим
запропоноване дослідження є актуальним.
Мета статті – проведення історико‑архітектурного аналізу пам’ятки національного значення –
Успенського собору Святогірської Свято‑Успенської Лаври.

Загальні відомості
про історичний та містобудівний розвиток місцевості,
де розташовується Успенський собор
Успенський собор розташований у складі ансамблю забудови Святогірської Свято‑Успен‑
ської Лаври. Сам монастир є одним з найдавніших комплексів на території сучасних Харківської,
Донецької та Луганської областей. Згідно з переказами, у цих краях у середині IX ст. проповідували
хазарам православну віру святі рівноапостольні брати Кирило й Мефодій. Письмова згадка про
існування християнських поселень у цій місцевості є в Іпатіївському літописі та датується 1111 р.,
коли місцеві християни зустрічали князя Володимира Мономаха. Перша документальна згадка про
монастир і розташоване поряд з ним поселення у письмових джерелах датована 1526 р. На думку
істориків, Печерний монастир (або церква на цьому місці) існували ще до Хрещення Русі, тобто
приблизно у період іконоборства (VIII–IX ст.).
У 1624 р. духовенству була надана царська грамота на право володіння цією землею, а сам
Печерний монастир почав використовуватися як сторожа [1, с. 2; 2, с. 484; 3, с. 15; 4, с. 362; 5, с. 362;
6, с. 138]. У 1634 р. у Крейдяній скелі була викопана Печерна церква Успіння Божої Матері з трьома
главами, але вже в 1698 р. вона була зруйнована унаслідок обвалу [1, с. 39; 5, с. 363; 7]. Після зруйну‑
вання Печерної церкви в 1679–1690 рр. на скелі було побудовано невелику цегляну Миколаївську цер‑
кву в стилістиці українського бароко [1, с. 6]. При цьому під час будівництва були використані залишки
вівтарної частини зруйнованої Печерної церкви.
У 1698–1708 рр. на березі Сіверського Донця у підніжжя гори Фавор полковником Ізюмського
полку Ф. В. Шидловським було побудовано нову цегляну Успенську церкву [2, с. 485; 3, с. 48; 4, с. 363;
5, с. 228; 7; 8, с. 81]. Поруч з нею спорудили будинок архімандрита, келії, трапезну та господарчі будівлі,
а територію огородили цегляною стіною. Через ріку збудували дерев’яний міст з орієнтацією на Успен‑
ську церкву – головну домінанту комплексу [4, с. 363; 7; 9].
У 1787 р. монастир втратив військове значення. Унаслідок реформ Катерини II Святогір‑
ський монастир у 1788 р. був зачинений, а його майно подаровано князю Таврійському Г. О. По‑
тьомкіну. Успенську церкву перетворили у сільську приходську, а в монастирських будівлях розмі‑
стили церковний причт [3, с. 52; 7; 8, с. 81; 10].
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У 1844–1845 рр. граф Потьомкін на одній з гір, що розташована на схід від монастиря, побудував
двоповерховий палац з купальнями для гостей [3, с. 83; 11]. 15 серпня 1844 р. за клопотанням власни‑
ків землі Потьомкіних до імператора Миколи I Святогірський монастир було відновлено. Він отримав
назву Успенської Святогірської гуртожитної пустелі [5, с. 229; 6, с. 138; 8, с. 81].
З середини 1840‑х рр. комплекс монастиря починають відновлювати і перебудовувати. Дерев’яні
будівлі замінили капітальними цегляними. Наприкінці 1840‑х рр. було побудовано два двоповерхових
корпуси келій в західній частині комплексу монастиря у підніжжя гори Фавор [5, с. 229; 8, с. 81].
У 1844–1850 рр. верхню частину східної стіни Крейдяної скелі було зруйновано [1, с. 39;
8, с. 83]. На місці руйнації влаштували верхній хід до печер. У 1850–1851 рр. на кошти дворянки
Є. В. Шабельської до верхнього ходу прибудували Кирило‑Мефодіївські сходи й Нижній павільйон про‑
чан (печерник) неподалік від східного підніжжя гори Фавор [1, с. 7; 3, с. 74; 5, с. 229].
У 1846 р. було розчищено Печерний храм преподобних Антонія і Феодосія Печерських, створе‑
ний не пізніше XV ст., а згодом засипаний. До нього прибудували новий вхід, поряд з яким до храму
було закладено кладовище благодійників монастиря [3, с. 40; 10]. У 1847–1850 рр. згідно з проектом
відомого харківського архітектора О. А. Тона побудували Покровську церкву, яка також відігравала
роль північних воріт до комплексу монастиря [2, с. 485; 3, с. 65; 6, с. 141; 10; 12, с. 151]. Одночасно,
ймовірно, за проектом архітектора О. А. Тона, було розпочато будівництво ще двох однакових корпу‑
сів з обох боків Покровської церкви – казначейського корпусу і будинку митрополита. У 1851 р. спору‑
дження корпусів завершилося [2, с. 484; 3, с. 69, 72; 10; 12, с. 151]. У 1850–1851 рр. було сформовано
комплекс нової монастирської огорожі з чотирма баштами [2, с. 484; 3, с. 77; 4, с. 363].
З початку 1850‑х рр. в упадині між схилами на півдні починає забудовуватися господарчій двір,
в якому розташувалися ремісничі майстерні та кузня [3, с. 77]. У 1857 р., ймовірно, також згідно з про‑
ектом архітектора О. А. Тона, була побудована південна брама з келіями (нині – будинок господарчого
двору (корпус за № 20)) [3, с. 77; 7]. Ця будівля відділила господарчий двір від основної частини мо‑
настирського комплексу. Після 1858 р. відбулася руйнація залишків західної частини вершини Крейдя‑
ної скелі, унаслідок чого з’явилася ділянка, на якій у 1859–1860 рр. було побудовано Верхній павільйон
прочан (Андріївська каплиця) [1, с. 39; 3, с. 73; 8, с. 85; 10]. У 1859 р. архімандритом Арсенієм за проек‑
том архітектора А. В. Петцольда та на кошти Т. Б. Потьомкіної на горі Фавор було закладено дворівневу
Преображенську церкву, яка була побудована та освячена у 1864 р. [2, с. 484; 3, с. 82; 13, с. 81; 14].
У 1859–1868 рр. за проектом архітектора О. М. Горностаєва побудували Успенський со‑
бор [2, с. 485; 16; 3, с. 56; 6, с. 139; 7; 15, с. 2; 17]. У 1867 р. була розібрана стара Успенська церква,
що розташовувалася на північному сході від нового собору, а на її місці в 1867 р. спорудили каплицю
Успіння Божої Матері [2, с. 485; 3, с. 64; 5, с. 234; 7].
На сході за межами огорожі в середині 1850-х – на початку 1860‑х рр. було створено готельний
двір з корпусами (дворянський готель; готельні корпуси за №№ 10 і 11). У цей період також з’явилася
трапезна для паломників (двоповерховий корпус за № 6). У середині 1850‑х рр. побудували трапезну
залу, до якої у 1868 р. прибудували церкву Різдва Богородиці з будівельних матеріалів, що залишилися
від розібраної старої Успенської церкви [3, с. 79; 11].
Приблизно в 1912–1913 рр. на північно‑західному схилі гори Єрмон (Лисої гори) було побудовано
ще один триповерховий готельний корпус (корпус за № 14) [3, с. 82]. З початком забудови готельного
двору наприкінці 1850‑х рр. новий дерев’яний міст облаштували з орієнтацією на один з входів до гос‑
тьового двору, що був розташований за межами корпусів дворянського готелю, але згодом перенесе‑
ний ближче на захід з орієнтацією на східну башту монастирської огорожі.
13 лютого 1884 р. унаслідок пожежі двоповерхові келії, що розташовувались у західній частині
комплексу, згоріли [3, с. 75, 76; 18]. У 1885–1887 рр. пошкоджений корпус келій ієромонахів (№ 3)
реконструювали, добудувавши третій поверх. Разом з цим було споруджено ще один двоповерховий
корпус келій (корпус за № 4). Корпус келій, що розташовувався вздовж західної стіни огорожі монас‑
тиря, було відновлено [2, с. 484; 3, с. 75, 76; 6, с. 141; 12, с. 151]. У 1880–1890 рр. за межами східного
готельного двору було розпочато формування другого господарчого двору, який забудовувався майже
до початку 1910‑х рр. Приблизно в 1900 р. у готельному дворі замість двоповерхового дворянського
готелю спорудили триповерховий [3, с. 79; 4, с. 365].
Унаслідок зміни політичного устрою після подій жовтня 1917 р. монастирський ансамбль, розпо‑
чинаючи з 1922 р., став функціонувати як санаторій [2, с. 484; 3, с. 82, 89; 5, с. 234; 6, с. 139]. У зв’яз‑
ку з цим відбулися трансформації в забудові ансамблю. Так, у середині 1920‑х рр. західна частина
готельного двору була зруйнована з метою створення пішохідного сполучення з західною частиною
санаторію. Напроти корпусу за № 11 спорудили літній дерев’яний танцювальний павільйон, який з за‑
ходу примкнув до колишньої трапезної для паломників. Також у цей період було зруйновано каплицю
Успіння Божої Матері, Преображенську церкву на горі Фавор і Кирило‑Мефодіївські сходи [19; 3, с. 82].
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У 1927 р. на горі Єрмон збудували залізобетонний пам’ятник Артему (скульптор І. П. Кавалерідзе,
архітектор Г. В. Вербенко) [2, с. 485; 12, с. 150]. Наприкінці 1930‑х рр. новий дерев’яний міст через Сівер‑
ський Донець було перенесено на схід за межі корпусу за № 9 (колишнього дворянського готелю). У 1951–
1952 рр. згідно з проектом відомого архітектора В. К. Троценка (Харківський філіал проектного інституту
«Діпромісто») реконструювали їдальню (колишню трапезну) з добудовою триповерхового об’єму з північ‑
ного боку [2, с. 484; 3, с. 82]. У західній частині санаторію спорудили будівлю водолікарні (нині господарчий
корпус за № 37 і котельня). На місці колишнього танцювального павільйону зробили літній кінотеатр.
У 1970–1980 рр. був зруйнований один з двоповерхових корпусів колишніх келій у західній части‑
ні комплексу, розташованих поряд з західною баштою огорожі. У 1964 р. побудували новий залізобе‑
тонний міст через Сіверський Донець.
З 1992 р. поступово будівлям і спорудам колишнього монастиря починають повертати первісне
функціональне призначення. Більшість споруд були передані в постійне користування Православній
церкві. З 1995 р. до 2004 р. тривають відновлення та реставрація будівель і споруд, що зберегли‑
ся [5, с. 237; 15, с. 37]. У 2009 р. була побудована капличка в ім’я преподобних Арсенія і Германа
Святогірських у внутрішньому просторі готельного двору, а в 2013 р. було відбудовано Кирило‑Мефо‑
діївські сходи [17]. У 2014–2019 рр. при вході до монастиря було побудовано храм в двох рівнях в ім’я
Дивногірської Пресвятої Богородиці та Іоанна Руського (нині ведуться оздоблювальні роботи в інтер’є‑
рі). У 2018 р. збудували головний вхід до монастиря між готелем (корпус за № 9) і новим храмом.

Історія створення та функціонування Успенського собору
Історія існуючої будівлі Успенського собору бере свій початок з 4 червня 1858 р., коли настоятель
Успенської Святогірської гуртожитної пустелі архімандрит Арсеній (Митрофанов) разом з монахами
подав прохання правлячому архієрею в Харківську Духовну Консисторію про дозвіл на будівництво со‑
борного храму, долучивши до нього проект будівництва. Цей проект був виконаний у Санкт‑Петербурзі
академіком архітектури О. М. Горностаєвим. Подане прохання було схвалено 16 червня 1859 р., а про‑
ект будівництва затверджений наказом імператора Олександра II з незначними зауваженнями. Зокре‑
ма, зверталась увага на міцність та стійкість внутрішніх стовпів собору. Ділянка, відведена під спору‑
дження, не мала достатньо вільного місця, тому було вирішено виконати підготовчі роботи – видалити
частину Крейдяної гори й побудувати підпірні стіни.
Закладка храму відбулась 13 вересня 1859 р. неподалік від старої соборної церкви, побудованої
ще в 1698–1708 рр. Будівництво велося упродовж дев’яти років і завершилося восени 1868 р. 4 верес‑
ня 1868 р. храм був освячений Харківським архієпископом Макарієм. Будівництвом займалась бригада
під керівництвом селянина Володимирської губернії Якова Сергійовича Єрьоміна. Бригада виконала
роботу якісно, за що бригадир був відзначений нагородою [3, с. 57, 59; 7].
Під час реалізації проекту, запропонованого О. М. Горностаєвим, були зроблені деякі суттєві від‑
ступи. Зокрема, змінили заплановані розміри нефів у бік збільшення, що відобразилося на пропорціях
храму взагалі. Імовірно, на цю зміну вплинуло бажання власників монастиря зробити більш місткий
соборний храм, тому він і набув кубовидного масивного вигляду ззовні, втративши характерну для
проектного вирішення стрункість об’єму. На проектне вирішення також вплинуло спорудження стило‑
бату, у зв’язку з чим не було зроблено високого цоколю з прибудованими з трьох боків сходами. Були
споруджені з північної сторони собору лише парадні сходи до стилобатної частини. Ці сходи виконані
були не пірамідальними, як пропонував архітектор, а двомаршовими прямими з проміжним майданчи‑
ком. Також під час затвердження проекту врахували й зауваження імператора Олександра II стосовно
посилення внутрішніх стовпів, які були виконані не круглими за профілем, а квадратними з кіотами
і навісами у нижній частині. Не було також реалізоване рішення щодо розміщення на шатрових куполах
рядів слухових вікон (див. проект собору у додатку).
Ззовні храм спочатку не був оброблений штукатуркою. Для стін та деталей фасадів собору ви‑
користовувалася різнобарвна цегла: для площин стін, тіл та баз колон – темно‑червона, для капітелей
колон та арок – біло‑жовта. Цоколь собору було виконано з тесаних блоків світло‑сірого кримського
пісковику. Інтер’єр храму був тинькований з імітацією білого мармуру (до склепінь, а на стовпах – до ка‑
пітелей). Стіни у внутрішньому дизайні по периметру було облицьовано на висоту приблизно 1,5 м від
підлоги дерев’яними лакованими панелями з карнизом з яскраво‑червоного сукна. Різний золочений
чотириярусний дубовий іконостас зробили на замовлення монастиря в майстерні московського худож‑
ника Степанова. Розписи стін в інтер’єрі, а також ікон виконав у 1867–1868 рр. художник Художньої ака‑
демії з Санкт‑Петербургу А. П. Розанов, якого, ймовірно, запросили до Святогірського монастиря за ре‑
комендацією графині Т. Б. Потьомкіної – власниці Святогірського маєтку [3, с. 58; 5, с. 236; 15, с. 5].

129

ДОНЕЧЧИНА: ПРИРОДА, ЛЮДИ, КУЛЬТУРА
У 1869 р. цегляна кладка собору ззовні була тинькована1 [20, с. 14; 21]. У 1894 р. в інтер’єрі со‑
бору на паруса з первісним розписом по тиньку були наклеєні полотна з зображеннями чотирьох єван‑
гелістів, виконані у техніці олійного живопису [3, с. 59; 22, с. 7]. Водночас були зроблені й розписи
в деяких місцях на фасадах собору.
Після жовтневого перевороту 1917 р. у Святогірському монастирі відбулися істотні зміни,
що негативно вплинули на архітектурне вирішення будівель храму, зокрема Успенського. 21 жовт‑
ня 1922 р. згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (далі – ВУЦВК)
було вирішено передати монастир Губернському управлінню соціального страхування задля ство‑
рення Будинку відпочинку робітників Донбасу. Одразу почалася адаптація споруд для нового функці‑
онального призначення. Для цього Успенський собор почали реконструювати під театр. До 1 грудня
1922 р. були розібрані іконостас і престоли. Згодом розібрали маківки над шатрами, а хрести замі‑
нили шпилями. У центральній апсиді було влаштовано сцену і оркестрову яму. У лівій (на північ)
апсиді влаштували санвузол, а у правій (на південь) – гримерну. У вестибюлі створили кімнату смі‑
ху [3, с. 60; 5, с. 235].
З травня 1923 р. на території монастиря почав працювати перший Будинок відпочинку трудящих,
названий на честь політичного діяча Артема, який незадовго до цього виступав з ініціативою саме такої
зміни функціонального призначення монастирського комплексу [3, с. 89].
У 1931 р. в інтер’єрі Успенського собору відбулася чергова реконструкція, унаслідок якої частко‑
во були знищені розписи й встановлена підвісна стеля на дерев’яних фермах. У такому вигляді Успен‑
ський собор як театр функціонував до червня 1942 р., коли територію колишнього монастиря зайняли
німецькі війська. Під час війни (червень 1942 р. – вересень 1943 рр.) багато будівель монастиря було
пошкоджено, зокрема й собор. У 1947–1953 рр. відомий харківський архітектор В. К. Троценко (Хар‑
ківський проектно‑відновлювальний трест «Облпроект», з 1951 р. – Харківське відділення проектного
інституту «Діпромісто») розробив проект відновлення та реконструкції більшості будівель Будинку від‑
починку [3, с. 61; 5, с. 234]. Серед цих будівель був і колишній Успенський собор.
Упродовж 1951–1952 рр. було розроблено проект пристосування собору під кіноте‑
атр. У 1953–1954 рр. бічні нефи поміж стовпів відокремили цегляними стінами, завдяки чому
створили зал для глядачів. Окрім цього, були побудовані залізобетонні балкони і сходи, що вели
з фойє, а також ложі та портал сцени. У центральній апсиді видалили цегляне склепіння, замість
якого зробили нове перекриття і побудували другий ярус з облаштуванням конструкцій стіни
і екрана.
Бічні апсиди залишилися без змін і були облаштовані під підсобні приміщення (артистичні вби‑
ральні) та санвузли. З західного фасаду з цегли прибудували на першому поверсі приміщення для
кас, а на другому – для кіноапаратної. У північних і південних дверних проймах були влаштовані там‑
бури. Усі прибудови і надбудови намагались зробити з дотриманням загальної стилістики екстер’єру
собору. Було демонтоване віконне заповнення і закладені віконні пройми на барабанах бічних глав,
відбудована і встановлена підвісна стеля на фермах зали.
Інтер’єр отримав декоративне оформлення, характерне для громадських будівель 1950‑х рр. у сти‑
лістиці неокласицизму. Найбільш оформленим був зал для глядачів з використанням ліпнини. Була
настелена дерев’яна підлога по лагах з ухилом в бік сцени, а у фойє – мозаїчна. У стилобатній частині
були закладені аркові прорізи під сходами та на східному фасаді. Кована металева огорожа замінена
на більш монументальну балюстрадну. Кінотеатр був устаткований інженерними системами опалення,
водопостачання, каналізації, вентиляції, енергопостачання [5, с. 234].
27 травня 1980 р. ансамбль монастирських споруд, зокрема й Успенський собор, згідно з поста‑
новою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР було включено до Слов’яногірського державного історико‑архітек‑
турного заповідника. У 1979–1984 рр. під керівництвом київського архітектора М. М. Говденко (Укра‑
їнський спеціалізований науково‑реставраційний проектний інститут «Укрпроектреставрація») були
виконані дослідження й обміри Успенського собору, розроблений проект ремонтно‑реставраційних ро‑
біт. Зважаючи на обставини, вирішено було проводити роботи без змін існуючого об’єму собору з пов‑
ною реставрацією зовнішніх конструктивних та архітектурно‑декоративних елементів, а також викона‑
Про це свідчать фото з альбома видів Курсько-Харьківської залізничної дороги, що був виданий у Москві
в 1886 р., але зі світлинами, що були зроблені в липні 1869 р., коли залізничну гілку майже побудували й пустили
першій пробний потяг. В експлуатацію лінію офіційно було запущено 23 грудня 1869 р. Див.: Курско-Харьковско-Азовская железная дорога [Електронний ресурс] / сайт Исторический Таганрог. – Режим доступу: https://
sites.google.com/site/istoriceskijtaganrog/home/raznoe/kursko-harkovo-azovskaa-zeleznaa-doroga (дата звернення
27.09.2018).
1
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ти комплекс ремонтно‑реставраційних робіт інтер’єру. Проектом передбачалося також реставрувати
стіни стилобату, але у 1982–1983 рр., ігноруючи вимоги до реставрації пам’яток, в Будинку відпочинку
ім. Артема на цегляному стилобаті Успенського собору були проведені укріпні роботи з використанням
монолітного залізобетону, фундаментних бетонних блоків та залізобетонних плит, які закрили собою
первісні цегляні стіни стилобату. Реставраційні роботи з 1979 р. виконувала Чернігівська науково‑рес‑
тавраційна майстерня, а з 1981 р. – Сумська спеціальна науково‑реставраційна виробнича майстер‑
ня [3, с. 61; 5, с. 235]. Відновлення куполів і хрестів, реставраційні роботи покрівлі та фасадів були
завершені у 1985 р. Стіни собору білого кольору стали темно‑жовтими, на фоні яких контрастно виді‑
лялися білі архітектурні деталі фасадів.
У 1985–1987 рр. були проведені роботи з відновлення настінного живопису в інтер’єрі підкуполь‑
ної частини собору. Дослідницькі та ремонтно‑реставраційні роботи виконувала дільниця реставрації
живопису Київської науково‑реставраційної майстерні (бригада під керівництвом художника‑рестав‑
ратора А. Й. Марампольського) [21]. У 1992 р. Успенський собор було передано Православній цер‑
кві. У 1995 р. в інтер’єрі демонтували конструкції 1950‑х рр.
У 1996–1998 рр. під керівництвом київського архітектора Г. А. Дядюшенка (Український
спеціалізований науково‑реставраційний проектний інститут «Укрпроектреставрація») був ви‑
конаний черговий проект реставраційних робіт собору [15]. Згідно з проектом передбачалося
видалення надбудови над центральною апсидою, відновлення її первісного вигляду, видален‑
ня прибудов до собору ззовні, відновлення куполів і хрестів над апсидами, віконних і двер‑
них заповнень, повернення фасадам первісного кольорового вирішення, а також реставрацію
та відновлення кам’яного цоколю, підсилення цегляних склепінь, арок і колон у середині собору,
збереження і реставрація залишків живопису 1894 р. на західному фасаді собору, обладнан‑
ня собору системами охоронної, пожежної сигналізації, водопостачання і водовідведення, опа‑
лення. У 1996 р. виконано проект благоустрою ділянки навколо Успенського собору (архітектор
З. С. Миронченко, інститут «Укрпроектреставрація», м. Київ). Ремонтно‑реставраційні і віднов‑
лювальні роботи покрівлі і фасадів розпочалися в 1997 р. 21 жовтня 1998 р. Слов’янська міська
рада відповідно до рішення за № 433/2 передала Успенський собор у власність Святогірському
монастирю. Навесні 2000 р. реставраційні і відновлювальні роботи були завершені. Упродовж
2000–2002 рр. під час виконання благоустрою стилобату Успенського собору двомаршові па‑
радні сходи навпроти північного фасаду замінили одномаршовими, добудували ще одні сходи
до стилобату навпроти будинку настоятеля, а стіни стилобату було облицьовано темно‑черво‑
ною цеглою. Огорожу стилобату і сходів замість балюстради замінили на металеву, виконану
литвом. На гульбищі були встановлені ліхтарі зовнішнього освітлення.

Історія створення та існування розписів Успенського собору
Історія розписів собору бере початок з 1867 р., коли за рекомендацією графині Т. Б. Потьом‑
кіної – власниці Святогірського маєтку, було запрошено молодого художника, випускника Художньої
академії з Санкт‑Петербургу А. П. Розанова для розписів інтер’єру щойно збудованого Успенського со‑
бору [3, с. 58; 5, с. 236; 15, с. 5]. Упродовж року А. П. Розанов розписав по тиньку підкупольний простір,
склепіння вівтарної частини, стіни. Були написані ікони для іконостасу і кіотів. Розпис був виконаний
у техніці академічного живопису. У 1868 р. розпис в інтер’єрі собору завершили.
У 1894 р. в інтер’єрі собору на паруса, раніше оформлені А. П. Розановим, наклеїли полотна
з розписами іншого невідомого художника, на яких були зображені чотири євангелісти, виконані в тех‑
ніці, подібній до живопису храму [17]. Ймовірно, водночас було й проведено першу реставрацію живо‑
пису в інтер’єрі собору. Одночасно ззовні по боках порталу входу на західному фасаді і над входами
південного та північних фасадів в профільованих рамах був зроблений розпис по тиньку. Також розпи‑
си були виконані в нішах аркатурного поясу на рівні входів на північному, південному фасадах і в трьох
нішах сліпих вікон над апсидами східного фасаду.
Зміна політичного режиму на початку 1920‑х рр. відобразилася й на долі розписів Успенсько‑
го собору. У зв’язку з влаштуванням у Святогірському монастирі будинку відпочинку було вирішено
Успенський собор облаштувати під клуб‑театр. Ця подія відбулася в 1922 р. Ці зміни призвели до втра‑
ти живопису на іконостасі і кіотах та розписів нижніх рядів на стінах собору в інтер’єрі. Ззовні увесь
живопис було замальовано.
З влаштуванням у 1931 р. підвісної стелі розписи стін верхніх рядів були пошкоджені, а під час
реконструкції 1953–1954 рр. практично всі залишки розписів верхніх рядів на північній і південній стінах
зафарбували. Інші були приховані підвісною стелею театральної зали.
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На початку 1980‑х рр. через поганий догляд за будівлею віконне заповнення центрального купо‑
ла тривалий час мало часткові втрати скла. Це негативно впливало на збереженість розписів. На них
впливали фактори зовнішнього середовища та життєдіяльність птахів, які мешкали в підкупольному
просторі. У 1980 р. Успенський собор разом з іншими будівлями і спорудами монастиря було включено
до Слов’яногірського державного історико‑архітектурного заповідника [2, с. 485; 5, с. 236; 6, с. 139].
У 1985–1987 рр. проводилися дослідницькі та ремонтно‑реставраційні роботи з реставрації жи‑
вопису в інтер’єрі, який зберігся в підкупольному просторі, на західній стіні (дві композиції «Преподо‑
бний Арсеній Великий» і «Преподобний Пахомій Великий») і південній грані південно‑східного стов‑
па (одна композиція «Св. першомучениця Фекла»). Його загальна площа становила приблизно 180 м2,
а роботи виконувала Київська науково‑реставраційна майстерня (бригада під керівництвом художни‑
ка‑реставратора А. Й. Марампольського) [5, с. 237; 21].
У 1992 р. Успенський собор був переданий Православній церкві, а в 1995 р. демонтували кон‑
струкції 1950‑х рр. в інтер’єрі і ззовні споруди. У 1996 р. Український спеціальний науково‑реставраційний
інститут «Укрпроектреставрація» (м. Київ) під керівництвом архітектора Г. А. Дядюшенка провів комп‑
лексні наукові дослідження, в процесі яких було знайдено залишки частини живопису на південній сті‑
ні («Св. Великомученик Дмитро Мироточивий»), фрагменти розпису на південно‑східному стовпі, а також
невеличкі фрагменти розписів 1894 р. на західному фасаді. Також було встановлено, що відреставрова‑
на у 1986 р. композиція «Преподобний Арсеній Великий» станом на 1998 р. мала пошкодження [15, с. 8].
У 1999 р. пошкоджений розпис «Преподобний Арсеній Великий» був повністю переписа‑
ний. Окрім цього, повністю переписали розпис «Преподобний Пахомій Великий». Знайдені під час
досліджень 1996 р. залишки розписів на південній стіні і південно‑східному стовпі було втрачено
через відновлення інтер’єру. Водночас відбулися деякі зміни на розписах інтер’єру, реставрованого
у 1985–1987 рр. Так, у розписі купола було домальовано втрачене раніше зображення голуба, який
символізує Святого Духа. Домалювали також великі букви імен на двох медальйонах Ісус Христос
в терновому вінці та Іоанн Предтеча, а медальйон Богоматері замінили або закрили іншим її зобра‑
женням. Ці зміни були останніми.

Біографічні відомості про автора проекту Успенського собору
та автора його розписів Горностаєва Олексія Максимовича (1808–1862 рр.)
Відомий архітектор, художник, один з засновників руського стилю в архітектурі. Народився
у 1808 р. у с. Верхньо‑Виксунський Завод Ардатовського повіту Нижегородської губернії (нині м. Вик‑
са, Російська Федерація) у родині головного керуючого залізоробним заводом, що належав І. Р. Баташе‑
ву. У 1822 р. Олексій був відправлений до Москви з метою навчання в архітектора Д. І. Жильярді – давнього
друга родини Баташевих‑Шепелевих. З 1823 р. він обіймав посаду копіїста в Ардатовському, а з 1825 р. –
в Арзамаському управлінні питущих зборів. У 1826 р. переїхав до Санкт‑Петербургу. Спочатку малював торгі‑
вельні етикетки та вивіски. Брав участь в художніх виданнях П. П. Свіньїна, разом з яким у 1826–1828 рр. ман‑
дрував Північною та Центральною Росією, вивчав і замальовував пам’ятки архітектури. Ці замальовки були
опубліковані в альбомі «Картины России и быт разноплеменных её народов из путешествий П. П. Свиньи‑
на» (СПб., 1839. Ч.1). Побував з «художньо‑археологічними цілями» у Новгороді, Пскові, Володимирі та Києві.
У 1829 р. за рекомендацією архітектора В. П. Стасова отримав посаду архітектурного учня в Цар‑
ськосільському палацовому правлінні. Навчався акварельному живопису в архітектора О. П. Брюл‑
лова, а з 1831 р. працював його помічником на будівництві імператорського Михайлівського театру
в Санкт‑Петербурзі. У 1834 р. отримав атестат Художньої Академії на звання вільного художника архі‑
тектури за «Проект дачи для богатого жителя столицы». Водночас Олексій Максимович створює серію
малюнків для книги «Панорамы Петербурга» О. П. Башуцького.
У 1834–1837 рр. Горностаєв на власні кошти поїхав подорожувати Європою задля вивчення
пам’яток в Італії, Німеччині, Франції та Швейцарії. Він робить замальовки та обміри, розробляє про‑
екти реконструкцій, виказуючи найбільшу зацікавленість до візантійської архітектури (собор Різдва
Пресвятої Богородиці у місті Монреале (о. Сицилія, Італія)). За виконані у цей період роботи, зо‑
крема за проект реставрації храму Юпітера в Помпеях, після повернення до Росії отримав звання
академіка архітектури (1838 р.).
У 1838–1839 рр. Олексій Максимович працює під керівництвом О. П. Брюллова в будівельній
комісії з відновлення Зимового палацу після пожежі. З 1843 р. до кінця життя працював архітектором
МВС, у 1845–1847 рр. – архітектором Капітули Російських орденів. У 1846–1847 рр. побудував першу
частину будівлі Капітули (Санкт‑Петербург, вул. Гагарінська, 6). У 1849 р. за проект великокняжого па‑
лацу отримав звання професора Художньої Академії.
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Слід також додати, що Олексій Максимович Горностаєв був нагороджений орденами ІІ ступеню св. Анни
і св. Станіслава, мав чин колезького радника. З 1858 р. обіймав посаду професора нарисної геометрії, пер‑
спективи і теорії тіней в Художній Академії. За час роботи в академії виховав низку відомих архітекторів. Се‑
ред яких можна відзначити І. П. Ропета, І. І. Горностаєва, В. О. Гартмана, І. С. Богомолова, Ф. С. Харламова.
На початку творчого шляху Олексій Максимович дотримувався класицистичного стилю (сади‑
ба Орлових‑Денісових на вул. Головній, 32 в Коломягах (Санкт‑Петербург, 1839–1841 рр.)) або форм
ранньої еклектики, переважно неоренесансу і так званого помпейського стилю, іноді з елементами
неоготики (перебудова будинку А. Ф. Шишмарьова в Санкт‑Петербурзі, 1840–1841 рр.); римо‑като‑
лицької семінарії в Мінську (1839–1840 рр.), колегії в Санкт‑Петербурзі, перебудованої з колишнього
будинку Г. Р. Державіна (1845 р., 1848–1850 рр.), дачі на Аптекарському і Кам’яному островах). Брав
участь у конкурсах на будівництво храму‑пам’ятника на честь перемоги у Полтавської битві (1840 р.)
та залізничного вокзалу в Одесі (1861–1862 рр.).
Серед нереалізованих проектів можна відзначити пам’ятник Нестору Літописцю, церкви для
княгині Олени Павлівни і на Смоленському кладовищі в Санкт‑Петербурзі, Успенська (Спасо‑Сінна)
церква в Санкт‑Петербурзі [16; 23]. Серед реалізованих проектів Олексія Максимовича треба згадати:
• міські ворота в Оранієнбаумі (нині – Ломоносов, РФ), побудовані в 1826–1829 рр.;
• майстерні Палацового правління в Царському Селі по вул. Малій, 14 (1827–1830 рр.);
• дитячий будинок в Олександрівському парку Царського Села (1830 р.);
• римо‑католицька семінарія в Мінську (1839–1840 рр.);
• храм на честь Дмитра Солунського в с. Глухове Тверської губернії (нині – Тверська область,
РФ), (початок – 1855 р., завершення – 1875 р.);
• Успенський собор Святогірської пустелі в с. Банне (нині – м. Святогірськ, Україна) (1859–
1868 рр.);
• Успенський собор у Гельсінгфорсі (нині – Гельсінкі, Фінляндія) (1860–1868 рр.);
• храм Іоанна Златоуста в Старій Ладозі Санкт‑Петербурзької губернії (нині – Ленінградська об‑
ласть, РФ), (проект 1859 р., завершення будівництва в 1872 р.);
• капличка‑усипальниця князя Пожарського в Суздалі Володимирської губернії (нині – Володи‑
мирська область, РФ), (проект 1858 р., реалізований після смерті автора в 1885 р.);
• дзвіниця собору Миколи Чудотворця в Мценську Орловської губернії (нині – Орловська об‑
ласть, РФ) (1859 р.);
• Успенський собор у Моздоці Кавказької губернії (нині – республіка Північна Осетія, РФ), (1859–
1860 рр.);
• храм Воздвиження Чесного Хреста Господня, а також декілька корпусів в Староладозькому
Успенському монастирі в Старій Ладозі (1860–1862 рр.);
• садибна церква у маєтку І. М. Олександрова в с. П’ятницьке Тульської губернії (нині – с. П’ят‑
ницьке‑Близна, Тульська область, РФ) (1834–1835 рр.) [24]4
• садибна церква у маєтку Громова в Новгородській губернії (нині – Новгородська область,
РФ) (1852 р.);
• іконостас Троїцького собору в Боровичах Новгородської губернії (нині – Новгородська область,
РФ), (1858–1859 рр.);
• іконостаси для церков св. Миколи Чудотворця та св. мучениці цариці Олександри у Ніц‑
ці (1858 р.).
У Валаамському монастирі та його скитах, розташованих на Ладозькому озері, була реалізована
низка проектів:
• церква Всіх Святих у Всіхсвятському скиті монастиря на о. Скитський (у співавторстві з архітек‑
тором К. І. Брандтом, 1846–1850 рр.);
• зимовий готель на Валаамі (проект 1850 р., 1851–1852 рр.);
• будинок для прийняття паломників і богомольців на Валаамі (1856 р.);
• водопровідний будинок на Валаамі (проект 1859, 1860–1863 рр.);
• храм Миколи Чудотворця в Нікольському скиті монастиря на о. Хрестовий (нині – о. Ніколь‑
ський), (1849–1853 рр.);
• перебудова храму на честь Олександра Свирського в Олександро‑Свирському скиті монасти‑
ря на острові Святий (1855 р.);
• келії з храмом на честь Іоанна Домаскіна в Нікольському скиті монастиря на о. Хресто‑
вий (1858 р.);
• каплиця Ікони Божої Матері Знаменія Валаамського монастиря на Валаамі (1860 р.);
• переробка храму Усікновення глави св. Іоанна Предтечі, який був перенесений на о. Монашесь
кий (нині – о. Предтеченський (Серничан) (1858–1860 рр.).
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У Санкт‑Петербурзі були реалізовані такі проекти, як імператорський Михайлівський те‑
атр (у співавторстві з архітекторами О. П. Брюлловим і В. М. Горностаєвим, 1831–1833 рр.), са‑
диба Орлових‑Денісових в Коломягах (вул. Головна, 32, 1839–1841 рр.), перебудова особняка
А. Ф. Шишмарьова по Невському проспекту, 3 (у співавторстві з архітектором О. П. Брюлловим,
1840–1841 рр.), надбудова прибуткового будинку по провулку Пирогова, 2 (1842 р.), виробничі
будівлі і лабораторія заводу Військово‑лікарських заготовлень, розташовані на куті Аптекарського
проспекту та вулиці Інструментальної (1843–1844 рр., 1852–1855 рр.), права частина будівлі Капі‑
тули Російських орденів по вулиці Гагарінській, 6 (1846–1847 рр.), перебудова колишнього будин‑
ку Г. Р. Державіна в будівлю Римо‑католицької колегії на набережній Фонтанки (1848–1850 рр.),
дача І. Ф. Громова на Кам’яному острові по 2‑й Березовій алеї, 9‑11 (у співавторстві з архітекто‑
ром Л. Л. Бонштедтом, 1851–1853 рр.), оранжереї В. Ф. Громова в Лопухінському саду по вулиці
академіка Павлова, 13 (1850‑ті рр.), домова Благовіщенська церква МВС на площі Островського,
11 (у співавторстві з архітектором В. І. Собольщиковим, 1854–1855 рр.), перебудова подвір’я Тро‑
їце‑Сергієвої Лаври на набережній Фонтанки, 44 (1856–1857 рр.), інтер’єр Андріївського собору
на Великому проспекті Васильєвського острова (1857–1858 рр.), каплиця Христа Спасителя Спа‑
со‑Преображенського Гуслицького монастиря на Невському проспекті, 33 а (1860–1861 рр.), флігелі
будинку митрополита Олександро‑Невської Лаври на набережній Монастирки, 1 (1861–1864 рр.),
церква на честь Собору Пресвятої Богородиці в будинку графа М. О. Протасова (1854–1856 рр.).
Декілька проектів були реалізовані в Троїце‑Сергієвій Лаврі: перебудова собору преподобного
Сергія Радонезького (1853–1859 рр.); дві каплиці на честь Покрова Пресвятої Богородиці і Спаса Неру‑
котворного Образа (1844–1845 рр.), церква на честь Сави Стратилата (1859–1863 рр.); монастирська
різниця (1859 р); Тихвінська капличка (1862–1863 рр.) [16; 23].

Розанов Андрій Петрович (1840‑ві рр. – ?)
Вільно відвідував навчання в Художній Академії в Санкт‑Петербурзі. У 1861 р. був нагородже‑
ний двома срібними медалями, а в 1862 р. удостоївся звання вільного художника живопису історич‑
них і портретних зображень. У 1863–1867 рр. навчався на мозаїчному відділенні Художньої Академії
в Санкт‑Петербурзі [25, с. 168]. За рекомендацією був запрошений Т. Б. Потьомкіною в 1867 р. для
виконання розписів Успенського собору Святогірського монастиря [3, с. 58; 5, с. 236; 15, с. 5].

Відомості про події та видатних особистостей,
пов’язаних з будівництвом Успенського собору
Під час будівництва собору за запрошенням графині Т. Б. Потьомкіної Святогірський маєток, монас‑
тир та місце будівництва собору в серпні 1861 р. відвідали Олександр II з дружиною та дітьми [3, с. 57].
Видатних подій у соборі не відбувалося, але Святогірський монастир наприкінці XIX – на почат‑
ку XX ст. відвідало багато відомих особистостей, зокрема А. П. Чехов (1887 р.), І. О. Бунін (1895 р.),
І. Є. Рєпін (1880 р.), С. М. Сергєєв‑Ценський (1897–1900 рр.). Окрім цього, відомі особистості залишили
відгуки та описи, в яких йдеться про Успенський собор. Наприклад, у своїх творах про архітектуру і вну‑
трішнє оздоблення інтер’єрів собору згадував відомий письменник В. І. Немирович‑Данченко (1887 р.),
історики і краєзнавці А. Ф. Ковалевський, М. А. Томін, К. Жилінська, Г. Кулжинський [3, с. 80, 81; 6, с. 139;
9; 10; 12, с. 151; 15; 26].

Архітектурна характеристика та історико‑культурна цінність споруди
Собор міститься всередині комплексу монастирських будівель і споруд на високому стилобаті
на крутому рельєфі у північно‑східного підніжжя гори Фавор. До північного входу стилобату ведуть
парадні сходи. Розташування собору підпорядковане розпланувальній системі архітектурного ансамб‑
лю монастиря. Собор на ділянці займає острівне положення. Споруда є головним об’ємним акцентом
архітектурного ансамблю.
За функціональною ознакою собор відноситься до культових споруд. Побудований за проек‑
том академіка О. М. Горностаєва в русько‑візантійський стилістиці з використанням деяких елемен‑
тів романської архітектури. Строго симетрична за віссю захід‑схід споруда собору має прямокутний
план. Габаритні розміри в плані 32×42 м; загальна висота собору до хреста – 53 м; загальна висота
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у вершині бані над середохрестям – 34 м. Загальна площа споруди – 1 379,1 м. У планувальному вирі‑
шенні собор чотиристовпний тринефний без нартексу і притворів. Східна частина виконана триапсид‑
ною. Апсиди напівкруглої форми, мають однакову висоту й накриті скатною покрівлею. Центральна
апсида трохи ширша, ніж бічні. Над кожною апсидою є невеликі декоративні главки‑маківки.
Стіни храму виконані з темно‑червоної цегли, капітелі колон та арок – з біло‑жовтої. Стіни собору
покриті тиньком і побілені. Цоколь виконаний з тесаних блоків світло‑сірого кримського пісковику. По‑
крівля складного вирішення, покрита металевими фальцевими листами. Уся покрівля і водостоки по‑
фарбовані лазуровою фарбою, а декоративні главки позолочені.
У стилобатній частині під собором розташований підвал з середньою висотою приміщень
2,1 м. Стіни частково цегляні, кам’яні, а частково висічені у щільних шарах Крейдяної гори. Приміщен‑
ня підвалу мають перекриття у вигляді циліндричних склепінь. У квадратному центральному приміщен‑
ні є чотири масивні цегляні стовпи, кладка яких переходить в склепінчасте перекриття. Стіни підвалу
не тиньковані та побілені.
Основний кубовидний об’єм собору має п’ятиверхе завершення. Глави виконані на восьмигран‑
них барабанах з шатровими завершеннями, які вінчають невеликі куполи‑маківки на глухих бараба‑
нах. Їхня поверхня оформлена виразним аркатурним поясом у вигляді кілеподібних арок. Покриття
шатрів виконане шашковою металевою черепицею. Барабан центральної глави найбільший і най‑
вищій – світовий, бічні – декоративні. Перекриття центрального нефа та трансепта мають хрещаті
склепіння, а середохрестя купольне на парусах, на яке спирається світловий барабан центрального
купола. Бічні нефи мають парусне склепіння, над якими розташовані барабани декоративних куполів.
Фасади досить пластичні й відповідають архітектурно‑просторовій структурі собору. Пло‑
щини фасадів мають тричасне розділення на окремі прясла, які почленовані між собою пуч‑
ковими колонами з кубічними романськими капітелями. Прясла увінчані арками з розвитими
архівольтами і кілеподібним завершенням. Чотири кути будівлі також підкреслені пучковими ко‑
лонами. На кожному з фасадів центральне прясло крупніше, ніж бічні. По осі (за винятком східно‑
го фасаду) вони підкреслені входами, оформленими у вигляді аркового перспективного порталу,
а також у верхній частині круглим вікном, облямованим розвинутою тягнутою лиштвою, що пов‑
ністю охоплює віконний укіс. На східному фасаді таке вікно сліпе. Під круглим вікном на цен‑
тральних пряслах винятково бічних (північного і південного) фасадів розташовані прямокутні
профільовані рами, на яких раніше були розписи. Відновлено такий розпис тільки на північному
фасаді. На західному фасаді обабіч порталу головного входу, в нижній частині площини прясла
в облямованих лиштвою рамах також були розписи, від яких залишилися лише два невеличкі
фрагменти.
Фасадні площини апсид від цоколю до вінцевого карнизу оформлені аркатурою з вписаними
в них напівциркульними вікнами. На бічних апсидах ці вікна чергуються з простінками, а на централь‑
ній виконані у вигляді пар, розташованих по боках апсиди. Вінцевий карниз апсид продовжено по пе‑
риметру у вигляді тяги, що членує основний об’єм собору по вертикалі на дві частини (яруси). Але
в структурі декоративного оздоблення фасадів вертикальні членування залишаються головними. Пло‑
щини бічних прясел, за винятком східного фасаду, нижче профільованої тяги оформлені аркатурними
поясами, у середній частині яких по осі кожного прясла вписане напівциркульне вікно. Аркатурні пояси
на пряслах, якщо порівнювати їх з тим, яке проходить по стінах апсид, мають більш монументаль‑
ні арки, які спираються на парні напівколони доричного ордера. У верхній частині основного об’єму
на кожному бічному пряслі по осі симетрії також є аркове вікно, пройма якого виконана у вигляді ко‑
нусної арки. Воно витягнуто по вертикалі, якщо порівнювати з вікном нижчого ярусу, й облямоване
тягнутою розвинутою лиштвою, виконаною так само, як і в круглих вікнах, з охопленням віконного уко‑
су. На пряслах східного фасаду такі вікна виконані сліпими.
Над цоколем по периметру собору, за винятком апсид, проходить розвинений підвіконний пояс,
охоплюючи бази пучкових колон. За структурою він поділений на дві частини. Нижня частина його
виконана у вигляді фільончастого поясу, а верхня – у вигляді тяги, що співпадає з профілюванням баз
пучкових колон.
Грані барабанів куполів оформлені арками, що мають кілеподібне завершення й спираються
на пучкові колони. На центральному світовому барабані ці арки мають розвинуті архівольти, в кожну
з яких вписане конусне напівциркульне вікно. На барабанах бічних глав оформлення арок менш вираз‑
не, аніж сліпих вікон. У нижній частині кожного барабана по периметру розташований ряд кокошників
з кілеподібним завершенням. На гранях світлового барабана вони парні, а на декоративних одинарні.
Вхідні двері до собору на північному, західному та південному фасадах двостулкові, дерев’яні,
фільончасті, вкриті лаком. Тамбури входів внутрішні, виконані з дерева, з віконними вставками в двер‑
них шибках. Так само, як і зовнішні двері, конструкції тамбуру декоровані фільонками та вкриті лаком.
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В інтер’єрі собор має тиньковані й пофарбовані в білий колір поверхні стін, склепінь і граней ба‑
рабана. На стінах, гранях стовпів, поверхнях арок, парусів, під вікнами на внутрішніх гранях барабана
й купола розташовані розписи з зображеннями святих. Ці зображення облямовані профільованими
рамами, пофарбованими золотистою фарбою. Усі зображення підпорядковані загальній композиції
інтер’єру. Частина їх виконана фігурами у весь зріст і облямована прямокутними рамами, частина –
у вигляді медальйонів. Художні композиції в прямокутних рамах розташовані на гранях стовпів, пі‑
лястрах і стінах центральних нефів над тамбурами входів. Медальйони з зображеннями розташову‑
ються на стінах центральних нефів навколо круглих вікон по дузі. Частина зображень в медальйонах
розташована на склепіннях підпружних арок, які чергуються з фільонками з мальованим декоративним
орнаментом на золотому фоні.
Внутрішні поверхні барабана декоровано в кутах пілястрами, на капітелі яких спирається лиштва
з кілеподібним завершенням, що облямовує аркове вікно. Під вікнами барабана по периметру прохо‑
дить горизонтальна тяга, яка відокремлює пояс зі вставками розписів і віконну аркатуру.
Стовпи в рівнях п’ят підпружних арок мають імпровізовані капітелі, під плитами яких розташо‑
вані метричні ряди кронштейнів. Вікна на стінах облямовані профільованою лиштвою. Переходи від
склепінь до стін, ребра склепінь, а також ребра арок оформлені профільованими тягами. Усі ці деталі
вкриті позолоченою фарбою і контрастно сприймаються на фоні білих стін. По периметру стіни на рівні
1,5 м проходить також невелика профільована тяга, що відділяє нижню частину стіни, облицьовану
білою кам’яною плиткою. Підлога в інтер’єрі собору вкрита полірованими кам’яними плитами з граніту
і мармуру білого, сірого та чорного кольорів. Їхній малюнок підпорядкований композиції загального
простору собору. Панікадила, іконостас і кіоти нові. Вони додають ще більшої композиційної виразності
інтер’єру собору.

Характеристика та історико‑культурна цінність розписів,
які збереглися в інтер’єрі Успенського собору
Розписи розташовуються в підкупольному просторі собору на восьми гранях барабана, на пару‑
сах купола, на двох медальйонах сторін підпружних арок (південному та північному). Ще одне зображен‑
ня розташоване у верхній частині поверхні південної грані південно‑східного стовпа. Розписи виконані
олійними фарбами по тиньку й підпорядковані загальній композиції простору купола і стін. Займають
приблизно 180 м2 площі поверхні стін. У куполі розміщено композицію «Трійця», на якій з північного
боку композиції зображений Ісус Христос, одягнений в охристе‑червоний хітон і синій плащ. В одній
руці він тримає хрест, а друга піднята в благословенні. З південного боку зображений бог‑Саваоф, який
сидить на хмарах. Він одягнений в синій хітон і зелений плащ. Руки Саваофа здійняті догори. Зобра‑
ження Святого Духа у вигляді летючого голуба міститься між фігурами Христа та Саваофа. Інша площа
композиції заповнена хмарами, в яких витають серафими та янголи.
Нижче, на гранях барабана під вікнами, розташовані вісім композицій (2,40×3,80). Усі вони обрамлені
позолоченими рамами. Зверху над кожною композицією розташовані їхні назви, букви яких також позолоче‑
ні. На східній грані барабана розміщена композиція «Святі архангели», в якій сім фігур, три з них – на пере‑
дньому плані. Гавриїл в одній руці тримає гілку лілії, а друга піднята в благословенні. Погляд спрямований
догори – до купола. Волосся русяве, архангел одягнений у світлий хітон з охристими хрестами. Центральна
фігура композиції – архангел Михаїл, одягнений в обладунки, поверх яких накинутий червоний плащ. Одна
рука притиснута до грудей, а друга витягнута уперед і стискає меч. Погляд спрямований догори. Третя
фігура – Рафаїл, фігура якого повернута в бік Михаїла, але погляд спрямований догори. У нього довге ру‑
сяве волосся, а одягнений у білий хітон і синій плащ. У руці Рафаїл тримає кадило. Ліки інших архангелів
проглядаються на другому плані, за блакитними крилами центральних фігур.
На південно‑східній грані барабана розміщена композиція «Святі праотці», на якій зображені
три поясні фігури на фоні пейзажу. Праворуч – Авраам. Сивоволосий і сивобородий старець спряму‑
вав погляд догори. Навколо голови позолочена обвідка німба. Голова злегка нахилена вправо. Вираз
обличчя скорботний. Одна рука притиснута до грудей, а друга – за головою Ісаака стискає меч. Одяг‑
нений в червоний хітон, а на ліве (від глядача) плече накинутий блакитно‑зелений плащ. У центрі
композиції розташована фігура схиленого Ісаака. Він лежить на дерев’яному помості (кострищі). Очі
зав’язані світло‑охристою пов’язкою. Волосся темне. Ліве плече оголене. Одягнений у білий хітон. Об‑
личчя зображено у профіль. Третя фігура – старець з посохом. Довге спадаюче сиве волосся, сиві вуса
і борода, очі спрямовані догори. Німб обведений позолоченою полосою. Одягнений у синій одяг з чер‑
воно‑коричневими складками. Руки зігнуті в ліктях і зціплені на грудях. Одна рука ліктем притримує
посох. За фігурами світле небо в хмарах, гориста місцевість, дерева.
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На південній грані барабана розміщується композиція «Святі царі», на якій зображені три фі‑
гури. Центральна – цар Давид з арфою. На голові у нього зубчата корона з каміннями. Спадаюче
на плечі темне волосся, невелика кучерява рудувата борода, темні вуса. Погляд спрямований дого‑
ри. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. Одна рука притиснута до грудей, іншої
не видно, на її місці арфа та книга. Одягнений у світло‑блакитний хітон, поверх якого світло‑охристий
плащ. Арфа великих розмірів охристо‑коричневого кольору, лівим краєм закриває плече другої фігу‑
ри. Це молодий цар. Він дивиться на Давида. На голові у нього невеликий вінець. Навколо голови німб,
облямований позолоченою лінією. Темне кучеряве волосся спадає на плечі, маленька темна боро‑
да. Одягнений у білий одяг з охристим орнаментом. Обома руками, зігнутими у ліктях, притискає даро‑
сховницю охристого кольору. Фігура третього царя повернута у бік Давида, частина плеча прихована
за ним. На голові зубчатий вінець. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. Цар похи‑
лого віку, волосся і борода – сиві. Погляд спрямований на Давида. Одягнений у білий хітон з охристими
складками. На одне плече накинутий синій плащ. Обома руками притискає до себе товсту книгу в ко‑
ричневому перепльоті. Фон композиції – пейзаж: небо, рослинність, хмари.
На південно‑західній грані барабана розташована композиція «Святі мученики», на якій зобра‑
жені три поясні фігури. Центральна фігура мученика трохи повернута вліво. Навколо голови німб,
облямований позолоченою лінією. Очі спрямовані догори. Волосся на голові, борода і вуса темні. Одяг‑
нений в обладунки, зверху яких червона накидка. Обидві руки зігнуті та складені на грудях в молит‑
ві. Зліва від центральної фігури – фігура воїна у шоломі. Навколо голови мученика німб, облямований
позолоченою лінією. Погляд спрямований догори. Одягнений у сірі обладунки. На плече накинутий си‑
ній плащ. В одній руці, яка зігнута в лікті, тримає хрест, долонь другої спирається на щит. Третя фігура –
Ісус Христос. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. Русяве волосся і борода. Голова
опущена, погляд спрямований униз. На ньому білий хітон і жовта накидка. Руки зігнуті в ліктях, одна
притиснута до грудей, у другій – зелена гілка.
На західній грані барабана знаходиться композиція «Святі преподобні», на якій зображені три
поясні фігури преподобних. По центру розташовується фігура у темно‑сірому клобуці. Він насунутий
на лоба і по ньому йдуть цитати з Біблії та хрести світло‑сірого кольору. Навколо голови преподобного
німб, облямований позолоченою лінією. Погляд спрямований догори. Велика сива борода. Руки зігнуті
в ліктях, одна притиснута до грудей, інша, на рівні поясу, тримає чотки. Справа (від глядача) фігура
преподобного з розкритою книгою. Одягнений так само, як перший преподобний. Навколо голови німб,
облямований позолоченою лінією. Волосся темного кольору та коричнево‑руда борода. Погляд спря‑
мований в книгу, яку він тримає обома руками. Руки зігнуті в ліктях, на одній висять чотки. Третя фігу‑
ра преподобного зображена з непокритою головою. Навколо голови німб, облямований позолоченою
лінією. На ньому темно‑сірий хітон і червоний омофор з охристими хрестами. Погляд спрямований
догори. Волосся, борода і вуса сиві. Руки зігнуті в ліктях і схрещені на грудях. З однієї руки звисають
чотки. Фон композиції – небо з хмарами.
На північно‑західній грані барабана розташована композиція «Святі святителі», на якій зображені
три поясні фігури. У центрі – святитель Миколай. Волосся, вуса, борода сиві. На голові у нього митра
з камінням. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. Погляд опущений додолу. На ньому
блакитний омофор з охристими хрестами. Поверх нього червоне‑охристий плащ. Одна рука піднята в бла‑
гословенні, друга притискає книгу в ярко‑синій обкладинці з охристими вензелями. Справа (від глядача) зо‑
бражений другий святитель, злегка повернутий у бік центральної фігури. У нього темного кольору волосся,
вуса, борода. На голові білий клобук з охристим хрестом. Одягнений у білий хітон і синій плащ. Одна рука
зігнута в лікті та тримає хрест. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. Зліва (від глядача)
розташовується третій святитель. У нього коричневе з сивиною волосся, сиві вуса та борода. Голова непо‑
крита, навколо неї німб, облямований позолоченою лінією. Погляд спрямований догори. Одягнений у бла‑
китно‑зелений одяг з охристими складками і блакитний омофор з жовто‑охристими хрестами. Руки зігнуті
в ліктях і тримають на рівні бороди кубок. Фон композиції – небо з хмарами.
На північній грані барабана розташована композиція «Святі апостоли», на якій зображені три
поясні фігури. По центру – апостол Петро. Навколо голови німб, облямований позолоченою ліні‑
єю. Великий лоб, кучеряве русяве волосся. Погляд спрямований догори. На ньому синій хітон та охри‑
сто‑червоний плащ. Одна рука зігнута в лікті і стискає ключі (від раю), друга рука під плащем, її не вид‑
но. Справа (від глядача) другий апостол. Його фігура повернута у бік Петра, але погляд спрямований
догори. Волосся темно‑русяве, довге. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. У нього
великий ніс. Одягнений у зелений хітон і червоно‑рожевий плащ. Одна рука під плащем, а в другій він
тримає книгу. Зліва (від глядача) третій апостол. Погляд його опущений додолу. Волосся, вуса, борода
темно‑русяві. Одягнений у синьо‑зелений хітон і червоно‑коричневий плащ. Одна рука за апостолом
Петром, її не видно, а друга зігнута в лікті та спирається на посох. Фон композиції – небо з хмарами.
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На північно‑східній грані барабана розташована композиція «Святі пророки». У центрі її зобра‑
жена фігура Мойсея. Голова неприкрита. Волосся, вуса і борода руді. Погляд опущений додолу. Одяг‑
нений у синьо‑блакитний хітон, а на плечі накинутий білий з хрестами та зі складками плащ. Однією
рукою він тримає скрижалі і притискує посох. На скрижалях зображені 10 заповідей. Друга рука підня‑
та. Справа (від глядача) зображений другий пророк. Навколо голови німб, облямований позолоченою
лінією. Погляд спрямований догори. Волосся, вуси і борода темного кольору. Хітон зелений, попереду
біла вставка. На рівні грудей однією рукою він тримає кадило, а друга опущена. Зліва (від глядача) фі‑
гура третього пророка. На голові у нього вінець, на якому є напис. Волосся, вуса і борода сиві. Погляд
спрямований догори. Одягнений у білий хітон з охристими складками. Одна рука притиснута до грудей,
а другою він стискає свиток. Фон композиції – небо з хмарами. Нижче розташовані розписи в парусах
купола, які виконані в техніці олійного живопису на полотні.
На південно‑східному парусі зображена композиція «Євангеліст Марк». Його зображено в сидя‑
чому положенні. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. Сиве волосся і борода. По‑
гляд спрямований догори. У правій руці він тримає розкриту книгу. Друга рука піднята догори. Одягне‑
ний в зелений хітон і блакитний плащ. Ступні ніг оголені. Ліва нога приспущена нижче правої. Праворуч
від євангеліста розташований його символ – лев. Фон композиції – небо, хмари.
На південно‑західному парусі розташована композиція «Євангеліст Матвій». Його також зобра‑
жено в сидячому положенні. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. Сиве волосся
і борода. Євангеліст дивиться прямо. Одягнений в синій хітон і темно‑жовтий плащ. У лівій руці тримає
розкриту книгу, друга, у якій перо, піднята догори. З‑під плащу проглядається оголена ступня правої
ноги. Ліворуч від євангеліста розташований янгол, який символізує людину. Навколо голови янгола
німб, облямований позолоченою лінією. Голова його злегка схилена в правий бік. Погляд спрямований
вниз. Одягнений у білий хітон. Фон композиції – небо, хмари.
На північно‑західному парусі розташована композиція «Євангеліст Лука». Він також зображений
в сидячому положенні. Навколо голови Луки німб, облямований позолоченою лінією. Темне волос‑
ся, з сивиною борода. Погляд спрямований догори. Одна рука тримає книгу. На книзі є дата – 1894,
а також, нерозбірливий підпис, імовірно, автора. Одягнений євангеліст в червоний хітон і зелено‑синій
плащ. Друга рука опущена. Ліворуч (від глядача), на рівні плеча євангеліста, його символ – бик. Фон
композиції – небо, хмари.
На північно‑східному парусі зображена композиція «Євангеліст Іоанн». Він зображений у повний
зріст. Сивоволосий старець спрямував погляд догори. Навколо голови німб, облямований позолоче‑
ною лінією. Одягнений в зелений хітон і червоний плащ. Можна побачити ступні ніг, які стоять на хма‑
рах. В одній руці Іоанн тримає розкриту книгу, а в другій – перо. Ліворуч від євангеліста зображений
його символ – орел, який простер темні крила. Фон композиції – блакитне небо і світлі хмари.
Між парусами на підпружних арках, з боків, зорієнтованих в підкупольний простір, розташовані
медальйони з погрудними композиціями, обрамлені профільованими позолоченими рамами з тинь‑
ку. Композиції зображені на металевих пластинах. Розпис медальйона нерукотворного образу Спаси‑
теля на підпружній арці зі східного боку не зберігся. Залишилася лише профільована рама. Медальйон
з композицією Богоматері на підпружній арці з південного боку сучасний і не має історико‑культурної
цінності. На підпружній арці з західного боку розміщений медальйон з зображенням Ісуса Христа в тер‑
новому вінці. Погляд Ісуса Христа спрямований догори. Довге каштанове волосся вінчає терновий ві‑
нець. Дві скорбні морщини на лобі. Маленька темна борода і вуса. Одягнений в червоний хітон з глибо‑
ким вирізом. Ліворуч зображений посох. Навколо голови сяйво, яке переходить в сіро‑коричневий фон.
На підпружній арці з північного боку в медальйоні написана композиція «Іоанн Предтеча». По‑
гляд спрямований догори. Навколо голови німб, облямований позолоченою лінією. Волосся темне,
невелика темно‑русява борода. Одяг його в червоно‑коричневих кольорах. Фон композиції сірий.
На південній грані південно‑східного стовпу збереглася композиція «Св. першомучениця Фекла»,
виконана в профільованій позолоченій рамі з тиньку. Фекла зображена у весь зріст. Навколо голови
німб, облямований позолоченою лінією. Шрифт імені святої теж позолочений. Одягнена у білий хітон,
поверх якого через праве плече накинутий, а в поясі перетягнутий темно‑синій плащ. З‑під одягу видно
оголені ступні ніг. Фігура злегка повернута вправо. Довге темне кудряве волосся. Погляд спрямований
догори. Права рука зігнута у лікті і тримає книгу, притиснуту до грудей. Ліва тримає квітку, висмикнуту
з галявини, що знаходиться поза неї. Стосовно фону композиції, то ліворуч від Фекли – фрагмент ко‑
лони будинку, праворуч – галявина і світле небо.
Розписи Успенського собору, які збереглися як об’єкт культурної спадщини, відповідають наступним критеріям:
• є свідоцтвом певного етапу історичного розвитку мистецтва з характерно вираженими рисами
і стильовим виконанням творів, які відносяться до другої половини XIX ст.;
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• розписи, так само, як і Успенський собор, певний час впливали на розвиток культури і мисте‑
цтва східної частини України. Зі свого боку, це знайшло відображення у творах професійних істориків
і краєзнавців кінця XIX–початку XX ст. Зокрема, А. Ковалевського та Г. Кулжинського;
• основна частина розписів виконана художником А. П. Розановим, випускником Санкт‑Петер‑
бурзької Художньої академії. Два розписи, що збереглися на парусах підкупольного простору («Єван‑
геліст Лука» та «Євангеліст Іоанн»), виконані невідомим художником у 1894 р., але мають детальну
проробку, що підкреслює художні особливості творів.
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Рис. 1. Святогірський Успенський монастир. Малюнок настоятеля архімандрита Іолія, 1679 р.

Рис. 2. Святогірський монастир. Вигляд до 1788 р. Літографія Поля Петі, сер. XIX ст.
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Рис. 3. Святогірський монастир. Вигляд в сер. 1840‑х рр. Літографія сер. XIX ст.

Рис. 4. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд в 1855–1856 рр. Літографія Поля Петі сер. XIX ст.
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Рис. 5. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд в 1855–1856 рр. Літографія Г.В. Гогенфельдена сер. XIX ст.

Рис. 6. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд в 1857–1858 рр. Літографія сер. XIX ст.
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Рис. 7. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд в 1869 р.
Фото з альбома видів Курсько‑Харьківської залізничної дороги

Рис. 8. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд в 1881 р.
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Рис. 9. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд в 1888 р. Літографія Є. І. Фесенка

Рис. 10. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд на поч. 1890‑х рр. з боку дворянського готелю
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Рис. 11. Проект Успенського собору для Святогірської пустині, арх. О.М. Горностаєв, 1858 р. Фасад, розріз, план

146

Олексій Губанов. Успенський собор...

ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ...

Рис. 12. Успенський собор. Вигляд в 1869 р.
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Рис. 13. Архітектор Олексій Максимович Горностаєв.
Зліва – портрет архітектора, написаний в 1834 р. Карлом Брюлловим, справа – О. М. Горностаєв в 1850‑ті рр.

Рис. 14. Сучасні поповерхові плани Успенського собору.
Зліва – план підвалу, справа – план собору на відм. + 3.00 м
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Фото. 1. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд з боку Верхнього павільйону прочан (Андріївської каплиці)
на поч. 1890‑х р.

Фото. 2. Святогірська Успенська пустинь. Вигляд в 1913 р.
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Фото. 3 Святогірська Успенська пустинь. Вигляд з г. Єрмон, 1913 р.
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Фото 4. Вигляд будинку відпочинку в 1947 р.

Фото 5. Вигляд будинку відпочинку в 1965 р.
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Фото 6. Інтер’єр Успенського собору. Вигляд в XIX ст.
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Фото 7. Успенський собор. Вигляд після 1894 р.
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Фото 8. Успенський собор. Зліва – вигляд в 1947 р., справа – в 1982 р.

Фото 9. Успенський собор. Фрагменти східного і західного фасадів, змінених під час пристосування споруди
під кінотеатр в 1953 р. (станом на 1982 р.)
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Фото 10. Інтер’єр Успенського собору після пристосування його під кінотеатр в 1953 р.
Загальні вигляди фойє, глядацької зали (станом на 1982 р.)
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Фото 11. Підкупольний простір Успенського собору після влаштування підвісної стелі кінотеатру в 1953 р.
(станом на 1982 р.)

Фото 12. Вигляд Успенського собору під час реставрації в 1982–1983 рр.
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Фото 13. Успенський собор. Вигляд розписів підкупольного простору перед початком реставрації в 1984 р.

Фото 14. Успенський собор. Розписи в підкупольному просторі в процесі реставрації в 1987 р.
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Фото 15. Вигляд Успенського собору в 1995 р. перед початком другої реставрації

Фото 16. Вигляд інтер’єру Успенського собору після демонтажу конструкцій кінотеатру в 1995 р.
та перед початком другої реставрації
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Фото 17. Вигляд інтер’єру Успенського собору в 1998 р.

Фото 18. Загальний вигляд Успенського собору після реставрації в 2002 р.
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Фото 19. Сучасний вигляд інтер’єру Успенського собору

Фото 20. Сучасний вигляд Святогорської лаври з Кирило‑Мефодіївських сходів
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Віталій Киркач, Олександр Плахов. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ...

ВІТАЛІЙ КИРКАЧ, ОЛЕКСАНДР ПЛАХОВ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ: ДОСЛІДЖЕННЯ
МІСЬКИХ КЛАДОВИЩ СЛОВ’ЯНСЬКА
Одним з недооцінених джерел дослідження локальної історії є міські кладовища. У статті
йдеться про дослідження міських кладовищ Слов’янська Донецької області. Спираючись на документи щодо відведення земельних ділянок під кладовища, які зберігаються в Державному архіві
Харківської області, авторами були локалізовані ці ділянки та визначені їхні межі. Також вдалося
встановити імена окремих похованих осіб та з’ясувати їхні долі. Зібрані матеріали підтверджують
поліетнічний склад населення Слов’янська та його релігійне різнобарв’я. Окрім цього, проаналізовано стан пам’яток архітектури, які знаходяться на території кладовищ та встановлено основні
фактори ризику для різноманітних об’єктів старовини. Наголошується на необхідності продовжувати збір та аналіз інформації, а також рятівних робіт на окремих об’єктах.
Ключові слова: Слов’янськ, поховання, цвинтар, Староміське кладовище, пам’ятка архітектури, каплиця.

Вступ
Староміські кладовища є своєрідним літописом, книгою, в якій можна знайти інформацію про
соціальні стани, етнічний склад місцевого населення, а також і про естетичні вподобання, історичні
події, що відбувалися як у самому місті, так і поза його межами. На жаль, через несприятливі обста‑
вини частина цієї інформації втрачена. Проте, досліджуючи поховання, що вціліли, а також збираючи
інформацію про них, можна певною мірою відновити загублені сторінки історії.
Слід зазначити, що на сьогодні Слов’янськ втратив значну частину інформації стосовно міських
кладовищ, тому що з чотирьох тільки два вціліли, а на інших двох цвинтарях ряд поховань втрачені
назавжди. Щодо намогильних споруд, то вони постраждали від рук мародерів. Але, використовуючи
різноманітні історичні методи, аналізуючи джерела, краєзнавцям вдалося зібрати певну інформацію1.

Архівні дані
Справа про відвід ділянок кладовищ міста Слов’янська
У фонді Державного архіву Харківської області зберігається справа «Про відведення за планом
міста Слов’янська двох земельних ділянок для кладовищ» (фото 1) [1]. У ній знаходиться рапорт слов’ян‑
ського приватного пристава за № 1 346 від 25 травня 1851 р. [тут і далі дати за старим стилем – авт.]
[Там само, арк. 1-2]. У ньому повідомляється, що ізюмський повітовий землемір відмовився у зв’язку з за‑
вантаженістю займатися відведенням ділянок під кладовища, тому треба було призначити іншого зем‑
леміра. Окрім листування, пов’язаного з визначенням губернським правлінням кандидатури землеміра
та прискоренням процесу землевідведення, у справі є два плани відведених у вересні 1852 р. цвинтар‑
них ділянок [Там само, арк. 13-16]. Один з цих планів – «Геометрический специальный план Харьковской
губернии Изюмского уезда, места отрезанного для кладбища в заштатном городе Славянске, по Ука‑
зу Харьковского уездного правления от 13 июня 1851 года за № 13065 исправляющим должность Сумс‑
кого уездного землемера Котляревским в сентябре месяце 1852 года, в коем по нынешней мере состоит
земли две десятины и 1200 квадратных саженей. Место это находится влево от почтовой дороги в город
Изюм» [мовою оригіналу]. Ця ділянка цвинтаря була частиною нині закритого, частково зруйнованого й
забудованого Староміського кладовища, розташованого по вулиці Т. Шевченка (до 1917 р. мала назви
– Харківської, Ізюмської – авт.). На плані ділянка має прямокутну форму, орієнтовану по поздовжній осі
з південного сходу на північний захід. З південно‑східного боку вона прилягала до існуючого старого
цвинтаря, з трьох інших сторін була обмежена вигонною землею міста Слов’янська (фото 2).
Окрема подяка висловлюється Іванову Віктору Олексійовичу за допомогу в роботі з архівами та надану
важливу інформацію, яка значною мірою сприяла вивченню цієї теми.
1
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Другий план має назву «Геометрический специальный план Харьковской губернии Изюмского
уезда, места вновь отрезанного для кладбища в заштатном городе Славянске, стоящего влево на про‑
селочной дороге в сельцо Карповку по Указу Харьковского уездного правления от 13 июня 1851 года
за № 13065 исправляющим должность Сумского уездного землемера Котляревским в сентябре меся‑
це 1852 года, в коем по нынешней мере состоит две десятины и 930½ квадратных саженей» [мовою
оригіналу]. Ця ділянка відповідає міському кладовищу, що розташовується на Слов’янському курорті
(й відводилась для родинних поховань). На плані ділянка має форму багатокутника неправильної фор‑
ми, витягнутого вздовж найдовшої осі з півдня на північ. З південно‑західного боку ділянка межувала
з садом міщанки Зайцевої, а з північного заходу була обмежена безіменним яром, за яким розташову‑
валась міська випасна земля. Зі сходу кладовище також межувало з міським вигоном (фото 3). Окрім
землеміра, обидва плани від Слов’янської міської ратуші за бургомістра підписав ратман Пивоваров.
Виявлені краєзнавцем В. О. Івановим та громадською організацією «Сильні громади» Слов’янська в ар‑
хівах Харкова метричні книги померлих та похованих у місті свідчать про велику кількість людей, які приїжджа‑
ли до Слов’янська, ймовірно, задля влаштування на роботу. Треба зазначити, що наприкінці ХІХ ст. Слов’янськ
був індустріальним містом, куди на працевлаштування їхав люд не лише з прилеглих територій, а й з усієї
Російської імперії. Підтвердженням цьому є зафіксовані в церковній метриці дані про померлих людей, які
проживали в Курській, Чернігівській, Калузькій, Рязанській, Тверській, Смоленській, Тульській, Орловській, Нов‑
городській та інших губерніях. Усі вони поховані у Слов’янську. Отже, місто було одним з промислових центрів
Російської імперії, куди їхали працювати звідусіль. Станом на 30.01.2019 р. громадською організацією «Сильні
громади» було опрацьовано велику кількість архівних даних – метричні книги Всесвятської церкви Слов’ян‑
ська, зокрема розділ «Померлі» у 1863, 1868-1878, 1880, 1882-1884, 1886-1892, 1901-1904, 1918 рр. Загалом
було виявлено та виписано 4016 осіб, що становить на 300 осіб більше, у порівнянні з попередніми підрахун‑
ками. При цьому серед них виявлена велика кількість осіб, які не є уродженцями Слов’янська.

Загальні відомості про старі кладовища Слов’янська
На території Слов’янська до революції 1917 року знаходилося чотири цвинтаря, з яких на сьо‑
годні збереглося лише два. Один з них розташовується в районі Слов’янського курорту і на ньому по‑
ховані німецькі солдати та офіцери часів першої світової війни (фото 4, 5, 6), інший – фактично в цен‑
трі міста – Староміський цвинтар, серед містян його називають «єврейським» (фото 7). Це кладовище
починає свою історію з кінця XVIII ст. Слід також зазначити, що саме тут у 1812 р. була побудована
Всесвятська церква – перша міська кам’яна будівля [2, с. 63]. Тут поховані відомі діячі та благодійники
міста, які зробили вагомий внесок у його розвиток. Також є поховання звичайних городян та воїнів ча‑
сів першої світової війни та Визвольних змагань 1917-1921 рр., солдат вермахту часів другої світової
війни (фото 8, 9, 10) та жертв російсько-української війни.
Ці особи мають різну релігійну належність та етнічне походження (фото 11). Зокрема, на Ста‑
роміському кладовищі знаходяться польські поховання, – могила Михала Йотча, який помер
1 травня 1917 р. (фото 12), та поховання дитини, надгробний пам’ятник якої виконаний з марму‑
ру (фото 13, 14). Це лише дві могили, які вдалося виявити. Історія цих осіб та самого місця, прихо‑
вана під політичними або іншими нашаруваннями, має бути відкрита для широкого загалу.

Історичні постаті
Серед багатьох прикладів не можна оминути історію княжого поховання. Громадськими організаціями
та городянами під час проведення толоки на території цвинтаря влітку 2018 року було виявлено поховання
княгині Наталії Яківни Шаховської, дружини підпоручика князя Олександра Львовича Шаховського, який меш‑
кав в Ізюмському повіті. У них було п’ятеро дітей: Лев (1847 р. н.), Олександр (1850 р. н.), Микола (1853 р. н.),
Надія (1845 р. н.) та Марія (1851 р. н.). Існує думка, що вони тісно пов’язані з подіями, які відбулись на Сенат‑
ській площі в грудні 1825 р., але підтверджень немає. Померла княжна 28 квітня 1886 р. (фото 15).
На Староміському цвинтарі також поховані особи, які ввійшли в історію міста як підприємці, про‑
мисловці, купці, міські діячі, фотографи тощо. Такими є:
– почесний громадянин міста, староста Свято‑Воскресенського храму А. В. Шнурков (фото 16) –
благодійник, засновник Слов’янської двокласної церковно‑приходської школи Харківської єпархії,
на його кошти в місті було збудовано реальне училище, забезпечено благоустрій Соборної площі
та прилеглих до неї вулиць, відбулося фінансування гімназії, школи для дітей‑сиріт, училища для під‑
готовки сільських учителів (фото 17, 18), [3, c. 202];

162

Віталій Киркач, Олександр Плахов. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ...

ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ...

– підполковник І. Й. Вейс (1832–1833) – поміщик, на його честь назване озеро на Слов’янському
курорті [4, c. 192] (фото 19);
– О. В. Баришніков – відомий слов’янський фотограф 1854–1926 рр. [2, c. 191] (фото 20);
– І. В. Аметистов – адвокат, мав адвокатську кантору, брав активну участь у громадській ді‑
яльності. У 1890‑х рр. обіймав посаду міського голови та був почесним громадянином міста
[3, c. 191] (фото 21), хоча є дані, що в 1892–1902 рр. міським головою у Слов’янську та почесним грома‑
дянином міста був Павло Міхеєвич Ламзін (фото 25). Слід додати, що цей пост він обіймав з перервою
у два роки [2, с. 253]. У 1895–1897 рр. головою міста був купець Василь Петрович Карякін, тому стосов‑
но Аметистова, як міського голови, виникають певні запитання;
– М. І. Карякін (1859–1916 рр.) – володів Слов’янським торгівельним рядом, мав великі склади
зерна, солі, шкіри, мануфактури та сільськогосподарського реманенту. Також у власності мав підпри‑
ємства з виробництва палива, солі, свічок та мила [3, c. 194];
– Є. Є. Мартиненко (помер у 1910 р.) [Там само, c. 197] – мешканець міста, купець, володів водя‑
ним млином та вітряком поблизу с. Соболівки Слов’янського району та салотопним заводом (рис. 22).
На території кладовища знаходиться каплиця‑усипальниця дворян Залеських, побудована
наприкінці ХIХ ст. У 1999 р. цю каплицю було внесено до переліку пам’яток архітектури місцевого
значення. Самі Залеські займалися солеварінням та володіли соляним заводом та типографією в мі‑
сті. На жаль, через діяльність мародерів та мисливців за металобрухтом каплиця знаходиться в ава‑
рійному стані та потребує реставрації (фото 23, 24).
Усіх відомих осіб, що поховані на цьому цвинтарі, неможливо згадати, тому що більшість над‑
гробних плит та родинних склепів знищена. Зокрема й родинний склеп Мамонтових. Усі вцілілі пам’ятні
надгробки з відповідними написами, іменами та прізвищами похованих перераховані авторами у до‑
датку за № 2. Жирним шрифтом виділені ті особи, про яких є відомості, а також коротка інформація
про них надається у цій статті.

Сучасність
У зв’язку з тим, що минуло багато років з часу поховання, а також через діяльність вандалів
пам’ятні надгробки знаходяться у неналежному стані. Тут поховані особи, які зіграли важливу роль
у розвитку Слов’янська – промисловці і купці Вейс, князі Шаховські, члени родини мільйонера
Шнуркова. Значної руйнації зазнали родинні склепи та пам’ятники, які на сьогодні могли би стати
невід’ємною складовою пам’яток архітектури Слов’янщини. Дивом вцілілий склеп‑каплиця, побу‑
дований наприкінці ХІХ ст. та занесений до місцевого реєстру пам’яток архітектури, на сьогодні
методично руйнується мисливцями за металобрухтом, хоча є фамільним склепом підприємця За‑
леського. Від поховання залишилися тільки стіни. Незважаючи на статус пам’ятника архітектури,
з 1999 р. каплиця не відновлюється.
За дорученням міського голови В. Ляха було зроблено землевідведення під будівництво
на території кладовища меморіального парку «Пам’ять поколінь» та на сесії міської ради було
ухвалене рішення про відведення землі. Громадською організацією «Сильні громади» в Слов’ян‑
ську ведуться роботи з благоустрою та відновлення цього місця. Але потрібно також зверну‑
ти увагу на те, що така робота щодо Староміського цвинтаря проводиться не вперше. Подібні
дії відбувалися після розпаду СРСР першим мером В. Бондаренком. Наступний, хто намагався
щось зробити, був А. Левіт – другий мер міста, проте нічого значного зробити їм так і не вдалося.
На сьогодні маємо чергову спробу з відновлення цього важливого місця. Активну участь у про‑
цесі відновлення беруть небайдужі містяни та громадські організації, зокрема: «Торське наукове това‑
риство», Громадська організація «Асоціація дослідників військово-історичної спадщини ‘‘Плацдарм’’»,
автор книги пам’яті України Едуард Арутюнян, місцеві краєзнавці, наукові співробітники Комунального
закладу «Слов’янський краєзнавчий музей» (далі – КЗ «СКМ»), громадської організації «Розвиток ініці‑
атив». Отже, роботи проводяться силами міста та волонтерських ініціативних груп.
Зі свого боку, працівниками КЗ «СКМ» проводяться роботи зі збору та фіксації інформації щодо
похованих на кладовищі містян. Люди, які мають відомості про своїх рідних, поховання яких містять‑
ся на території Староміського цвинтаря, мають змогу прийти до музею та надати вичерпну інформа‑
цію, а усі дані фіксуються у спеціальних анкетах, розроблених представниками громадської організації
«Сильні громади» у Слов’янську. На сьогодні музей завдяки партисипативній практиці отримав відомості
про 81 особу, яка була похована на цьому цвинтарі (див. додаток № 3). Таким чином заповнюються білі
плями нашої історії й вона набуває людського обличчя.

163

ДОНЕЧЧИНА: ПРИРОДА, ЛЮДИ, КУЛЬТУРА

Висновок
Дослідивши міські кладовища Слов’янська, можемо говорити про те, що вони є невід’ємною
частиною історії нашого міста. Дореволюційні поховання, які вдалося зберегти, можуть стати одним
з основних джерел підтвердження та встановлення багатьох невідомих даних. Вивчаючи надгробні
камені, ми можемо встановити склад населення тогочасного Слов’янська, визначити соціальний стан
його жителів, заняття та навіть культурний розвиток. Окрім цього, можемо дізнатися, що наше місто,
яке було потужним промисловим центром, що приваблював заробітчан з різних куточків Російської
імперії. Польські поховання свідчать, що населення Слов’янська мало строкатий етнічний склад.
На жаль, до нашого часу багато цінних поховань не вдалося зберегти через недбалість, але
наразі силами краєзнавців, професійних істориків та громадськості проводиться активна робота з від‑
новлення Староміського кладовища, де поховані відомі постаті Слов’янська: промисловці, купці, міські
діячі, фотографи та ін.
На сьогодні кладовища Слов’янська перебувають під пильною увагою дослідників, зокрема ви‑
вчаються архівні документи та метричні книги. Саме завдяки цій роботі можна відновити втрачені сто‑
рінки історії нашого міста. На жаль, велика кількість архівних даних у вигляді метричних книг і не тільки
була передана з Харкова до фондів Державного архіву Донецької області, але на сьогодні у зв’язку
з окупацією Росією Донецька ми не маємо змоги отримати до них доступу.
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Фото 1. Титульна сторінка справи «Об отводе по плану города Славянска двух мест для кладбищ»
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Фото 2. Фрагмент плану ділянки, виділеної в 1852 р. та прирізаної до старого цвинтаря в Слов’янську

Фото 3. Фрагмент плану ділянки, виділеної в 1852 р. для міського цвинтаря на території Слов’янського курорту

166

Віталій Киркач, Олександр Плахов. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ...

ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ...

Фото 4, 5, 6. Фото надгробків німецьких солдат
часів першої світової на цвинтарі поблизу
Слов’янського курорту
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Фото 7. План розташування Староміського цвинтаря в 1950-х рр.

Фото 8. Схема німецьких поховань часів другої світової війни на Староміському цвинтарі в Слов’янську
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Фото 9, 10. Поховання солдат вермахту на Староміському цвинтарі.
На задньому плані знаходиться каплиця‑склеп Залеських (з 1999 р. – пам’ятка архітектури місцевого значення)
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Фото 11. Кам’яний хрест із зображенням символу масонів
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Фото 12, 13. Мармурові надгробки на похованнях поляків
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Фото 14. Мармурові надгробки на похованнях поляків
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Фото 15. Надгробний пам’ятник на могилі княгині Наталії Яківни Шаховскої

Фото 16. Фото А. В. Шнуркова
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Фото 17, 18. Надгробні пам’ятники членів родини Авксентія Шнуркова
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Фото 19. Надгробок на могилі підполковника Івана Йосиповича Вейса

Фото 20. Надгробок на могилі відомого фотографа Слов’янська Олексія Васильовича Баришнікова
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Фото 21. Надгробок на могилі Івана Аметистова – міського адвоката, Почесного громадянина міста

Фото 22. Надгробок на могилі купця Юхима Єфграфовича Мартиненко
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Фото 23, 24. Сучасний стан родинної каплиці‑склепу Залеських (вид ззовні та всередині )
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Фото 25. Сторінка з фото та інформацією про П. М. Ламзіна з «Альбома городских голов Российской империи»
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ДОДАТОК № 2

Перелік прізвищ та могильних надгробків,
які збереглися на Староміському цвинтарі Слов’янська1
1. Николай Алексеевич Полоцкий – 1856–1928 гг.;
2. Мария Дженеева – скончалась в 1920 г.;
3. Николай Петрович Карякин – 1859–1916 гг.;
4. Марк Александрович Рабинович – 1855–1912 гг.;
5. Прасковья Владимировна Кошелева – 1860–1931 гг.;
6. Василий Петрович Карякин – скончался в 1916 г.;
7. Подполковник Иван Иосифович Вейс – 1832–1833 гг.;
8. Ефим Евграфович Мартыненко – скончался в 1910 г.;
9. Княгиня Наталья Яковлевна Шаховская – скончалась 28. 04. 1886 г.;
10. Алексей Васильевич Барышников – 1854–1926 гг.;
11. Аметистов Иван Васильевич – 1844–1899 гг.;
12. Рубай Николай Ильич – 1925–1942 гг.;
13. Бондарь Федор Павлович – 1910–1953 гг.;
14. Варвара Васильевна Чистякова – 1854–1934 гг.;
15. Захаренко [?];
16. Август Христианович Мертен – скончался 14. 04. 1926 г.;
17. Скоропад Спиридонович – 1865–1925 гг.;
18. Гвоздева – скончалась в возрасте 50 лет;
19. Максимова [?];
20. Проскурова Тамара Андреевна;
21. Васильевна – скончалась 30. 05. 1921 г.;
22. Хачатур Рустамович Вартаняни – 1892–1949 гг.;
23. Василий Кузьмич Щербака – 1896–1904 (1934?) гг.;
24. Иван Григорьевич Андриевский – 1851–1919 гг.;
25. Валентина Александровна Колодонова – скончалась в 1930 г.;
26. Мартена Яковлевна Финченкова – скончалась 04.09.1913 г. в возрасте 77 лет;
27. Stasiuwi Hitczynskiemu – 25. 11. 1894 г.;
28. Michal Jocz – 1853–1914 гг.;
29. Николай Лукянович Козленко – 1910–1930 гг.;
30. Хиония Михеевна Карякина – скончалась в 1934 г.;
31. Олег Беседин – 1930–1931 гг.;
32. Чернышев Григорий – 1869–1951 гг.;
33. Приходько Юрий Юльевич – 1928–1948 гг.;
34. Кузьма Андреевич Гречко – скончался 31. 12. 1933 г.;
35. Николай Бой[далі неможливо прочитати];
36. Александр Трофимович Мартыненко – скончался в 1887 г.;
37. Сампсон Иванович Прийменко – 1824–1891 гг.
38. Анна Яковлевна Бажанов – скончалась в 1945 г.
39. [напис на надгробку неможливо прочитати];
40. Володя Войтишкин – 1925–1929 гг.
41. Анна Антоновна Морозова – скончалась в 1946 г.

1
Прізвища, імена та по батькові, а також дати життя або смерті у додатку подаються тією самою
мовою, якою написані вони на надгробках.
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ДОДАТОК № 3
Перелік мешканців Слов’янська, похованих на Староміському кладовищі2
1. Чернышев Николай Васильевич – 1948 г.;
2. Щековская Домна – 1928 г.;
3. Твердохлебов Никифор Гаврилович – 1933 г.;
4. Духин Иосиф – 1918 г.;
5. Тимохова Ефросиния Иосифовна – 1937 г.;
6. Иванова Александра – 1953 г.;
7. Добронос Михаил Калинович – 1943 г.
8. Добронос Калина – [?];
9. Добронос Вера – 1943 г.;
10. Добронос Тамара – 1942 г.;
11. Конищева Елизавета Федоровна – 1943 г.;
12. Конищев Михаил Федорович – 1950 г.;
13. Сидоренко Татьяна Семенова – 1953 г.;
14. Сидоренко Семен Ефремович – 1930 г.;
15. Забияко Данил Данилович – 1950 г.;
16. Гринев Григорий Григорьевич – 1953 г.;
17. Спорник Архип Алексеевич – 1941 г.;
18. Пичахчи Анна Филипповна 1942 (43) г.;
19. Дило Константин Васильевич – 1942 г.;
20. Волчок Зинаида Михайловна – 1949 г.;
21. Лескевич Анна Викторовна – 1935 г.;
22. Чернецкая Надежда Петровна – 1947 г.;
23. Чернецкий Федеор Петрович – 1947 г.;
24. Рудометов Антон – 1941 г.;
25. Правицкая Варвара Андреевна – 1943 г.;
26. Резниченко Сергей Иванович – 1944 г.;
27. Гусак Захар Маркович – 1948 г.;
28. Шульга Василий Яковлевич – 1926 г.;
29. Шульга Наталья Марковна – 1948 г.;
30. Шульга Валерий Григорьевич – 1938 г.;
31. Ландиков Степан Николаевич – 1945 г.;
32. Ландиков Виктор Алексеевич – 1947 г.;
33. Белоненко Вера Николаевна – 1945 г.;
34. Хвостикова Наталья Николаевна – 1945 г.;
35. Белокобыльский – 1942 г.;
36. Белокобыльский Иван Фатеевич – 1944 г.;
37. Белокобыльская Прасковья Федотовна – 1951 г.;
38. Гарбуз Евгений Михайлович – 1943 г.;
39. Сергиенко Павел Петрович – 1943 г.;
40. Пилипенко Прасковья Ивановна – 1947 г.;
41. Доценко Александр Игнатьевич – 1943 г.;
42. Доценко Матрена Игнатьевна – 1950 г.
43. Шкандыло Агафья Ивановна – 1935 г.;
44. Шкандыло Людмила Степановна – 1941 г.;
45. Халаина Жанна Васильевна – 1940 г.;
46. Плетнев Илларион – 1953 г.;
47. Демченко Сергей Остапович – 1939 г.;
48. Карпенко Николай Яковлевич 1943 г.;
49. Карпенко Алла Яковлевна – 1947 г.;
50. Бутенко Григорий – 1943 г.;
Прізвища, імена та по батькові подаються російською мовою. Вказані роки є датою смерті. Ін‑
формація отримана завдяки партисипативній практиці.
2
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51. Бутенко Дарья Акимовна – 1948 г.;
52. Волошин Михаил Александрович – 1951 г.;
53. Копыленко Василий Иванович – 1944 г.;
54. Федин Яков Абрамович – 1924 г.;
55. Воропаева Евдокия Александровна – 1957 г.;
56. Степанов Алексей Родионович – 1932 г.
57. Степанов Филипп Григорьевич – 1952 г.
58. Пикановский Юрий Николаевич – 1932 г.;
59. Щековская Домна Матвеевна – 1928 г.;
60. Кармазин Марко Юхимович – 1946 г.;
61. Кармазин Геннадий Николаевич – 1933 г.;
62. Кармазина Анна Николаевна – 1935 г.;
63. Кармазина Людмила Николаевна – 1937 г.;
64. Бабаев Александр Ефимович – 1950 г.;
65. Путятин Александр Васильевич – 1948 г.;
66. Чугай Роман – 1936 г.;
67. Яровой Анатолий Иванович – 1940 г.;
68. Безуглая Мария Федоровна – 1930 г.;
69. Борщов Григорий Васильевич – 1953 г.;
70. Пятирублева Ксения Семеновна – 1929 г.;
71. Красовская Евдокия – 1941 г.;
72. Манзело Елена Константиновна – 1939 г.;
73. Бугаев Иосиф – 1930 г.;
74. Бугаева Елизавета – 1943 г.;
75. Слепанев Андрей Петрович – 1902 г.;
76. Слепанева Марфа Петровна – 1902 г.;
77. Слепанева Ольга Андреевна – 1921 г.;
78. Слепанев Стефан Андреевич – 1927 г.;
79. Слепанев Илларион Андреевич – 1920 г.;
80. Слепанев Антоний Андреевич – 1920 г.;
81. Бутовская Елена Николаевна – 1935 г.

181

ПРИРОДА КРАЮ

Костянтин Курячий, Олексій Погребняк, Оксана Сидоренко...

ПРИРОДА КРАЮ

КОСТЯНТИН КУРЯЧИЙ, ОЛЕКСІЙ ПОГРЕБНЯК, ОКСАНА СИДОРЕНКО

ОХОРОНЮВАНІ ВИДИ РОСЛИН
ЗАПОВІДНИХ ДІЛЯНОК РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»
Наводяться дані про видове різноманіття охоронюваних видів рослин Регіонального ландшафтного парку «Краматорський», систематичний список рослин, занесених до Червоної книги
України та до «Переліку видів рослин, не занесених до Червоної книги України, але які є рідкісними
або перебувають під загрозою зникнення на території області», а також надається характеристика заповідних ділянок парку.
Ключові слова: Червона книга України, рослинний світ, список охоронюваних видів, Регіональний ландшафтний парк «Краматорський» (РЛП «Краматорський»).
Регіональний ландшафтний парк «Краматорський» (далі – РЛП «Краматорський») був ство‑
рений у 2004 році й розташовується на північно‑західному схилі Донецького кряжу в басейні річки
Казенний Торець, а його площа становить 2247,82 га.
Рельєф території, на якій розташовується парк, є піднятим горбистим плато, сильно порі‑
заним річковими долинами, балками, ярами. Територія парку відрізняється значним геологічним
різноманіттям. Тут можна побачити виходи на поверхню порід карбонового, пермського та крей‑
дового періодів. Ландшафт парку є унікальним природним комплексом, що поєднує різноманітну
степову, крейдяну, лісову рослинність. Парк складається з п’яти окремих ділянок, що розташову‑
ються по околицях Краматорська.
Ділянки за № 1 «Біленьке» та за № 4 «Білокузьминівська» характеризуються значними
покладами крейдових порід. При цьому основна частина ділянки за № 1 «Біленьке» представ‑
лена цілинним різнотравним степом. На виходах крейди збереглися реліктові комплекси крето‑
філів. Рельєф ділянки яружно‑балковий, а вся лісова екосистема штучна. На пагорбах ростуть
хвойні масиви сосен звичайної Pinus sylvestris Linnaeus та кримської Pinus pallasiana Lamb. Роз‑
ташовані тут урочища «Біленьке‑1» та «Біленьке‑2» представлені насадженнями різноманітних
лісових культур: дуба Quercus Linnaeus, ясеня Fraxinus Linnaeus, кленів Acer Linnaeus, липи Tilia
Linnaeus.
Ділянка за № 4 «Білокузьминівська» – степова, на її пагорбах присутні насадження робінії
Robinia Linnaeus. Ця місцевість характеризується значними виходами крейдових порід, серед
яких особливу увагу привертає унікальна геологічна пам’ятка природи «Скелеподібне оголення
верхньої крейди», вік якої становить приблизно 90 млн років.
Особливу природоохоронну цінність цим ділянкам надають ендемічні рослини, значна ча‑
стина яких занесена до Червоної книги України або до «Переліку видів рослин, не занесених
до Червоної книги України, але які є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення на те‑
риторії області».
Ділянка за № 2 «Пчьолкінські скам’янілі дерева» розташовується на півдні Краматорська,
поблизу селища Пчьолкіно. Вона представлена насадженнями кримської сосни Pinus pallasiana
Lamb. та листяних порід у степовій місцевості. Особлива цінність ділянки зумовлена наявністю
виходів на поверхню відкладень кам’яновугільного періоду з залишками Dadoxylon amadokense
Zal., вік яких становить понад 200 млн років.
Ділянка за № 3 «Комишуваха» має найбільшу площу з усіх ділянок парку – 865,23 га. Вона
є кластером з семи відокремлених частин. Її територія має яружно‑балковий рельєф і пред‑
ставлена широколистяними лісовими урочищами. Домінуючими породами дерев у лісі є ясен
Acer та дуб Quercus. Частина деревостану (24 %) штучного походження, а його вік становить
20‑40 років.
Ділянка за № 5 «Шабельківська» розташовується на північно‑західній околиці Краматор‑
ська та складається з 6-ти лісових територій природного й штучного походження. Вона утворена
листяними байрачними лісами, які мають протиерозійне значення, оскільки ростуть по схилах
та денах балок.
Таким чином, на території РЛП «Краматорський» досить повно представлені різнотрав‑
но‑типчаково‑ковилові степи, рослинність крейдяних відслонень, байрачні ліси, лісові культури.
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Щодо рослинного покриву парку, то він характеризується великим флористичним і фітоценотич‑
ним багатством та різноманітністю. У місцях, де не велася господарська діяльність, збереглися ділянки
з природним складом рослинності. При цьому рослинність крейдяних відслонень за своїм складом
значно відрізняється від рослинного покриву чорноземних степів. Вона багато представлена специфіч‑
ною крейдяною флорою, рідкісними й зникаючими ендемічними видами та їх спільнотами.
Досконалі флористичні дослідження чотирьох ділянок парку були виконані Донецьким ботаніч‑
ним садом під керівництвом В. М. Остапка в 2009 році [1]. Але не всі рослини увійшли до кадастру рос‑
линності РЛП «Краматорський», який є результатом цього дослідження. Крім того, в 2013 році до скла‑
ду парку було приєднано ще одну ділянку – «Шабельківська», тому список охоронюваних рослин був
доповнений науково‑дослідним відділом парку.
У другій половині березня розпочинається цвітіння ефемероїдних рослин, значна кількість ви‑
дів яких є охоронюваними. Так, шафран сітчастий Crocus reticulatus Steven ex Adams [2, c. 121] росте
на всіх ділянках парку, по степовим схилам, виходам крейди, але популяції його нечисленні. Причина‑
ми зменшення чисельності ефемероїдних рослин є знищення їх людиною. Зокрема, ці красиві квіти
використовують задля букетів та в якості декоративних ранньовесняних рослин на присадибних ділян‑
ках. Окрім цього, відбувається розорювання та випалювання степів або випасання худоби.
Гіацинтик блідий Hyacinthella leucophaea (K. Koch) Schur [3, c. 313] росте, як і Crocus reticulatus,
на степових ділянках, серед чагарників на крейдових оголеннях. Донецька область є південною межею
ареалу цього виду [4, c. 93]. Останнім часом гіацинтик блідий усе частіше можна побачити на клумбах
у парках та скверах.
У квітні зацвітає горицвіт волзький (адоніс волзький) Adonis wolgensis Steven [2, c. 553], який
у нашому регіоні спорадично невеликими популяціями зустрічається на відкритих місцях та степових
ділянках, крейдових схилах, узліссях байрачних лісів.
Ряст щільний Corydalis solida(L.) Clairv. [3, c. 91] росте на усій території парку, але найчисельніші
його популяції є на лісових масивах ділянок – «Комишуваха» та «Шабельківська». Також на цих ділян‑
ках, але рідше зустрічається ряст Маршалла Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. [Там само,
c. 89].
На крейдових виходах ділянок «Біленьке» та «Білокузьминівська» подекуди збереглися популя‑
ції тюльпана змієлистого Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz. [2, c. 147].
У байрачних лісах, заростях чагарників росте тюльпан дібровний Tulipa quercetorum Klokov et
Zoz. [Там само, c. 148], представлений досить чисельними популяціями. В урочищі «Комишуваха» зу‑
стрічається рідкісна форма цього виду – листочки оцвітини в центрі жовті, а по краях – білі.
Популяції рослин‑кретофілів, значна кількість яких є ендемічними та реліктовими, ростуть на ді‑
лянці за № 1 «Біленьке» та за № 4 «Білокузьминівська». Занесені до Червоної книги України [Там
само, c. 293, 348, 499, 599]:
• гісоп крейдовий Hyssopus cretaceus Dubjan. – донецько‑донський ендемік, що в Україні зустрі‑
чається виключно у басейні Сіверського Дінця [4, c. 69]. У межах парку його популяції нечисельні та не‑
щільні;
• ранник крейдовий Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng. – ендемік басейнів Дону та Сіверсько‑
го Дінця. Зустрічається на крейдових еродованих схилах;
• полин суцільнобілий Artemisia hololeuca M.Bieb. ex Besser – східно‑європейський реліктовий
вид. Росте на щільних виходах крейди, утворюючі подушкоподібні куртини й перешкоджаючі ерозії
ґрунту;
• громовик донський Onosma tanaitica Klok. – східнопричерноморський ендемічний вид. Росте
на крейдяних схилах, переважно невеличкими, але достатньо щільними групами.
На степових ділянках можна зустріти шість видів ковил [1, c. 37; 4, c. 111].
Повний систематичний список рослин РЛП «Краматорський», занесених до Червоної книги Укра‑
їни та до «Переліку видів рослин, не занесених до Червоної книги України, але які є рідкісними або
перебувають під загрозою зникнення на території області», представлений у табл. 1.
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Таблиця 1
Систематичний список рослин РЛП «Краматорський»,
занесених до Червоної книги України,
та тих, що є регіонально рідкісними видами
Червона книга
України

Регіонально
рідкісні види

Adonis wolgensis Steven
Горицвіт волзький

+

+

Alyssum gymnopodum P. Smirn.
Бурачок голоніжковий

+

+

Таксон

Amygdalus nana L.
Мигдаль низький

+

Anthericum ramosum L.
Віхалка гілляста

+

Artemisia hololeuca M. Bieb. ex Besser
Полин суцільнобілий

+

+

Artemisia nutans Willd.
Полин повислий

+

Artemisia tanaitica Klokov
Полин донський

+

Asarum europaeum L.
Копитняк європейський

+

Asperula tephrocarpa Czern. exM. Pop. et Chrshan
Маренка сіроплода

+

Astragalus albicaulis DC.
Астрагал білостеблий

+

Brassica cretacea (Kotov) Stank. exTzvel.
Капуста крейдяна

+

Campanula persicifolia L.
Дзвоники персиколисті

+

Campanula trachelium L.
Дзвоники крапиволисті

+

Centaurea ruthenica Lam.
Волошка руська

+

Chaenorhinum klokovii Kotov
Хенорінум Клокова

+

Convallaria majalis L.
Конвалія звичайна

+

Corydalis solida (L.)Clairv.
Ряст щільний

+

Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.
Ряст Маршаллів

+
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Crataegus praearmata Klokov
Глід озброєний
Crocus reticulates Steven ex Adams
Шафран сітчастий

+
+

+

Dianthus elongates C. A. Mey.
Гвоздика видовжена

+

Dianthus eugeniae Kleopow
Гвоздика Ївги

+

Dianthus pallidiflorus (D. maeoticus)
Гвоздика блідоквіткова

+

Diplotaxis cretacea Kotov
Дворядник крейдовий

+

+

Ephedra distachya L.
Ефедра двоколоса

+

Erysimum cretaceum (Rupr.) Schmalh.
Жовтушник крейдяний

+

Euphorbia cretophila Klokov
Молочай крейдолюбний

+

Festuca cretacea T. Pop. et. Proscor.
Костриця крейдова

+

+

Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. f.
Рябчик малий

+

+

Fritillaria ruthenica Wikstr.
Рябчик руський

+

+

Fumana procumbens (Dun.) Gren. et‑Godr.
Фумана лежача

+

Galium verticillatum Danth.
Підмаренник кільчастий

+

Genista tanaitica P. Smirn.
Дрік донський

+

Hedysarum grandiflorum Pall.
Солодушка великоквіткова

+

Hedysarum cretaceum Fisch.
Солодушка крейдова

+

Helianthemum cretophilum Klokov et Do‑brocz.
Сонцецвіт крейдолюбивий

+

Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Сонцецвіт звичайний

+

Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur.
Гіацинтик блідий

+

Hyssopus cretaceus Dubjan.
Гісоп крейдовий
Iris halophila Pall.
Півники солончакові
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Jurinea centauroides Klokov
Юринея волошковидна
Koeleria talievii Lavrenko
Юринея Талієва

+
+

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Guel‑denst.
Білолозник степовий

+
+

Matthiola fragrans Bunge
Левкой запашний

+

+

Onosma tanaitica Klok.
Громовик донський

+

+

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch.
Рястка Буше

+

+

Pinus cretacea (Kalenicz.) Kondr.
Сосна крейдова

+

+

Physalis alkekengi L.
Фізаліс звичайний

+

Polygala cretacea Kotov
Китяки крейдяні

+

Pulsatilla pratensis (L.)
Сон лучний (сон чорніючий)

+

+

Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng.
Ранник крейдовий

+

+

Scuttelaria creticola Juz.
Шоломниця крейдова

+

+

Silene cretacea Fisch. ex Spreng.
Смілка крейдова

+

+

Syrenia talijevii Klokov
Жовтушниця Талієва

+

+

Stipa capillata L.
Ковила волосиста

+

+

Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.)
Ковила пухнастолиста

+

+

Stipa joannis Gelak.
Ковила дніпровська

+

+

Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
Ковила Лессінга

+

+

Stipa tirsa Steven
Ковила вузьколиста

+

+

Stipa ucrainica P. Smirn.
Ковила українська

+

+

Teucrium chamaedrys L.
Самосил гайовий

+

Thymus kondratjukii Ostapko
Чебрець Кондратюка

+
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Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz
Тюльпан змієлистий

+

+

Tulipa quercetorum Klokov et Zoz
Тюльпан дібровний

+

+

Таким чином, як видно з таблиці, на сьогодні до Червоної книги України занесені 28 видів рослин
РЛП «Краматорський», а 63 види є регіонально рідкісними. Окрім цього, виявлено 22 рослинні асоці‑
ації, занесені до «Зеленої книги України» та 60 регіонально рідкісних асоціацій, які підлягають охороні
на південному сході України.
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ЧОМУ ЗНИКАЄ ІЗЮМЕЦЬ?
У статті розглядається проблема зникнення річки Мокрий Ізюмець, яка протікає на Харківщині. Вибір автора пав саме на цю річку не випадково. Дослідник ототожнює її з Сальницею – літописною річкою України, якої нема на жодній географічній мапі. Професійні історики та краєзнавці
ведуть дискусії з приводу того, з якою з сучасних річок її слід ототожнити. У статті вперше наводиться фактичний матеріал, що підтверджує одну з гіпотез місцезнаходження цієї літописної
річки.
Ключові слова: малі річки, проблеми малих річок, Мокрий Ізюмець (Ізюмець), Сальниця (Сольниця).
«Проблеми малих річок» – не лише фраза, що повторюється безліч разів. За нею криється гло‑
бальна проблема людства – зникнення чистої прісної води, яка є основою життя на планеті. Метою
запропонованої статті є розгляд проблеми зникнення річки Мокрий Ізюмець (далі – Ізюмець) – лівої
притоки Сіверського Дінця.
Довжина річки Ізюмець становить 26,3 км, а площа басейну – 446 км2 [1]. Улітку річка міліє
та стає струмком. Але ще півстоліття тому вона мала піщані береги з окремими невеличкими пляжика‑
ми. Весняні ж повені вичищали її береги, а глибина була такою, що не всі могли дістатися дна. Автор
пам’ятає й часи, коли на високій вербі підвішували трос і за його допомогою юнаки стрибали у воду аж
до середини річки. Вода влітку була крижаною, а взимку майже не замерзала, тому що річка живилась
безліччю маленьких джерел по заплаві. Саме ця джерельна вода й не давала можливості Ізюмцю охо‑
лоджуватися до температури замерзання, а в кризі його гирла залишалася проталина, яку ізюмський
річковий флот Сіверського Дінця використовував для зимівлі суден.
До 1970‑х років Сіверський Донець був судноплавним. Судна працювали в Харківській (фото 1)
і Донецькій областях, а на воротах колишнього господарства ізюмського річкового флоту збереглися
навіть зображення якорів (фото 2), які є німим свідоцтвом великих змін унаслідок обміління річок за ко‑
роткий проміжок часу.
Старожили згадують Сіверський Донець як повноводну річку з великою кількістю риби. Так,
у 1956 році рибалки на вудку ловили навіть білугу й осетра. Осетрові риби заходили на нерест і в малі
річки, але греблі назавжди перекрили шляхи багатьом видам риб до місць їхніх нерестовищ. Сучасні
притоки Сіверського Дінця, що перекриті греблями, обміліли, повисихали. Зорана земля потребує й ви‑
паровує більше вологи, а притоки, що живляться дощами, зменшилися.
Обстежуючи річку Ізюмець від гирла до витоку в частині, що протікає містом, автор нарахував зо
два десятки маленьких джерел у заплаві річки. Саме джерелами з‑під землі й живиться Ізюмець. Річко‑
ва долина має високе праве узбережжя, характерне для річок південного спрямування. Однак Ізюмцю
завдано непоправної шкоди діяльністю людини – прорита рівна канава, яка змінила напрямок природ‑
ного русла з джерелами, а на місці старого русла з’явилося болітце (фото 3). Унаслідок цього замулю‑
ються, нищяться джерела живлення Ізюмця та Сіверського Дінця.
На Ізюмці також штучно створено понад десяток ставків, які влітку майже повністю перекри‑
вають течію річки. Річка Куннє (Куньє) – права притока Ізюмця, окрім природного зменшення потоку
води, теж має свої греблі. А вище за течією Ізюмця, поруч з селом Чистоводівка, був штучно створений
найбільший ставок (фото 4). Назва цього села походить від слів «чиста вода». За даними геологічних
досліджень воно розташовується над потужними підземними річками з питною водою, які у період за‑
снування села виходили на поверхню двома великими озерами. На сьогодні ці озера зникли.
У наш час Ізюмець бере початок поблизу села Бугаївка. У давнину через нього пролягав один з го‑
ловних шляхів татарських набігів на руські землі – Муравський, який, зі свого боку, поділявся на два –
Ізюмський і Кальміуський. Серед жителів села існує легенда щодо його назви. Відповідно до неї одним
з перших поселенців був заможний козак Бугай (Бугайов), ім’ям якого й названо село. Назва цього села
не змінювалася впродовж століть, хоча в «Географічному словнику Російської імперії» за 1863 р. за‑
значена його подвійна назва – Бугаївка‑Ізюмець.
Дивлячись на Ізюмець, особливо влітку, хочеться назвати його струмком. Існує безліч визначень,
що пояснюють різницю між струмком і річкою. Зокрема, річка завжди має назву, а струмок – ні. Ізюмець
впадає в Сіверський Донець майже в географічному центрі Ізюма, а найдавніші згадки про нього ся‑
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гають понад тисячоліття. Цю річку називали по‑різному: Мокрий Ізюмець, Ізюмець, Ізюмка, Сальниця,
Сольниця [2, с. 32]. Але офіційного підтвердження того, що Ізюмець раніше називався Сальницею
на сьогодні не виявлено. Проте деякі науковці та краєзнавці стверджують, що саме Ізюмець – це ко‑
лишня річка Сальниця. Зокрема, археолог і краєзнавець М. Сібільов зазначав, що у «Книге Большому
Чертежу» допущено помилку: «Сальниця впадає у Донець не з правого, а з лівого боку» [3, с. 104]
Зі свого боку, М. Гетьманець, доктор філологічних наук, професор, автор численних досліджень
про «Слово о полку Ігоревім» писав: «Ми уважно оглянули насамперед Сальницю – річку, від якої, згідно
з літописом, починався шлях Ігоря в Половецький степ. Зараз це невеликий струмок, що впадає в Сіверський Донець в центрі міста біля невеличкого мосту. У цьому місці в старовину був зручний брід,
відомий в історичній літературі під назвою Ізюмського перевозу» [переклад наш – Л. Ш.] [4, с. 51].
Не віддаючи перевагу якійсь одній з існуючих версій, а лише підсумовуючи їх, можна зробити
висновок, що одночасно не зустрічаються в історіографії дві назви притоків Сіверського Дінця, а згаду‑
ється або Сальниця, або Ізюмець. Тому версія щодо зміни назви річки Сальниці на Ізюмець, на нашу
думку, є більш вірогідною.
Чим же відома ця маленька річка в історії нашого краю? У 1111 році на Сальниці, в межах сучас‑
ного Ізюма, стародавні русичі на чолі з князем Володимиром Мономахом розбили половецьке військо,
а в 1185 році поблизу цієї річки табором стояла бойова дружина Новгород‑Сіверського князя Ігоря.
Але повернемось до проблеми зникнення малих річок. Задля цього звернемось до топонімі‑
ки. Раніше місцевість, де протікає річка Ізюмець, називали «Диким полем».
У літературі досить переконливо показана неправомірність вживання словосполучення «Дике
поле» по відношенню до даного регіону [5, с. 11‑12]. Так, упродовж XVI–XVII ст. «Диким полем» по‑
значалася нерозорана земля, цілина, де б вона не знаходилася. З легкої руки Конрада Буссова1 цей
термін («wilde Fіeld») почав використовуватися істориками в якості географічного [6, с. 37‑38].
Територія сучасного Центрального Чорнозем’я, що межувала з землями Речі Посполитої,
на яких проживало східнослов’янське населення, в московських документах кінця XVI – першої поло‑
вини XVII ст. мало назву «Поле» або «Польська Украйна». У московських джерелах міцно закріпилась
назва «Поле» за степовими просторами [5, с. 11; 7, с. 63].
Потрібно згадати, що цією територією довгий час кочували половці. Можливо, цей факт змусив
Конрада Буссова використати термін «Дике поле». Археологічні знахідки, що свідчать про спосіб жит‑
тя населення на цій території, теж, на нашу думку, протирічать терміну «Дике поле». Водночас слід
зазначити, що діяльність людини тих часів значно менше впливала на природу, у порівнянні з сього‑
денням. Територія Ізюмщини була заселена з давніх часів. Унаслідок археологічних досліджень були
виявлені залишки стародавніх поселень, а також майстерня крем’яних знарядь праці. На цій території
мешкали різні кочові народи, а перші слов’янські поселення з’явилися у VI ст.
Найкраще описана природа східної частини України у книзі «Родная старина», що має декіль‑
ка перевидань й автором якої є видатний педагог та історик Василь Сиповський (1844–1895 рр.). Зо‑
крема, він так описує природу й річки степового краю: «Степ манив до себе натовпи переселенців
не тільки своїм широким роздоллям, а й розкішною природою. В старовину степ, зрошуваний безліччю струмків і дрібних річок, від яких залишилися тепер тільки їх улоговини, або «балки», був куди
багатшим. До сих пір ще «діди», які дожили до глибокої старості, з сумом згадують про стародавнє
степове привілля і багатство. Трави, за розповідями «Дідів», бували такі, що на пасовищі коней
не видно було, від волів тільки роги миготіли поверх трави; діти легко могли заблукати в траві... Благодатні землі давали такі врожаї, що з одного мішка посіяного зерна збирали тридцять‑сорок» [переклад наш – Л. Ш.] [8, с. 197]. Зараз це орієнтовно становить 70‑80 центнерів з гектара, і це без
добрив, сіялок точного висіву, добротного посівного матеріалу. Згадані вище історичні записи свідчать
про поступове зменшення води в степовій зоні, незалежно навіть від діяльності людини.
Розглянемо тепер географічні назви річки – гідроніми. Назва Ізюмець, Ізюмка вказують на спрямування
долини цієї річки до Узун‑Кургану – довгого кургану. Так тюркською мовою називали нинішню гору Крем`я‑
нець. Дослідники вважають, що незрозуміле для слов’ян тюркське слово «узун» з плином часу перетворило‑
ся на ізюм. Мокрий Ізюмець і притока Сухий Ізюмець – назви кажуть самі за себе. А попередня назва річки
Сальниця, Сольниця має походження від слів «солоний», «сіль». До чого ж тут сіль у назві річки чистої дже‑
рельної води? Коли довго шукаєш пояснень, то інколи відповіді приходить непомітно та неочікувано.
Конрад Буссов (нім. Conrad Bussow, 1552 (1953) – 1617 рр.) – уродженець Німеччини, найманець‑ландскнехт, один з активних учасників боротьби за владу в Московії у часи Смути (спочатку був платним агентом
Бориса Годунова у шведів, а потім перебував на військовій службі у нього в якості найманця). Вів похідний щоденник, на основі якого й написав «Московську хроніку».
1
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Так, директор сільськогосподарського підприємства «Восток», Герой України Андрій Якович Ров
чак, розповідаючи про господарство та землі села Бугаївка, відзначив, що в ставках річки Ізюмець
вирощують екологічно чисту товарну рибу, зокрема й різновид осетрових – веслоноса (Polyodon
spathula) (фото 5). Тепер згадаємо, що Ізюмець бере початок саме звідси. Витоки річки захищені
природною рослинністю та густим лісом (фото 6). Геологорозвідка вказує, що під землею багато пу‑
стот. Причина їхнього утворення невідома. Можна тільки гадати: це дія підводних течій чи якогось ін‑
шого чинника? У недалекому минулому тут відбулося не зовсім звичне явище. Майже перед самими
жнивами понад два гектара пшеничного поля пішли під землю на глибину до восьми метрів. Незвично
виглядала рядочками посіяна пшениця на дні створеною природою ями. У цих місцях постійно ведеть‑
ся розвідка надр. З глибини понад п’ять тисяч метрів добувають і постачають природний газ. Найкраща
питна вода для села добувається з артезіанської свердловини глибиною понад 700 метрів. Андрій
Якович показав нам циліндричний стовпчик природної кам’яної солі, добутий під час буріння сверд‑
ловини з глибини понад 800 метрів та який він зберігав у себе. Геологорозвідка підтверджує, що під
землею знаходяться великі поклади харчової солі (NaCl). Причому товщина шару сягає до тисячі ме‑
трів. На нашу думку, це і є поясненням. Вода і сіль поруч. Ймовірно, що раніше Ізюмець мав інші під‑
земні потоки, тому вода в річці й була солоною. Назва Сальниця, Сольниця, не ставши географічною
назвою, відповідала тодішнім реаліям. Тому факт існування великих покладів солі у витоку Ізюмця дає
право визнати, що саме цю річку раніше називали Сальницею. Чому ж ця назва не увійшла до геогра‑
фічної назви річки? На нашу думку, вона вказувала напрямок до Узун‑Кургану і саме Ізюмський шлях
в подальшому й визначив назву річки Ізюмець.
Про виток Ізюмця згадується і в історичних записах. Зокрема, у «Відомості до Генерального пла‑
ну Куп’янського повіту станом на 1785 рік» у межах сучасного Борівського району згадується «речка
Изюмица» [мовою оригіналу – Л. Ш.], у верхів’ях якої розташовуються два хутори – Шиповалов і Глуш‑
ков, а поблизу останнього хутору – два ставки [9].
У списку населених місць Харківської губернії за відомостями 1864 року зазначається, що у вер‑
хів’ях Ізюмця знаходиться казенний хутір Каптєв (інша назва – Кактєв) на вісім дворів. Цей хутір нале‑
жав до Гороховатської волості й розташовувався неподалік від Гороховатки. Зараз це територія Борів‑
ського району, в якому залишився лише яр Ізюмець, де колись був витік річки Ізюмець (фото 7).
Про джерела солоної води зустрічаються згадки і в літературі. Сучасні подібні діючі джерела
ропи в Ізюмському районі збереглися в селі Співаківка. Раніше в такій солоній воді старожили навіть
солили огірки й помідори на зиму.
Хоча основною темою запропонованої статті є проблема зникнення малих річок, але, на нашу
думку, досить цікавим є вперше наведений факт підтвердження гіпотези, що Ізюмець – це літописна
річка Сальниця. Як відомо, її пошуком не одне століття займалися В. Татищев, М. Карамзін, М. Арци‑
башев, М. Аристова, В. Ляскоронський, Б. Рибаков, М. Сібільов, В. Глухов, Б. Шрамко, С. Плетньов,
В. Маркін, В. Звагельський. Ними сформульовано безліч гіпотез. При цьому дослідники вели пошук
по архівних записах, старовинних картах й навіть зіставляли час кінного переходу князівського війсь‑
ка. Проте ніде не зустрічається, щоб хтось з них шукав відповідь під землею, як це здійснив автор стат‑
ті. Чомусь ніхто на це не звернув уваги, принаймні не написав, що відповідь на питання треба шукати
у самій назві річки Сальниці (Сольниця), яка, на нашу думку, пов’язана з солоною водою.
Наприкінці статті трішки відійдемо від основної теми й звернемо увагу на деякі моменти. Майже
з однієї місцини беруть початок три річки: Синиха (Сіниха), Волоська Балаклійка та Ізюмець. Дивлячись
на карту, бачимо ще декілька струмків, на жаль, вони не мають географічної назви четвертої річки. В інду‑
їзмі – одній з найстаріших релігій світу, існує легенда, що чотири річки Раю течуть з гори Меру (або велика
Меру (Сумеру)), утворюючи горизонтальний хрест земного світу та співвідносячись з чотирма елементами,
чотирма фазами циклічного розвитку, чотирма епохами (юґи). Ці чотири річки, що вказують сторони світу,
відомі також й у шумеро‑семітській міфології, біблійних легендах, ісламі. Є згадка про них і в «Молодшій
Едді»2 («Едда Сноррі»). Це чотири річки Раю, що течуть у напрямку чотирьох сторін світу й беруть свій по‑
чаток у джерелі (колодязі) поблизу коренів Дерева Життя або в скелі під ним, – у центрі Раю.
Якщо ж на карті Ізюмського району обвести лінією усі культові споруди та річку Ізюмець, то мож‑
на також побачити хрест, основа якого вказує на витоки згаданих нами річок (фото 8). А щоб природа
не втрачала своєї щедрості та сили, нам усім слід пам’ятати про відповідальне ставлення до води –
основи усього живого на планеті Земля.
Своєрідний підручник теорії поезії давньоісландських поетів‑співців (скальдів). Упорядкований у 1222–
1223 рр. ісландським істориком Сноррі Стурлусоном. Основну частину цієї Едди становлять прозаїчні оповідання про давньоісландську міфологію.
2
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Фото 1. Судна річкового флоту, м. Ізюм

Фото 2. Колишнє управління річкового флоту, м. Ізюм
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Фото 3. Старе русло Мокрого Ізюмця (вид зверху)

Фото 4. Ставок села Чистоводівка (вид зверху)
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Фото 5. Вирощування осетрової риби в джерельній воді ставків Мокрого Ізюмця

Фото 6. Озеро‑притока Мокрого Ізюмця (зліва).
Джерело води Мокрого Ізюмця поблизу села Бугаївка (справа)
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Фото 7. Мокрий Ізюмець (вигляд з гори та з яру)

Фото 8. Зображення хреста, який утворюють культові споруди та річка Мокрий Ізюмець.
Основа його вказує район витоку річок, а лінія направлена на Єрусалим
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Л. Д. Якубова. Рецензія на монографію...

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОТАЦІЇ
ЛАРИСА ЯКУБОВА

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. О. КУЛІКОВА «ПІДПРИЄМСТВА
Й СУСПІЛЬСТВО В ЗАВОДСЬКИХ І ШАХТАРСЬКИХ
ПОСЕЛЕННЯХ ДОНБАСУ ТА ПРИДНІПРОВ’Я В 1870–1917 РР.1»
Наукові студії перебігу промислового
перевороту на теренах України та наслідків,
які він спричинив у суспільстві, є далекими
від завершення. Зростання інтересу до цьо‑
го процесу обумовлюється не лише політич‑
ною актуальністю історії регіону, з яким він
безпосередньо пов`язаний, а й наявністю
низки проблем, що є базовими для розумін‑
ня подальшої політичної та соціальної ево‑
люції України, однак висвітлені лише побіж‑
но, тенденційно, схематично чи з точки зору
певних політичних уподобань.
З огляду на це концептуальну рамку
В. О. Кулікова про те, що «...зміни, що відбулися впродовж півстоліття, справді
були неймовірні. Проте заслуга в цьому
не тільки промисловців. Важливий внесок
зробили робітники, чиї руки довбали вугілля й топили метал; селяни, які забезпечували жителів робітничих міст харчами;
учителі, лікарі й торговці, які обслуговували промислових робітників; інженери
та службовці, що управляли копальнями
й заводськими цехами; науковці та публічні інтелектуали, чиї наукові розробки
й соціальні дослідження сприяли зростанню продуктивності праці та економічним
успіхам. Проект промислового освоєння
Донбасу та Придніпров’я став можливим
завдяки залученню економічних, трудових
та інтелектуальних ресурсів багатьох
міст і сіл Російської імперії та Західної Європи» [с. 7], можна вважати такою, що відповідає за‑
гальним трендам розвитку історичної науки та спроможна сприяти її подальшому розвитку.
Півсторіччя, які перебувають у фокусі дослідження, дійсно є ключовим періодом капіталіс‑
тичної модернізації українських терен. Не менш ключовим, є регіон, що вибраний автором для
дослідження. Як цілком слушно зауважує В. О. Куліков, попри багатотисячну історіографію трак‑
У 2019 році вийшло з друку ґрунтовне дослідження українського історика Володимира Кулікова про початки індустріальної історії Донбасу (Куліков В. О. Підприємства й суспільство в заводських поселеннях Донбасу та Придніпров’я
в 1870–1917 рр.: монографія / В. О. Куліков. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 388 с.). З різних причин, подібні
монографії не завжди доступні широкому загалу, тому наводимо рецензію відомої української дослідниці Лариси Якубової, що друкується з люб’язної згоди пані Лариси та автора монографії пана Володимира. Звертаємо увагу читачів,
що така рецензія є частиною інституційних процедур верифікації досліджень. Природно, що вона написана до видання
самої монографії. Автор взяв до уваги рекомендації, зазначені у рецензії та вніс певні зміни до остаточного тексту. Однак, вважаємо, основні тези даної рецензії не втрачають актуальності й після виходу дослідження. Сподіваємося, що ця
публікація додасть цікавості до монографії Володимира Кулікова й викличе бажання дискутувати й обмінюватися думками у багатьох істориків і краєзнавців Донеччини.
1
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тування цього періоду та епохальних змін, що супроводжувати його в суспільно‑політичному, со‑
ціально‑економічному та етнокультурному просторах, залишаються доволі суперечливими. Ви‑
являється це передусім як у методологічному «черезсмужжі», що притаманне історіографії, так
і в залишковому тиску ідеологічних та етнокультурних стереотипів, які заважають переосмислен‑
ню цього надзвичайно важливого процесу. Єдиним виходом з цього своєрідного замкненого кола
вважаємо рух від джерела до наукових узагальнень та висновків, власне, те, що пропонує нам
рецензована монографія.
Полідисциплінарність у рецензованій праці є не штучним конструктом новомодних напрямів,
а вмілим і вдумливим синтетичним дослідницьким інструментарієм, що дозволяє деконструювати син‑
тези‑міфологеми попередників, які змушені були створювати штучні концепти відповідно до політич‑
ного диктату радянської доби. В цьому сенсі інструментарій соціальної антропології, який справив
визначальний вплив на структуру роботи, її понятійний апарат та манеру викладу, надає безліч можли‑
востей для задекларованого дослідником намагання «відійти від романтизованого образу соціальної
гармонії між підприємствами та їхніми працівниками або демонізованого образу тотальної експлуатації й несвободи» [с. 7].
До безумовних здобутків праці варто зарахувати:
– міцний концептуально структурований історіографічний огляд (хоч і не позбавлений суперечли‑
вих нестиковок між джерелами та історіографією, традиційно притаманний сучасним дослідженням);
– збалансовану методологічну прокладку;
– потужну джерельну базу, що повертає і вводить до наукового обігу низку забутих чи незнаних
джерел;
– переосмислення відносин у дуумвіраті «влада–суспільство», ґрунтоване на глибокому знанні
досліджуваного періоду;
– творче ставлення до методики та методології наукового пізнання, вільне оперування надбання‑
ми світової історіографії та їх вдале перекладення на вітчизняний джерельний контекст;
– зрілий виклад матеріалу та широкі висновки, що відкривають нові перспективи дослідженню
дотичної проблематики.
Зрозуміло, що в роботі фахівці віднайдуть чимало дискусійних аспектів та неточностей, які нада‑
ють широкий простір для подальшого удосконалення і науковця, і його роботи. Так:
– визначення об’єкту та предмету дослідження [с. 8], на нашу думку, варто поміняти місцями
з огляду на субординацію відносин між загальним і частковим;
– не досить вдалим, як видається, є назва підрозділу 1.1. «Заводські і шахтарські поселення явно
не тягнуть на звання концепції». У формулюванні «Заводські та шахтарські поселення як концептуаль‑
на рамка дослідження» наукові пошуки автора виглядали б більш умотивовано;
– дається взнаки традиційно притаманне працям останнього часу зарахування джерел
до історіографії. Виведення, скажімо, праць епідемічних, фабричних і земських лікарів [с. 16]
за рамки наукової історичної дискусії дало б змогу автору проаналізувати глибше роботи своїх
попередників, а відтак – розкрити еволюцію методологічних підходів до вирішення досліджуваної
ним проблематики. Тоді б і не народилося зауваження «Парадоксальна річ: історія робітничого
класу була, мабуть, найпріоритетнішим напрямом радянської історіографії. Однак завдяки іде‑
ологічному заморожуванню робітнича історія фактично перетворилася на догматизований опис
«розгортання» робітничого революційного руху» [с. 20], бо, насправді, жодного парадоксу в міфі‑
зуванні історії робітничого класу в СРСР немає;
– про початок властиво історіографії проблематики на засадах так званої марксистсько‑ленін‑
ської методології варто було б казати з 1934 р., коли, за словами автора побачило світ видання «Сто‑
рінки історії заводів» [с. 19];
– соціальна антропологія надає набагато більше можливостей для вирішення поставлених авто‑
ром дослідницьких завдань, однак, варто враховувати, що вона є відносно молодим напрямом і оціню‑
вати попередників з огляду на неї навряд чи коректно;
– вважаємо, що традиційна схема аналізу та структурування джерел надала б більше можли‑
востей для вирішення наукового завдання та аналізу наповненості його джерельної основи. В даному
випадку наслідування західноєвропейських та американських зразків себе не виправдало. Саме тому
археографічні публікації та багатотомні «Трудові конфлікти в Російській імперії: передреволюційне
десятиріччя (1895–1904)» опинилися в «діловодних матеріалах» [с. 32], обстеження лікарів – у ста‑
тистичних виданнях [с. 35], а рекламні та презентаційні матеріали підприємств – у наративних дже‑
релах [с. 40]. Найбільш еклектичним став підрозділ «Етнографічно‑польові та усні джерела» [с. 43],
частину з яких можна було впорядкувати як архівні джерела, а решту – як дослідження суміжних істо‑
ричних дисциплін;
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– вищого рівня роботі надали би розвиток аспекту колоніальної складової модернізації Донбасу
і Придніпров’я, в сенсі розкриття триступеневої західноєвропейсько‑російсько‑української колоніаль‑
ної структури, та дослідження того, як західноєвропейські практики підприємництва та соціальної полі‑
тики інтегрувалися/трансформувалися у загальноросійському та українському контекстах;
– текст не позбавлений певних термінологічних неточностей. Так, на с. 8 йдеться про пенсіоне‑
рів, що є нонсенсом для досліджуваного періоду; своє чітке визначення має термін «архівні колекції»
і воно не накладається на візію автора; в підрозділі 1.4. як джерело теоретичних і концептуальних
новацій називається антропологія, хоч не зрозуміло, як ця біологічна наука про тілесний розвиток лю‑
дини може бути використана для дослідження історії монопрофільних міст; не зрозуміло, що автор
мав на увазі під висловами «демографічний профіль працівників містотвірного підприємства» [с. 180]
та «ментальна картина сучасників» [с. 180]. Там само згадується «середній клас», хоч про нього в до‑
сліджуваному періоді не варто вести мову. На с. 263 йдеться про псування корпоративної власності
як прояв насильства, хоча правильніше було б казати про вандалізм. На с. 331 описується сутність
владних відносин у заводських і шахтарських поселеннях, хоча радше йдеться про субординацію. Всі
зазначені проблеми можна було б усунути, якби автор зробив невеличкий термінологічний глосарій,
що підвищило б рівень роботи;
– виклад концептуальних засад дослідження варто було структурувати за науковими дисциплі‑
нами та школами, пам’ятаючи, що концепції і методологія не одне й те саме;
– сюжет про кількість свят і непродуктивність витрати часу робітників завеликий для підрозділу
«Якість робочої сили» [с. 115–119]. Фактично цей сюжет «з’їв» сам підрозділ;
– вважаємо недоречною назву «Державна влада» для структурної частини, що характеризує
відносини влади та бізнесу;
– назву «Економічна нерівність» варто змінити на «Соціальна нерівність»;
– у підрозділі 4.5. «Поселенські спільноти» невиправдано багато місця відведено на розкриття
суті артілей. Очевидно, що виробнича спільнота і поселенська – не одне й те саме;
– сюжети про повстання в робітничих поселеннях варто було в структурно виокремити з масиву,
що стосується страйкового руху. Крім того, роботу б значно прикрасили висновки про місце місцевих
заворушень у загальноросійській революції;
Висловлені зауваження і побажання є радше рекомендаційними та не впливають на загальне
позитивне враження від представленої дослідницької роботи. Загалом робота вдало синтезує дослід‑
ницькі методики західних історіографічних шкіл, що перетворило її на найбільш помітне і свіже явище
сучасної вітчизняної історіографії. Основним надбанням праці варто вважати вивільнення вітчизняної
історіографії і відповідно, суспільної думки, від радянських стереотипічних уявлень про перебіг про‑
мислового перевороту у Придніпровському промисловому районі та систему соціальних зрушень, які
відбулися в його контексті.
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Циміданов Віталій, кандидат історичних наук, завідувач науково‑методичного сектору охорони
пам’яток археології, історії та культури Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ).
Шаповал Лариса, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Полтав‑
ського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава).
Щибря Леонід, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців (м. Ізюм).
Юрченко Анна, наукова співробітниця відділу археології Дніпропетровського національного іс‑
торичного музею імені Д. І. Яворницького (м. Дніпро).
Якубова Лариса, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, член‑кореспондент
НАН України, завідувач відділу історії України 20‑х – 30‑х років ХХ століття Інституту історії України
НАН України (м. Київ).
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Статті мають відповідати встановленим вимогам: містити анотацію та ключові слова українською
мовою. Текст повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word (текстовий редак‑
тор не нижче Microsoft Office 2003), шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал –
1,5. Поля: з усіх боків 20 мм. Посилання на цитовані джерела та літературу подаються у квадратних
дужках, де перша цифра – номер джерела у списку, друга – номер сторінки або аркуша архівної спра‑
ви (наприклад: [1, с. 5], [4, арк. 2‑2 зв.]).
Анотація та ключові слова подаються 12 кеглем, курсивом, міжрядковий інтервал – 1,0. У кінці
тексту статті друкується список використаних джерел та літератури у порядку згадування, а також при‑
мітки, якщо вони є (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1,0) (зразок – Додаток 1). Можливі одна‑дві
чорно‑білі таблиці ілюстрацій (формат А‑4, поля з усіх боків не менше, ніж 3 см), а також графічні
зображення або фотографії. Такі зображення треба надсилати у вигляді сканів гарної якості й окреми‑
ми файлами кожну.
До публікації додаються відомості про автора, подані окремим файлом, в яких обов’язково за‑
значаються прізвище, ім’я та по батькові (повністю!), науковий ступінь, вчене звання, посада, контактні
телефони, електронна адреса.
Назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (наприклад: Ivanenko_
Kramatorsk). Також під час надсилання матеріалів варто вказувати тему електронного листа.

Додаток 1

Зразок оформлення статті:
Іван Іваненко

НАЗВА СТАТТІ

Анотація.
Ключові слова:

ТЕКСТ СТАТТІ
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. / Упоряд. С. Кокін, М. Юнге. –
К.: Вид. дім «Києво‑Могилянська академія», 2010. – Ч. І. – 614 с.
2. Галузевий державний архів Служби безпеки України, м. Київ (далі – ГДА СБУ).– Ф. 13. –
Спр. 260. – Т. 1. – С. 20-25.
3. Преловська І. М. Проблеми українізації церковного життя в документах Української Автоке‑
фальної Православної Церкви у 1920‑х рр. / І. М. Преловська // Труди Київської Духовної Академії. –
2015. – № 15. – С. 335-345.
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