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Вся наукова діяльність Бориса Андрійовича Ш рамка нерозри
вно
пов’язана
з
Харківським
національним
університетом
ім. В.Н. Каразіна (до 1991 р .- Харківський державний університет
ім. О.М. Горького, до 1999 р. - Харківський державний університет). З
1939 року (за виключенням воєнного лихоліття 1941-45 pp.) тут прой
шли його студентські та аспірантські роки, були захищені кандидатсь
ка та докторська дисертації, проведені десятки польових сезонів на
пам ’ятках Х арківщ ини та Полтавщини, написані сотні статей, учбові
посібники та монографії, і, звичайно ж, проходила насичена виклада
цька діяльність, шляхом якої протягом десятиріч передавався власний
досвід молодим поколінням істориків та археологів.
Незважаючи на жертовну відданість aima mater та надзвичайну
зайнятість, Б.А. Шрам ко встигав піклуватися і про інші заклади Х арко
ва, діяльність яких була пов’язана з археологією, зокрема Українське
товариство охорони пам ’яток історії та культури, археологічний гурток
Палацу піонерів ім. П.П. Постишева тощо. Звичайно ж, поза увагою
патріарха харківської археології не могли опинитися і колекції Х арків
ського історичного музею, що, разом з фондами Археологічного музею
університету (зараз - Музей археології та етнографії С лобідської У кра
їни), складають основне зібрання археологічних старожитностей Х ар
ківщини.
При написанні першої монографії
«Древности Северского
Донца», що вийшла друком у 1962 році та стала настільною книгою
для багатьох поколінь харківських археологів, які робили свої перші
кроки у науці, Б.А, Шрамко широко використовував археологічні
предмети зі збірки історичного музею. Саме завдяки виходу цієї моно
графії до наукового обігу були залучені мідний злиток з відбитком де
р ев’яної палки бронзової доби, давньогрецька амфора з кургану біля
с. Цирку ни (цьому комплексу було присвячене і окреме дослідження
1956 року), старожи тності сарматського часу бронзові казани з Селімовки та Старобел ьська, бронзове дзеркало з Роздольного, глиняна
курильниця зі С ватової Лучки, рукоять та частина лета давньоруського
меча з Краснянки, гарда подібною меча з Харківщини, наконечник
списа, різноманітні матеріали з Донецького городища тощо.
У 1962 році Б.А. Ш рамко передав до Харківсько!о історичного
музею матеріали власних археологічних розкопок попередніх років на
Донецькому городищі найбільш відомої на Харківщині пам’ятки да
вньоруського часу. Дана колекція до нашого часу залишається опор
ною при висвітленні історії населення Харківщини давньоруського
періоду, її матеріали були широко залучені при побудові відповідного
розділу експозиції. У археологічних фондах музею зберії аються також
з

матеріали польових досліджень, проведених Б.А. Ш рамком на Шмарівці та Мохначі.
Неодноразово Б.А. Ш рамко надавав методичну допомогу спів
робітникам музею, рецензував тематико-експозиційні плани археологі
чних експозицій та виставок. У квітні 1955 року дослідник був навіть
офіційно оформлений на роботу до музею у якості консультанта з пи
тань археології. Саме в історичному музеї, на базі відділу охорони
пам ’яток історії та культури, у ВО-і роки минулого століття була розпо
чата робота по підготовці тому по Харківській області фундаменталь
ного Зводу пам ’яток історії та культури України, активну участь у на
писанні статей до якого взяв і Борис Андрійович.
Сьогодні у стінах Х арківського історичного музею працює ба
гато випускників історичного факультету Харківського національного
музею ім. В.Н. Каразіна, кожен з яких розпочав вступ до своєї професії
з захоплю ючих лекцій Б.А. Ш рамка по історії первісного суспільства.
Чимало хто з них пройшов свою археологічну практику саме на всесвітньовідомому Бельському городищі. Та найбільший вплив ювіляр
справив на співробітників відділу археології, кожен з яких може по
праву вважати себе не тільки учнем, а й своєрідним «онуком» Бориса
А ндрійовича,
наукові
керівники
котрих В.К. Міхеєв
та
Ю.В. Буйнов - були безпосередніми вихованцями археологічної школи
Б.А. Шрамка.
П ов’язує Б.А. Ш рамка з Харківським історичним музеєм і пев
на особиста о б стави н а- майже 40 років, з 10 березня 1948 року по
1 листопада 1986 року, у цьому закладі працювала його дружина - Леонтина Ісааківна Шрамко.
1 вже зовсім символічним видається гой факт, що день наро
дження Бориса Андрійовича Ш рамка 17 січня 1921 року припадає на
роковини створення М узею Слобідської України ім. Г.С. Сковороди
(від якого веде свій родовід Харківський історичний музей), засновано
го у січні 1920 року. Фактично ровесники по життю, ювіляр і музей хоч
і самостійними стежинками торують шлях у науці, але безмежна зако
ханість у давнину рідного краю постійно перехрещує ці дороги, щоб
знову і знову на вівтар археології були покладені найкращі хвилини
життя, осяяні митями наукового натхнення та прозріння.
Репрезентований бібліографічний покажчик робіт співробітни
ків відділу археології Харківського історичного музею за останні 20
років це своєрідні сходи зерен усього лиш е однієї з багатьох нив, що
щедрою рукою Бориса А ндрійовича Ш рамка були засіяні протягом
багаторічної педагогічної діяльності і є нашим вітанням з 90-річним
ювілеєм улюбленого Вчителя, якому ми зичимо міцного здоров'я та
творчої наснаги у дослідженні проблем давньої історії та археології
України.
4

КОРОТКИЙ НАРИС
ІСТОРІЇ ВІДДІЛУ А РХЕО Л О ГІЇ
ХАРКІВСЬКОГО ІСТО РИ ЧН О ГО МУЗЕЮ

У січні 1920 року у Харкові з ініціативи відомого етнографа,
фольклориста та історика, академіка М иколи Ф едоровича Сумцова
було засновано Музей Слобідської України. М.Ф. Сумцов став першим
директором закладу, що і визначило головний пріоритет діяльності
музею упродовж 20-х років - основна увага приділялась, насамперед,
етнографічним дослідженням. Відсутність на початковому етапі існу
вання активної археологічної діяльності та відповідного підрозділу у
структурі (музей початково складався з трьох відділів
історичного,
художнього та етнографічного, трохи згодом добавився відділ рукопи
сів.) слід пов’язувати, певно, з тим, що у вказаний період ця ніша була
повністю зайнята Археологічним музеєм університету, очолюваним
О.С. Федоровським, навколо якого і були зосереджені головні сили
археологів регіону. У 20-ті роки навколо Археологічного семінару, що
діяв при музею, гуртувалося близько 20 дослідників, які проводили
різноманітну дослідницьку роботу.
Зміна у 1930 році назви закладу з М узею Слобідської України
на Український державний історичний музей привела і до певного
розш ирення напрямів його роботи. У зв’язку з утратою архівної та об
лікової документації під час Великої В ітчизняної війни не можна впев
нено вказати дату заснування археологічного відділу. Але вже на поча
тку 30-х років співробітники музею активно включились у роботу най
більш грандіозного археологічного проекту українських археологів
міжвоєнної пори - перш ої вітчизняної новобудівної експедиції з дослі
дження пам'яток археології на території будівництва Дні протесу та
зони затоплення в Дніпровському Надпоріжжі. У 1931 року до Дніпробудівської експедиції від історичного музею був відряджений Трохим
Трохимович Тесля першовідкривач Н адпорозького палеоліту, якому
того ж року вдалося дослідити пам ’ятки у районі с. Пегро-Свистуново
у балках Кислій, Росохуватій, Голій, де були вилучені нізньопалеолітичні знаряддя і кістки викопних ссавців, У цей же рік Т.Т. Теслею
разом з Іваном Федоровичем Левицьким були відкриті та частково до
сліджені місцезнаходження у балках Дубовій та Осокоровій, розкопки
яких продовжувалися і протягом двох наступних років. Восени 1931 р.
при впадінні р. Сури в Дніпро було відкрито багатош арову стоянку
Я м б у р і. Палеолітичні та мезолітичні пам'ятки на лівому березі відкри
то поблизу сіл Чаплі, Грушевата тощо, усього і9 місцезнаходжень.
Подібне співробітництво виявилося для І.Ф. Левицького доленосним -
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з березня 1932 року1 дослідника було призначено завідувачем відділом
докласового суспільства Українського державного історичного музею,
що визначило його наукове життя на наступні 20 років.
Певний час на посаді заввідділом рабовласницького суспільст
ва (?) Українського державного історичного музею у першій половині
30-х років працював ще один активний учасник Д ніпробудівської екс
п ед и ц ії- Володимир Автономович Грінченко. У районі новобудови під
його наглядом за декілька років було досліджено 33 пам’ятки, най
більш відомою з яких були залишки поховально-поминального ком
плексу кочовиків перш ої половини VIII ст. - так званий «Вознесенський скарб». Найбільш яскраві знахідки цього комплексу було передано
на зберігання саме до Харкова, в історичний музей. Цікаві матеріали
передсалтівського часу були отримані В.А. Грінченком і при дослі
дженні поселення та керамічного ремісничого центру в балці Канцирка
поблизу с. Федорівка.
Наукові
інтереси
І.Ф. Левицького
належали
пам ’яткам
кам ’ян ої доби, що обумовило і головний пріоритет напрямів його дія
льності уже після завершення робіт на Дніпробуді. Серед найбільш
відомих довоєнних досліджень у цей період роботи були розкопки спі
льною археологічною експедицією Інституту археології АН України та
Д ерж авного історичного музею, керівництво якої здійснював
І.Ф. Левицький, Гонцівської палеолітичної стоянки у 1935 році, а та
кож польові розвідки в Богодухові, Амвросіївці, М алій Вовчі. Того ж
та наступного року проводилися розкопки багатош арового поселення
біля Н ової Покровки, де були досліджені залишки залізоплавильного
горну, в 1939- поселення бронзової доби та скіфського часу поблизу
Безлю дівки. Вагомість цим дослідженням надавало те, що з 1936 року
І.Ф. Левицький за сумісництвом працював і штатним науковим співро
бітником Інституту археології.
Разом з тим, поповнення археологічних фондів музею у дово
єнний час відбувалося різними шляхами і було особливо успішним до
1934 року. Так, користуючись привілеями столичного міста, Українсь
кий державний історичний музей став власником репрезентативної
колекції скіфських старожитностей з Держ авного Ермітажу (матеріали
6 скіфських курганів - Мельгунівського, Олександропільського. Шульгівки, Іллінецького, Першого М ордвинівського, Чмиревої Могили),
переданої до України у 1932 році за рішенням П аритетної комісії.
Великі іспити на музей та його колекції лягли з почат ком Ве
ли кої В ітчизняної війни. Вчасно евакую вати всі колекції музею не вда«Харківський період» у житії дослідника розпочався роком раніше,
коли І.Ф. Левицького було призначено головним інспектором з охоро
ни пам ’яток природи та культури НКО УСРР.
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лося. Для вивозу колекцій трьох музеїв
Історичного музею
ім, Г.С. Сковороди, Ц ентрального музею револю ції УРСР та краєзнав
чого музею було надано лиш е два вагони, в яких вдалося помістити
тільки 22 ящика, Із фондів історичного музею для евакуації були віді
брані вироби із дорогоцінних металів, колекції медалей та монет, деякі
етнографічні та археологічні збірки, прапори, цінні предмети живопи
су.
На початку жовтня 1941 року (за три тижня до здачі міста)
ешелон вийшов із Харкова, а вже 10 жовтня на станції Олексіївка Бєл
городської області прямим попаданням авіабомби один з вагонів був
повністю знищений. Загинули і директора двох музеїв І. Яблучник та
С, Компанієць. За розпорядженням коменданта станції музейні експо
нати були зібрані бійцями винищ увального батальйону, упаковані у
8 ящиків та відправлені до Уфи, де пробули до 1944 року.
Доля колекцій, що залишилися у Харкові, була не менш дра
матична. Неевакуйовані колекції з самого початку окупації страждали
від пограбувань - як стихійних, метою яких було отримання «сувені
рів» на пам'ять про взяття Харкова, так і організованих робочою гру
пою О перативного штабу Розенберга, що відповідав за пошукові та
евакуаційні операції, п ов’язані з архівами, бібліотеками та музеями на
окупованих територіях.
У листопаді 1941 року міською управою шляхом о б ’єднання
чотирьох музеїв (історичного, краєзнавчого, антирелігійного та рево
лю ції) було створено М узей Слобожанщ ини, директором якого при
значено О.М. Рудинського. У структурі музею знайшлося місце і архе
ологічному відділу, який очолив І.Ф. Левицький. Але дослідник всіля
ко саботував роботу і вреш ті-реш т звільнився у березні 1942 року, по
годившись надавати консультації з археології на договірних засадах.
Значно більшу активність проявив відомий археолог, інспектор
з охорони пам ’яток культури П.П. Курінний, який розробив тематичну
структуру експозиції з історії Слобожанщ ини та Харкова, що складала
ся з 10 розділів, причому перші п’ять були присвячені давній історії
края.
Навесні 1942 року музей переходить у підпорядкування VII
відділу постійної німецької комендатури, з ініціативи якого з липня
1942 року розпочалося створення «А рхеологічної виставки». До при
мішеним колишнього педагогічного інституту та адресою Сумська, 33
протягом тижня звезли археологічні та етнографічні збірки Музею
Слобожанщини, археологічного та етнографічного музеїв університе
ту. окремі геологічні та палеонтологічні колекції геологічного та біоло
гічного музеїв. Участь у створенні виставки взяли співробітники М у
зею Слобожанщ ини О.М. Рудинеький, J1.B Гкаченко. а також
І.Ф Левицький. З Києва на допомогу були викликані археологи
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М.В. Кузнєцов та Н.Л. Кордиш2. Допомогу у підготовці по підбору
матеріалів надавали уповноважений з питань прадавньої та давньої
історії у східних областях професор Ганс Райнерт та уповноважений з
питань прадавньої та давньої історії в Україні професор Рудольф Штампфус. Загальне керівництво роботами здійсню вав обер-лейтенант Отто М юллер, археолог за фахом.
Виставка була урочисто відкрита 1 листопада 1942 року. Це
був дійсно досить масштабний проект. Згідно короткого путівника по
експозиції виставка складалася з 9-ти розділів, майже повністю (окрім
останнього - «Народне мистецтво до більш овизму» - де демонструва
лися етнографічні матеріали) присвяченим давній історії України. Зок
рема, перші два розділи висвітлювали кам ’яну добу Україну (палеоліт
та неоліт, саме у палеолітичному розділі експонувалися залишки кістя
ка мам онта з розкопок Гонцівської стоянки, реставрацію яких спеціа
льно для виставки виконав І.Ф. Левицький), третій розділ було присвя
чено бронзовій добі, четвертий - проблемам грецької колонізації у Пі
внічному П ричорном ор’ї та скіфо-сарматського періоду, п’ятий - істо
рії готських племен перш ої половини 1 тис. н.е., наступні три - історії
ранніх сл о в’янських культур та вікінгів У І-Х ст., матеріальній культурі
Київської Русі XI XII ст. та - набігам азіатських племен на територію

У спеціальному дослідженні, присвяченому історії Х арківсь
кого історичного музею років німецької окупації (Рибальченко Л.Л.
Х арківський історичний музей в період німецької окупації 194! 1943 pp. // Культура України. - Харків, 1996. - Вип. 3.) стверджується,
що активну участь у створенні виставки, а потім і проведенні екскурсій
по ній, взяв археолог Кардаш. Кардаш - це один із псевдонімів відомо
го археолога, дослідника трипільської культури О лега Кандиби (він же
О. Ольжич, Ідеаліст, Доктор). Протягом другої половини 1942 року
дослідник знаходився на підпільному положенні та повністю присвя
тив себе організації націоналістичного руху опору німецьким окупан
там, що виключає саму можливість його участі у побудові даної виста
вки (напрзВ ідейко М.Ю ., Кот С.І. Наукова спадщ ина Олега Ольжича. К., 2008). Прикра помилка сталася, мабуть, через співзвучність прі
звищ. Н асправді у створенні виставки взяла участь Неоніла Леонтіївна
Кордиш, зав. відділу Трипільської культури при Історичному музеї
ім. Т.Г. Ш евченка (1937-1939), старший науковий співробітник Інсти
туту археології АН У PCP (1939-1941), зав. відділу Трипільської куль
тури в Київському інституті праісторії й ранньої історії (1941-1943), за
що і отримала разом з О.М. Рудинським персональну подяку при від
критті виставки від керівника Робочої групи «Харків» О перативною
штабу Розенберга гауптайнзацфюрера О скара Венднагеля.
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Європи, Реєстр експонатів, складений І.Ф, Левицьким під час розкопок
спаленої виставки, демонструє дещ о іншу структуру експозиції, згідне
якого, наприклад, у кімнаті № 4 були репрезентовані матеріали неолі
тичної доби та трипільської культури, № 5 бронзової доби, № 6 - ан
тичної та скіфської культур («Греція та Скіфія»), № 7 готів; ще декі
лька кімнат презентували «різні колекції».
О собливу увагу організатори виставки приділили «готській»
залі, для якої було виготовлене спеціальне обладнання, у оформленні
вітрин використано оксамит, для відпочинку відвідувачів поставлені
дивани. Центром експозиції був вірш про князя Ігоря, зокрема слова:
“ ...так оплакували готські діви смерть гер о я ...” . Виставка справила
неабияке враження на Ганса Райнерта, який назвав її «єдиною у своєму
роді» та висловив надію у її перетворення у майбутньому у самостій
ний музей.
Треба зазначити, що виставку могли відвідувати лиш е німці.
Але вже на початку 1943 року виставка для відвідування була закрита,
частина найбільш атрактивних експонатів (колекція бронзових фібул,
бронзова нагрудна прикраса, орнаментована свастикою, глиняний по
суд катакомбної культури, в орнаментації якого простежувалися ел е
менти свастики тощо) О. М юллером була відправлена до Німеччини.
14 лютого 1943 року, перед тим, як залишити місто, будинок, де роз
міщувалася археологічна виставка, було підпалено, що призвело до
знищення та часткового пош кодження значної кількості експонатів
(існує і інша версія, згідно якої пожежа виникла через необережне по
водження з вогнем військовослужбовців підрозділу СС-«М ертва голо
ва», котрі під час боїв за Х арків займали приміщення будинку, де роз
міщалася виставка).
Під час другої окупації Харкова (березень - серпень 1943 року)
була здійснена спроба створення нової виставки (у тому числі і з вико
ристанням уцілілих археологічних матеріалів) у будинку колиш ньої
картинної галереї (Басейна, 18), але реалізувати ці плани не вдалося.
23 серпня 1943 року Харків було остаточно звільнено від німе
цько-фашистських загарбників, а вже 28 вересня постановою РНК
УРСР «Про поновлення роботи історичного музею в м. Харкові» було
розпочато відбудову закладу. Вже 6 жовтня 1943 року І.Ф. Левицький
був поновлений на посаді завідуючим відділом первіснообщинного
ладу. Тут необхідно зазначити, що у повоєнній документації був до
сить вільний підхід щодо назви відділу поряд із уже згаданої, одно
часно вживалося ще декілька варіантів, а саме
відділ докласового
суспільства; археологічний відділ: відділ первіснообщинного та рабо
власницького суспільств; відділ докласового суспільства, Скіфії та
грецьких міст Північного П ричорном ор’я тощо.
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Відразу розпочалася напружена робота по рятуванню колекцій
на місці спаленої археологічної виставки (Сумська, 33) та у будинку
історичного музею (Пролетарська площа, 2), Роботи тривали протягом
трьох «сезонів» - з 1943 по 1945 рр., було складено реєстр вцілілих му
зейних предметів, проведено їх систематизацію, опис та часткову ат
рибуцію.
Поступово до музею поверталися і інші колекції, причому як зі
сходу, так і заходу. Так, восени 1944 року з Уфи до Харкова (через Ки
їв) було доставлено вцілілі рештки колекції предметів з дорогоцінних
металів, серед яких було чимало і археологічних речей. А в 1945 році
до музею було повернуто розшукані бійцями Червоної А рмії в
м. Цедінін (Бранденбурзька провінція) декілька музейних предметів,
вивезених окупантами під час війни.
Йш ла вгору і кар’єра !.Ф. Левицького - у листопаді 1944 р. йо
го призначено заступником директора музею з наукової частини. Ар
хеологічний відділ очолила Л.В. Ткаченко (саме вона їздила до Уфи за
коштовностями музею), одночасно при відділі створювалася лаборато
рія археологічної технології для «технічно-допоміжних та лаборатор
них робіт, пов’язаних з камеральною обробкою і реставрацією архео
логічних матеріалів». Але підірване незгодами війни здоров’я
І.Ф. Левицького не витримує напруженої роботи і з серпня 1945 року
він повертається до керівництва відділом.
У перший повоєнний рік І.Ф. Левицькому нарешті випала мо
жливість провести польові розвідки. О сновний район дослідження об
межувався Харковом та його околицями, де були виявлені нові посе
лення різного часу поблизу Донецького городища, Основи, Д ругої Дудківки, зафіксовані залиш ки кремаційних могильників у Ж ихорі та по
близу ст. О снова тощо. Саме в цей час І.Ф. Левицьким було розпочато
складання докладної археологічної карти Харкова та околиць, що збе
регла наукове та практичне значення до наших днів. Після 15-річної
перерви було поновлене і дослідження багатош арової стоянки в О со
коровій балці біля с. Петрове-Свистунове. Однак заверш ився польовий
сезон дослідника дещ о несподівано. Справа в тому, шо з 1946 року
І.Ф. Левицький знову став штатним співробітником Інституту археоло
гії, однак подібне сумісництво не знайш ло підтримки у керівництва
музею. І.Ф. Левицького переводять на посаду «наукового робітника»,
але подібна рокіровка не знайшла розуміння вже у дослідника і у вере
сні цього ж року він звільняється зовсім.
Посаду завідую чого відділом з серпня 1946 року займає Ва
силь О лексійович Бабенко, археолог та етнограф, особа легендарна для
харківської археології. Саме він у 1900 - 1902 рр. стояв біля витоків
відкриття салтівської культури. Завдяки його наполегливості та ентузі
азму на 12 А рхеологічному з ’їзді у Харкові були репрезентовані знахі
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дки і городищ а та катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів.
Незважаючи на майже 70-річний вік, В.О. Бабенко з ентузіазмом взявся
за роботу, але вже 15 березня наступного року, саме перед початком
польового сезону, звільнився з музею. Ще двічі, у травні-червні
і 949 року та у квітні 1950 року, В.О. Бабенко повертався до історично
го музею, але обидві спроби не були довгочасними - перша тривала
всього 19 днів, друга - 16.
З червня 1947 року І.Ф. Левицький знову очолює відділ, але на
початку лю того наступного року його змінює Лія Гіінхасівна Ланде.
1948 рік виявився досить продуктивним на польові дослідж ен
ня. У кінці травня 1948 року починаються дослідження багатош арового
М ереф’янського поселення, що зазнало руйнування під час будівницт
ва автомагістралі М осква-Сімферополь. Вже на початку червня керів
ництво розкопками було покладене знову на І.Ф. Левицького. У травнічервні головні роботи по збору матеріалу були здійснені співробітни
ками історичного музею A.B. Кащенком та М.Ф, Назаренком, а вже у
серпні до роботи долучився і І.Ф. Левицький, яких провів ряд важли
вих стратиграфічних спостережень, що на його думку свідчили про
генетичний зв'язок зрубної та скіфської культур. Подібне положення не
знайшло підтвердження у майбутньому, однак цікаво, що на Мереф ’янському поселенні були знайдені досить яскраві старожитності
бондарихінської культури, виділеної лише через кілька років дослі
дженнями В,А. Іллінської, Д.Я. Телєгіна та Б.А. Шрамко. Цього ж року
відбулися розкопки поселення скіфського часу у Саржиному Яру. У
ході робіт було виявлено 11 жител, розташ ованих по колу, повністю
вдалося дослідити 2 напівземлянки з глинобитними печами. На Ж ито
мирщині було продовжене дослідження неолітичної стоянки на торфо
вищі Моства.
Протягом
року
триває
якийсь
посадовий
безлад,
І.Ф. Левицький кілька раз призначається га звільняється на посади
«старшого наукового робітника», «консультанта по відділу історії»,
«керівника археологічної експедиції», «тимчасово виконуючого
обов’язки заввідділом докласового суспільства» тощо
Нарешті, у листопаді 1949 року І.Ф. Левицький знову обіймає
посаду завідуючого відділом «первіснообщинного ладу», а вже на по
чатку 1950 року у музеї сталася кардинальна структурна перебудова.
Декілька повоєнних років музей носив назв} історико-краєзнавчий, що
певним чином було пов’язано зі спадщиною Музею Слобожанщини
окупаційних часів, коли до музеїв історичного профілю було приєдна
но краєзнавчий музей. У структурі повоєнного музею він трансформу
вався у відділ природи. У березні 1950 року Постановою Ради Мініст
рів УРСР музей було перетворено з історико-краєзнавчої о в історич
ний, а в квітні встановлена нова структура музею, одним із підрозділів
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якого був «відділ епохи первісного суспільства». Завідуючим відділу
було призначено Л.П. Ланде, а І.Ф. Левицького знову понижено до
«наукового робітника».
Новий сезон І.Ф. Левицький та Л.П. Ланде провели спільні д о 
слідження декількох пам ’яток - зокрема, розкопки поселення біля Безлю дівки та розвідки на селищі скіфської доби поблизу Островерхівки.
У 1951 році було оглянуте поселення П одвірки у Дергачівському райо
ні.
А ле у травні 1951 року через хворобливий стан здоров’я
І.Ф. Левицький вимуш ений був знову звільнитися з музею і як вияви
лося, цього разу, остаточно - наступного року Івана Федоровича не
стало,
У 1952 році Л.П. Ланде у ході розвідок вдалося відкрити нове
поселення скіфського часу поблизу Пісочина, але тогорічна осінь під
готувала і неприємний сюрприз. Уже 25 жовтня 1952 року вийшов на
каз № 148, згідно якого «з метою покращення організаційнометодичної та культурно-просвітницької роботи» передбачалося «від
діл первіснообщ инного ладу збереїти в експозиційній структурі в та
кому ж об ’ємі, як він є, а штатну посаду заввідділом вивільнити та пе
редати у знов утворений відділ радянської історії». Л.П. Ланде була
переведена до відділу феодалізму і вже на початку наступного року з
музею звільнилася.
На довгі роки музей втратив значення одного з провідних
центрів археологічних досліджень Харківщини, хоча археологічна дія
льність не припинялася і у часи вимушеного забуття. Вже у вересні
1955 року на роботу до музею було взято Євгена Васильовича Пузакова, але питання про відновлення відділу археології не піднімалося, но
вого співробітника було зараховано до відділу феодалізму.
Є.В. ІІузаков залиш ив слід в археологічній науці як автор численних
розвідок, в результаті яких було відкрито чимало нових пам’яток, а
також досліджень багатош арових поселень Сердюково II, Велика Тополяха 1, Світличне І, найбільш відомими матеріалами енеолітичної
доби (сєредньостогівськими та рєпінськими старожитностями), розко
пками кургану бронзової доби біля Різдвянки Лозівського району то
що.
Поповнення археологічних фондів музею у 50-ті роки відбува
лося і іншими шляхами. Враховуючи значні втрати під час Великої
Вітчизняної війни за розпорядженням М іністерства культури до Х ар
кова були передані матеріали з ряду інших музеїв України. Так, у
1950 році з Державного історичного музею у Києві надійшли трипіль
ські та скіфські старожитності, а також матеріали розкопок Ольвії, з
Дніпропетровського ІС Т О рИ Ч Н О І'О музею
старожитності бронзової,
скіфської доби та епохи середньовіччя. Цього ж року з Інститу ту архе

ології А кадемії наук У країни були передані деякі колекції із зібрання
ізюмського краєзнавця М.В. Сібільова, а в 1953 році з Херсонського
музею надійш ла давньогрецька амфора із знаменитого скіфського кур
гану Солоха.
Іноді своїми здобутками ділилися і археологи інших установ.
Так, до музею надійш ли матеріали розвідок Харківського загону С кіф
ської експедиції під керівництвом П.Д. Ліберова у 1953 - 1954 рр., роз
відок та розкопок Сіверськодонецького загону Д онецької експедиції
Інституту
історії
матеріальної
культури
під
керівництвом
С.О. Плетньової, а також експедиції Х арківського державного універ
ситету під керівництвом Б. А. Ш рамка (Донецьке городище, Ш марівка,
Мохнач).
Однак ці поповнення мали спорадичний характер, значну кіль
кість нових надходжень було важко використати при експонуванні че
рез їх низьку експозиційну атрактивність, продовжували існувати і
значні хронологічні лакуни. М айже двох десятиріч виявилося цілком
достатньо, щоб зрозуміти помилковість рішення про ліквідацію у стру
ктурі музею спеціалізованого відділу і наказом № 76 від 12 листопада
1968 року, підписаним директором Х арківського історичного музею
М.А. Воєводіним, «з метою посилення та більш ш ирокого розгортання
археологічної роботи» був створений відділ археології. Завідувачем
відділу було призначено Емілію М ихайлівну Кадєєву, Є.В. Пузаков
став
його
науковим
співробітником.
Уже
наступного
року
Е.М. Кадєєва дослідила залишки зруйнованого сарматського похован
ня біля с. Великі Проходи, взяла участь у розкопках могильника салтівської культури поблизу Балаклеї, але в березні 1970 року звільнила
ся з музею і посада завідуючого відділом знову опинилася вакантною.
У липні 1970 року на цю посаду відразу по закінченні Х арків
ського державного університету було прийнято В ’ячеслава Георгійо
вича Бороцуліна. Наступні два десятиріччя можуть по праву називати
ся «бородулінськими». Цей період доволі чітко поділяється на три ета
пи. Перший, що тривав протягом шести польових сезонів, був присвя
чений головним чином дослідженню курганів доби енеоліта-бронзи у
районі новобудов на півдні Харківщини та суміжних районах Д ніпро
петровщини спочатку у якості стажера в експедиції «Дніпро-Донбас»
під керівництвом Д.Я. Телєгіна, а згодом і самостійних розкопок, зок
рема курганів біля М інівки, Верхньої Самари, Князеве, Г’рушевахи та
інтенсивним розвідкам, що дозволили виявити чимало нових пам ’яток.
Розкопки курганів бронзової доби продовжувалися і протягом
другої половини 70-х років (Хотімля, Ново-Пегрівка). але пріоритет
ним напрямом роботи відділу у цей час стають дослідження поховаль
них пам 'яток скіфського часу. Розпочалися вони у 1976 році з розкопок
Протопопівського курганного могильника. Н асіу п н о ю року були цо13

сліджені два кургани на північно-східній околиці Харкова, а потім,
протягом трьох сезонів (1978-80 рр.) були розкопані 35 курганів Пісочинського могильника - однієї з найяскравіш их поховальних пам ’яток
сіверськодонецького регіону скіфського часу. Завершується другий
етап у 1982 році, коли поблизу Коротича було досліджено цікавий кур
ган V ст. до н.е. з кінським похованням.
Цього ж року було розпочато і третій етап - найбільш трива
лий та результативний, який умовно можна назвати «салтівським».
Започаткували його розкопки відкритого на місці будівництва моторо
ремонтного цеху нового катакомбного могильника салтівської культу
ри біля с. Старий Салтів, що тривали протягом двох сезонів (у
1983 році - разом з експедицією Х арківського державного університе
ту під керівництвом В.К. Міхеєва).
А з 1984 року археологічною експедицією історичного музею
були відновлені роботи на відомій епонімній пам ’ятці салтівської
культури - Верхньосалтівському катакомбному могильнику. Найбільш
тривалі та ш ирокомасш табні розкопки велися на першій (головній)
ділянці м огильника (71 катакомба, кілька ямних та кінських поховань),
у 1988 - 1992 рр. досліджувалися поховання третьої ділянки могильни
ка (25 катакомб), а в 1989 році було відкрито нову - четверту - ділянку
могильника, де протягом двох сезонів розкопано 17 катакомб.
Крім цього, у 1987 році було відкрито ще один новий салтівський могильник біля с. Рубіжне, на якому вдалося дослідити 13 ката
комб.
П рикипівш и до Верхнього Салтова, В.Г. Бородулін доклав чи
мало зусиль до створення у селі археологічного музею і у 1992 році,
звільнивш ись з історичного музею, повністю присвятив себе цій спра
ві, став згодом першим директором Верхньосалтівського археологічно
го музею-заповідника.
Незважаючи на активну діяльність у першій половині минуло
го
століття
двох
палеолітознавців ізюмського
краєзнавця
М.В. Сібільова та фахівця 1.Ф. Левицького - Х арківщ ина залишалася
білою плямою на палеолітичній карті України, не маючи жодної геоло
гічно стратифікованої та науково дослідж еної пам ’ятки цього часу. Цю
прикру прогалину вдалося заповнити у 1988 році, коли співробітником
музею Іриною Анатоліївною Сніжко було виявлено та розпочато до
слідження п із н ьо пал ео л іти ч н ої майстерні біля с. Синичине Ізюмського
району.
У цей же час відділ археології став стартовою сходинкою у на
уку для двох відомих дослідників. Короткий термін, у листопаді - гру
дні
1973 року
(під час
недовготривалого залишення
музею
В.Г, Бородуліним), посаду заввідділом до вступу на денне відділення
аспірантури Інституту археології А кадемії наук України обіймав випу
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скник історичного факультету Харківського державного університету
Віталій Михайлович Зубар (1950 - 2 0 0 9 ) - провідний український фа
хівець з античної археології та історії, доктор історичних наук, автор
понад 350 наукових та науково-популярних робіт, з них близько 30-ти
монографій.
Три роки, з вересня 1988 по вересень 1991, науковим співробі
тником відділу працював Олег Борисович Бубенок, майбутній доктор
історичних наук, завідувач відділом Інституту сходознавства
ім. А.М . Кримського.
На початку 1993 року посаду завідую чого відділом археології
обійняв Віктор Степанович Аксьонов, перші самостійні розкопки яко
го, мабуть уже за традицією, закладеною В.Г. Бородуліним, були при
свячені дослідженню курганів доби енеоліта-бронзи поблизу
с. Сподобівка Ш евченківського району у 1993 році та с. Червоне Первомайського району у 1994 році. Однак дуж е швидко викристалізував
ся пріоритетний напрям наукової та польової діяльності дослідника,
присвячений вивченню салтівеьких старожитностей. Головна польова
робота зосередилася на дослідженні пам’яток Верхньосалгівського
археологічного комплексу, а саме Рубежанського катакомбного моги
льника (1995 p., 5 катакомб та одне кінське поховання), Верхньосалтівського катакомбного могильника, ділянка № 4 (1997 - 2010 рр.,
79 катакомб), Нетайлівського ґрунтового могильника (1993, 2006 2010 pp., усього 87 поховань). В рамках цієї тематики було підготовле
не і дисертаційне дослідження B.C. Аксьонова, присвячене аналізу по
ховань з конем другої половини VI1I-IX ст. верхньої течії р. Сіверський
Донець (за матеріалами салтівеьких грунтових могильників). Упро
довж останніх років проблеми хозарської археології почала активно
розроблювати і М.В. Хоружа.
Одночасно розгорталося і вивчення пам’яток доби палеоліту.
Протягом кількох років були повністю завершені розкопки майстерні
поблизу с. Синичине (1991, 1995, 1997, 2002 pp.), а вже 2004 р. відкри
та нова пам’ятка- стоянка-майстерня біля с. Кам’янка Ізюмського ра
йону, розкопки якої археологічна експедиція під керівництвом
I.A. Сніжко проводить протягом уж е 6 польових сезонів (2005 2010 рр.). Окрім цього, упродовж майже чверті століття І .А; Сніжко є
незмінним учасником робіт на Амвросіївському кістковищі - унікаль
ній пам’ятці загінного полювання мисливців пізньопалеолітичної доби.
Результати цих досліджень були підсумовані дослідницею у новатор
ській дисертаційній роботі, присвяченій проблемам утилізації мислив
ської здобичі на Амвросіївському пізньопалеолітичному комплексі.
С еред інших напрямків наукової роботи, яку проводили спів
робітники відділу археології, варто відзначити вивчення старожитнос
тей скіфської доби (J1.I. Бабенко), пізньоримського та ранньос15
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лов’янського часу (К.І. Бакуменко). Декілька наукових розвідок ши
рокого хронологічного діапазону (від доби бронзи до пізніх кочови
ків) було здійснено В.І. Ревенком.
Не оминали упродовж останніх років археологічний відділ м у
зею і випадкові «дарунки долі». Серед найбільш цікавих надбань варто
згадати відкриття у 1996 року унікального інгумаційного поховання
пеньківської культури біля с. Мохнач Зміївського району, що супрово
джувалося набором парадних жіночих прикрас, поховання у катакомбі
скіфського часу поблизу Коротила, поховання скіфського воїнавершника з Пересічного тощо.
Протягом останнього десятиріччя археологічні експедиції м у
зею отримали «у полі» неоціниму допомогу від колег ряду установ, а
саме студентів історичного факультету Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна, керівник доцент В.В. Скирда (Верхньосалтівський катакомбний могильник), музейного відділення факульте
ту культурології Харківської державної академії культури, керівник
професор О.О. Тортіка та історичного факультету М іжнародного С о
ломонового університету, керівник професор В.К. М іхеєв (Нетайлівський ґрунтовий могильник), вихованців археологічного гуртка Харків
ського Палацу дитячої та юнацької творчості, керівник Ю.О, Чижова
(Верхньосалтівський катакомбний могильник, пізньопалеолітичні стоянки-майстерні Синичине та Кам’янка), яким співробітники відділу
щиро завдячують за надану підтримку.
Поповнювалися фонди музею і за рахунок надходжень від колег-археологів. Так, С.І. Бєрєстнєв передав матеріали декількох похо
вальних комплексів К уп’єваського курганного могильника скіфської
доби, A .B . Криганов - матеріали розкопок Нетайлівського грунтового
могильника, співробітники Слобожанської археологічної служби (директор І.Б. Шрамко) - ряд знахідок із дорогоцінних металів. Завдяки
науковому співробітнику Харківського науково-методичного центру
охорони культурної спадщини В.В. Дідику до музею надійшли цікаві
артефакти доби великого переселення народів.
Напрями та проблематика наукових досліджень, що здійсню 
ють співробітники відділу археології у наш час, наочно репрезентує
бібліографічний покажчик робіт. За останні 20 років ними було оп уб
ліковано більш 260 наукових праць, серед яких 2 монографії, учбовий
посібник та численні статті у провідних фахових виданнях України,
Росії, Молдови, Болгарії, захищ ено 2 кандидатські дисертації. Відділ
археології Харківського історичного музею повернув собі місце одного
із провідних осередків археологічної науки на Харківщині з широким
хронологічним діапазоном наукових досліджень - від пізньопалеолітичної доби до епохи раннього середньовіччя.
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РЕЄСТР Н А У КОВИХ ПРАЦЬ
СП ІВРО БІТН И КІВ ВІДДІЛУ АРХЕОЛОГІЇ
Х АРК ІВС ЬК О ГО ІС ТО РИ Ч Н О ГО М УЗЕЮ
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