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Бабенко Л.І., Сніжко І.А.

КОЛЕКЦІЯ МІЗИНСЬКИХ 
КРЕМ’ЯНИХ ЗНАРЯДЬ  
В ЗІБРАННІ ХАРКІВСЬКОГО 
ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

Babenko L.I., Snizhko I.A.

THE ASSEMBLAGE OF MIZYN 
FLINT TOOLS IN COLLECTIONS 
OF KHARKIV HISTORY MUSEUM

Стаття присвячена історії появи та перебування колекції крем’яних знарядь Мізинської стоянки у складі 
фондів Харківського історичного музею. Надано опис артефактів частини колекції, що збереглася.

Мізинська стоянка є настільки широковідомою 
пам’яткою, що не потребує спеціального представлен-
ня. За багаторічну історію досліджень сформувався 
комплекс археологічних та фауністичних знахідок, які 
нині перебувають у складі колекцій кількох наукових 
та музейних установ.

Більшість матеріалів із розкопок 1909, 1912-1914, 
1916, 1930 та 1932 років зберігається в фондах Наці-
онального музею історії України (м. Київ) – колекція 
А-1. Частина крем’яних та кістяних виробів із розко-
пок 1908-1909 та 1912 рр. знаходиться в Музеї антропо-
логії та етнографії РАН (м. Санкт-Петербург) – колек-
ції 4268, 4269, 5799. Матеріали розкопок 1954-1957 та 
1959-1961 рр. входять до складу колекції фондів Інсти-
туту археології НАН України. Частина фауністичних 
матеріалів перебуває в Інституті зоології НАН Укра-
їни. Невеликі зібрання крем’яних артефактів знахо-
дяться в Чернігівському історичному музеї (колекція 
А2/2 із розкопок 1908 р.) та Сосницькому краєзнавчо-
му музеї (Шовкопляс 1965, с. 16).

У складі археологічних фондів Харківського істо-
ричного музею також є невелика колекція крем’яних 
артефактів, що походять із Мізинської стоянки. Це зі-
брання належить до числа довоєнних колекцій музею, 
і у зв’язку з втратою під час Другої світової війни всієї 
облікової документації, неможливо в повній мірі про-
стежити історію його надходження.

Із запису в інвентарній книзі, зробленого 13 люто-
го 1952 р., випливає, що ця колекція походить із розко-
пок Ф.К. Вовка (Волкова) 1908-1909 рр. і була передана 
до музею М.Я. Рудинським. Отже, гіпотетично можна 
обчислити ймовірний період передачі її до фондів му-
зею.

М.Я. Рудинський, як позаштатний співробіт-
ник Кабінету (Музею) антропології та етнології ім. 
Ф.К. Вовка та фактичний керівник підвідділу доісто-
рії, у другій половині 20-х років провів величезну ро-
боту по упорядкуванню та систематизації Мізинської 
колекції. Результатом цієї роботи повинен був стати 
«Мізинський збірник», що мав би містити, на думку 
М. Я. Рудинського, «найбільш повний комплекс па-
леолітичної епохи на території України». Однак через 
проблеми з фінансуванням опублікувати Мізинський 
палеолітичний комплекс вдалося лише частково, в 
1931 році, і тільки у форматі альбому виставки (Янен-
ко 2012, с.124, 125).

У 1930 році Музей Слобідської України (м. Харків) 
реорганізували в Український державний історичний 
музей. Профільним напрямком роботи цієї устано-
ви стали етнографічні дослідження, що призвело до 
зміни її структури та розширення напрямків роботи. 
Було створено відділ історії докласового суспільства, 
який з березня 1932 року очолив відомий дослідник 
палеоліту України І.Ф. Левицький. Археологічні фон-
ди УДІМ на початку 1930-х років стали поповнюва-
тися і за рахунок передачі матеріалів із музеїв Києва, 
Дніпропетровська та інших міст, чому посприяв сто-
личний статус Харкова.

Показово, що саме в ці роки (1930-34) М.Я. Ру-
динський був співробітником створеного в Харкові 
Українського інституту історії матеріальної культури, 
обіймаючи посаду завідувача сектором докласового 
суспільства. У березні 1934 р. його було заарештова-
но і відправлено на заслання. Повернувся археолог в 
Україну лише через 10 років, в 1944 р. (Граб, Супру-
ненко 1992, с.97, 98; Ляшко 2003, с.20; Пудовкіна 2011, 
с.217).

Таким чином, найбільш вірогідним часом над-
ходження Мізинської колекції слід вважати період 
1930 — поч. 1934 рр.

На подальшу долю колекції суттєво вплинули по-
дії Другої світової війни, що завдали величезної шкоди 
зібранням усіх харківських музеїв. Для евакуації ко-
лекцій трьох музеїв (Історичного музею ім. Г С. Ско-
вороди, Центрального музею революції УРСР та кра-
єзнавчого музею) було виділено всього лише 2 вагони. 
З фондів Історичного музею були відібрані для вивозу 
тільки вироби з дорогоцінних металів, колекції ме-
далей та монет, деякі етнографічні та археологічні зі-
брання, прапори, найбільш цінні предмети живопису. 
У цих умовах палеолітичні колекції навряд чи могли 
претендувати на евакуацію (що виявилося ще не най-
гіршим варіантом – 10 жовтня на станції Олексіївка 
Бєлгородської області прямим попаданням німецької 
авіабомби один із вагонів був повністю знищений) і 
лишилися в Харкові.

З самого початку окупації музейні колекції, що 
не були евакуйовані, зазнали пограбування — як сти-
хійного, метою якого було отримання «сувенірів» на 
пам’ять про взяття Харкова (що, за спогадами очевид-
ців, до осені 1941 р. набуло характеру спортивного 
змагання), так і організованого робочою групою Опе-
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ративного штабу Розенберга (Einsatzstab Reichsleiter 
Rosenberg), який відповідав за пошукові та евакуацій-
ні операції, пов’язані з архівами, бібліотеками й музе-
ями на окупованих територіях.

У листопаді 1941 р. міською управою шляхом 
об’єднання чотирьох музеїв (історичного, краєзнавчо-
го, антирелігійного і революції) був утворений Музей 
Слобожанщини (директор О.М. Рудинський). Співро-
бітниками музею була розроблена тематична структу-
ра нової експозиції, в якій п’ять перших розділів при-
свячувалися давньому минулому краю (Рибальченко 
1996, с.63, 64).

А вже з липня 1942 р. за ініціативи окупаційної вла-
ди почалися роботи по створенню окремої археологічної 
виставки, яка мала важливе пропагандистське завдан-
ня — за допомогою презентації, перш за все, черняхів-
ських старожитностей, обґрунтувати права загарбників 
на території, зайняті у пізньоримську добу готськими 
племенами. З цією метою археологічні колекції історич-
ного музею та фонди археологічного музею Харківсько-
го університету були звезені до будівлі педагогічного 
інституту, зайнятої незадовго перед тим під медичний 
склад (вул. Сумська, 33). Виставка відкрилася 1 листо-
пада, причому, перший її розділ був присвячений без-
посередньо давньокам’яному віку. У ніч з 14 на 15 лю-
того 1943 р., напередодні залишення міста німецькими 
окупантами, будівлю, в якій знаходилася археологічна 
виставка, було підпалено одразу в кількох місцях, що 
призвело до пожежі й загибелі експозиції.

Під час другої окупації Харкова (березень-сер-
пень 1943 р.) була здійснена спроба організації нової 
виставки (в тому числі і з використанням уцілілих ар-
хеологічних матеріалів) у будівлі колишньої картин-
ної галереї (вул. Басейна, 18). Однак, до остаточного 
звільнення Харкові 23 серпня 1943 р., спалена археоло-
гічна виставка залишалася нерозібраною. 28 вересня 
цього ж року постановою РНК УРСР було відновлено 
діяльність музею, а вже 6 жовтня до установи повер-
нувся І.Ф. Левицький.

Першу згадку про Мізинську колекцію в наявній 
сьогодні музейній документації містить «Інвентарний 
опис культурно-історичних цінностей і матеріалів 
Українського Історичного Музею в Харкові, розграбо-
ваних і знищених німецько-фашистськими загарбни-
ками в період тимчасової окупації 1941-43 рр.». Історія 
створення цього документу наступна. Вже на початку 
1942 р., після контрнаступу радянських військ під Мо-
сквою, на звільнених територіях стали створюватися 
спеціальні комісії «для обліку та документації всіх 
руйнувань музеїв, найбільших бібліотек, пам’яток 
старовини і для встановлення фактів вивозу, загибелі 
та псування експонатів і книг». Наприкінці цього ж 
року було засновано Державну Надзвичайну комісію 
з визначення збитків, яка очолила дану роботу. Було 
видано спеціальний посібник з оцінки музейних ма-
теріалів історико-побутового та природознавчого ха-
рактеру, в упорядкуванні археологічного розділу яко-
го брали участь Б.О. Рибаков і О.П. Смирнов (Симкин 
1961, с.266-288).

Після звільнення Харкова подібну комісію було 
створено і при історичному музеї. До її складу вклю-
чили двох археологів – І.Ф. Левицького і С.А. Семе-
нова-Зусера. Вибір кандидатур для такої роботи був 
цілком правомірним – це були найбільш авторитетні 
харківські археологи, які зуміли пережити війну (пер-
ший — в окупації, другий — в евакуації). До війни 
І.Ф. Левицький, як зазначалося вище, очолював відділ 
докласового суспільства Українського державного іс-
торичного музею, а С. А. Семенов-Зусер (з 1937 р.) – 
кафедру стародавньої історії та археології Харківсько-
го державного університету. Немає сумніву, що більш 
обізнаних про склад довоєнних археологічних колек-
цій харківських музеїв дослідників не було. 

З поставленим завданням виконавці справилися 
успішно і своєчасно — за наказом директора музею 
№ 61 від 21 липня 1944 р. їм було виплачено невели-
ку грошову винагороду: І.Ф. Левицькому — 500 крб., 
С.А. Семенову-Зусеру — 300 крб. (для порівняння, 
ставка старшого наукового співробітника становила 
тоді 700 крб., завідувача відділу – 900-1000 крб.).

Археологічна частина інвентарного опису містить 
докладний перелік довоєнних колекцій Історичного 
музею та Археологічного музею Харківського універ-
ситету. Під пунктом «97» у ньому значаться «крем’яні 
знаряддя з Мізинської стоянки» кількістю 15 екземп-
лярів, оцінених авторами опису у 600 карбованців.

З жовтня 1943 р. І.Ф. Левицький приступив до розко-
пок спаленої археологічної виставки. Ці роботи тривали 
впродовж трьох «польових сезонів» – з 1943 по 1945 рр. 
Зберігся складений І.Ф. Левицьким реєстр експонатів, 
знайдених під час розкопок спаленої виставки. Однак у 
цьому реєстрі з незрозумілої причини відсутній розділ, 
присвячений розкопкам кімнати, в якій розміщувалися 
матеріали давньокам’яного віку, хоч інші розділи ви-
ставки (наприклад: кімната 4 – неоліт-трипілля, кімната 
5 – бронза, кімната 6 – Греція і Скіфія, кімната 7 – готи 
тощо) відображені досить докладно. Тому нема ясності, 
чи експонувалася на археологічній виставці Мізинська 
колекція, але достеменно відомо, що при її створенні 
були широко використані матеріали Гінцівської стоянки 
з довоєнних розкопок І.Ф. Левицького.

На початку 1952 р. були розпочаті роботи по від-
новленню облікової документації з новоствореної 
групи зберігання «Археологія», стали заповнювати 
інвентарні книги. Артефакти Мізинської колекції от-
римали інвентарні номери №№125-176 (тобто, всього 
52 предмета). Номінативний перелік їх наступний:

Нуклеус –  1 екз.
Нуклеус конічний –  1 екз.
Нуклеподібний уламок –  1 екз.
Відщеп –  2 екз.
Відщеп пластинчастий –  1 екз.
Пластини –  10 екз.
Пластина зі скошеним ретушшю кінцем –  1 екз.
Проколка –  1 екз.
Скребачка кінцева –  6 екз.
Скребачка кінцева з рівним робочим кінцем –  1 екз.
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Скребачка –  1 екз.
Осколок з ретушшю –  2 екз.
Різець кутовий –  5 екз.
Різець бічний –  5 екз.
Різець бічний з підправкою –  1 екз.
Різець подвійний (бічний і кутовий) –  3 екз.
Різець –  1 екз.
Різець потрійний –  1 екз.
Різець серединний –  6 екз.
Різець серединний подвійний –  1 екз.
Різець бічний, подвійний –  1 екз.

У переліку збережено термінологію, використану 
в інвентарній книзі. Необхідно зауважити, що ще в 
травні 1951 р. І.Ф. Левицький за станом здоров’я звіль-
нився з музею і вже наступного року пішов із життя. 
Інвентарну книгу, ймовірно, заповнювала Л.П. Ланде, 
яка не була фахівцем з археології кам’яної доби. Ціка-
во також, що у графі «Старі інвентарні номери» наявні 
значення від 6 до 270. Якщо припустити, що це дово-
єнні інвентарні номери харківської колекції кременю 
з Мізина, то стає очевидним її досить значна репре-
зентативність (щонайменше 270 одиниць зберігання).

Однак у тому ж 1952 р. відділ археології в Харків-
ському історичному музеї був ліквідований, інвентар-
ні книги по групі «Археологія» довгий час не запов-
нювалися.

У 1968 році відділ відтворили, але ведення старих 
інвентарних книг не поновлювали. Було проведено 
переінвентаризацію археологічних колекцій, зокрема 
сформовано колекційні списки й на археологічні фон-
ди. При цьому мізинські матеріали кількісно суттєво 
зменшилися: у Колекційному списку №20, до якого 
вони увійшли, значиться лише 21 предмет, а саме:

Скребачки кінцеві –  5 екз.
Пластини –  7 екз.
Різці бічні –  8 екз.
Нуклеус конічний –  1 екз.

На основі цього колекційного списку у 1980 р. була 
заповнена нова інвентарна книга, в якій мізинські ма-
теріали отримали відповідні колекційному списку ін-
вентарні номери №№ Арх. 20/1-21. У наявній на сьо-
годні колекції ідентифіковано 20 предметів, а саме:

Ножеподібні пластини —  4 екз.
Різці —  9 екз.
Скребачки —  6 екз.
Ретушована пластина —  1 екз. 

Згаданий в переліку 1980 р. конічний нуклеус 
знайти не вдалося. Усі артефакти виготовлені з ти-
пового для мізинської стоянки кременю чорного та 
чорного з сірими й коричневими плямами кольору. На 
трьох предметах спостерігається легка димчаста па-
тина (рис. 1, 3, 6; рис. 2, 1).

Видовжені пластинки без ретуші та явних слідів 
використання представлені 4 екземплярами (рис. 2, 
8-11) розмірами 5,9-4,3 см в довжину та 2-1,4 см в ши-
рину, тобто вони відносно невеликі й вузькі, як і біль-
шість пластинок цієї пам’ятки.

Найчисленніша група знарядь мізинської сто-
янки — різці. В колекції Харківського історичного 
музею вони представлені 9 екземплярами виключно 
бічних форм. Більшість виготовлені на ножеподібних 
пластинках, дистальний кінець яких трохи навскісно 
зрізаний  притуплюючою ретушшю. Різцевий скол на-
несений з довгого краю (рис. 1, 1-3, 6, 9). Один бічний 
різець, виготовлений на відносно масивному відщепі, 
базальний кінець якого зрізаний у вигляді виїмки. З 
одного боку нанесено скол, який сформував робочу 
частину знаряддя (рис. 1, 5). Є припущення, що виїм-
ка також могла слугувати робочим елементом. Зага-
лом у мізинській колекції різців таких форм небагато 
(Шовкопляс 1965, с. 138). На одному з різців робоча 
ділянка сформована сколом під гострим кутом до пло-
щини пластинки (рис. 1, 7). Два знаряддя цієї групи – 
подвійні різці (рис. 1, 4, 8).

Друге місце за чисельністю та різноманітністю в 
мізинській колекції знарядь займають скребачки. У 
нашій добірці їх 6 екземплярів — усі кінцеві, виготов-
лені на пластинках. Три знаряддя дугоподібно вигнуті 
на дистальних кінцях пластинок (рис. 2, 1-3), два ма-
ють пряме лезо (рис. 2, 5, 6) і не утворюють окремої 
групи, а скоріше є модифікацією дугоподібних скре-
бачок. Можливо, частина таких скребачок зняттям 
сколу з ребра була переоформлена в різці (Шовкопляс 
1965, с. 152). Близька до скребачок із прямим лезом 
скребачка з невеликою виїмкою на робочій частині 
(рис. 2, 4).

Пластина зі скошеним ретушшю кінцем (рис. 2, 
7), яка, до речі, була типологічно вірно визначена в ін-
вентарній книзі 1952 р., могла слугувати заготовкою 
для виготовлення бічного різця.

Невелика добірка крем’яних знарядь мізинської 
стоянки із фондів Харківського історичного музею 
не змінює усталеного уявлення про пам’ятку, але ілю-
струє непросту долю її археологічної колекції.
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Рис. 1. Мізин. Різці.
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Рис. 2. Мізин. Крем’яні знаряддя.


