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МЕЛ1ТОПОЛЬСЬКИЙ КРАСЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ:
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Bi;[ заснування Мелггопольського краезнавчого музею (дагн МКМ) i аж до середини 80-х pp. XX столптя, тобто протягом понад
шести д есяп ш ть його icrop ii, одним i3 важливих напрямк 1в науководослЩ Н И Ц ЬК 01
роботи з вивчення найдавшшоУ icTopii' краю, а також
cnoco6iB поповнення музейного 31брання, була о ргатзащ я музеем
а р х е о л о п ч н и х екепедицш або ж участь наукових сшвробггниюв закладу
в ек сп еди щ ях, оргашзованих академ1чними установами.
Необхщно
вщзначити,
що
про
внесок
науковщв
М елггопольського краезнавчого музею у становления та розвиток
археологи в Запор1зькш облаеп можна знайти докладш вщ омосп в
л п ер атург Прим1ром, чимало про це йдеться у ро зд ш , присвяченому
icTopi'i вивчення археолопчних пам’яток Запорозького краю в
колективнш пращ Г.М. Тощева, М.В. Сльшкова, О.В. ДровосековоУ
[ 1, сс. 4 - 37].
У данш cTarri авторами вводяться до наукового o6iry
маловщом1 факти з icTopii’ Мел 1топольського музею, д еяи подробищ
про учасникш
окремих подш, пов’язаних з археолопчними
дос.'пдженнями, а також використовуються власш авторсью пщрахунки
Щодо джерел надходжень до групи зберй-ання «Археолопя» МКМ.
Основою археоло! i'innx колекцш музею на початковш ста;иТ
формування його фонд1в стали предмети музейного значения 3i6pam та
передан! до Меллтопольського крайового музею Д.Я.Сердюковим [2,
аРК.13]. Перин вщомоеп про археолопчш експедицп Мелггопольського
° кРУжного музею краезнавства вщносяться до 20-х pp. XX ст.
Зокрема, 3 серпня 1928 року завершила свою роботу ексиедищя
“ 1с- Трояни Колар1вського району Мел1топольськоУ округи, оргашзована
^ ^ “ ЛШням науки Народного KOMicapiaTy осв1ти. Роботою експедицп
° сеРеДньо керував професор С.С. Дложевський. Як вщомо, на той
час вш _
об..
°чолював Одеський кторико-археолопчний музей, а також
в одночасно дуже багато !ни 1их службових та громадських посад,

систематично оргашзовуючи археолопчш розвщки, скспедищу т
охоронш розкопки [3, сс.50-52].
До складу uiei експедищУ, серед шших и учасниюв, входив j
завщувач
Мелггопольським
окружним
музеем
краезнавстра
Д.Я.Сердюков (1863-1934). Прюритетним заеданиям експедищУ, Я[(
вщзначав Д.Я. Сердюков, було вивчення малодослщженоУ на той час
схщноУ частини Мелггоподыцини. Шд час роботи експедицп бул0
виявлено та складено план «гуртка на 13 могил», дослщжено одну
могилу с. Трояни, так звану «Ш ошвську №1», де виявили глиняний
посуд, к!стяк доросло'У людини. Також було взято на облж в с. Троянах
та його околицях юлька пам’яток i «кам’яну бабу». Bci реч! супроводу 3
«nioniecbKoro» кургану було передано до М елтш ольського музею
[4, с.36 ].
Наступного, 1929 року, одержавши вщкрип' листа на право
проведения розкопок, Д.Я. Сердюков продовжував досявдження
археолопчних пам’яток краю. На кошти Окрвиконкому BiH здшснив
археолопчш розкопки юлькох кургашв на територи Мелп-опольськоУ
округи. Як правило, при цьому дослщник застосовував методику
«глухоУ транше'У». Один з археолопчних об’ск'Нв знаходився м1ж
Великою та Малою Лепетихами, шший курган поблизу с. Данило1вашвка (Данило-1вашвський курган), ще один, так званий, НовоДмитр^вський, «Шюльний» курган розташований у Ногайському
райош, а також курган у садиб1 Бабенка, в с. Костянтшнвка
Вознесенського району. Pe4i супроводу було виявлено, переважно,
лише поблизу ВеликоУ Лепетихи. Про mini знахщки археолог д1знавався
вщ м1сцевих мешканщв, проте шчого 13 знайденого тут иобачити йому
так i не вдалося [ 5, сс.125-128]. В травш 1930 року в с. Костянтишвка
було проведено «докопку» кургану, однак за браком фшансування цю
могилу так i не дослщили [6, C.24J.
Активну участь у археолопчних розкопках на територГУ краю
брав науковий сшвробпиик музею, n i 3Hime - видатний украУнський
археолог В.М. Даниленко. У 1932 р. вш знайшов коротке повщ ом ленн я
про обстеження Кам’яноУ Могили M.I. Веселовським у 3BiTi
Археолопчно'У KOMicii за 1893 piK. ГУ вивчення стало одним з о б ’е к п в
роботи музею. Роботи мали ешзодичний характер i тривали з 1932 по
1935 piK. На 1934 р. вже були вщом)' до десяти мюць 3i слщами
схематичних зображень, а також поселения на схщ вщ Кам’яноУ Могили
[7, с.7; 8, с. 25].

що археолопчну колекцпо музею довоенного
знахщки з нашвзруинованого поховання гунського часу
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Керамш у[9,с.185].
Протягом 1934-1935 pp. В.М. Даниленком було проведено ще
о Hi розкопки - бшя с. Ново-Пилишвки Мел^топольського району,
поблизу Кам’яноУ Могили. Тут було виявлене колективне поховання,
що знаходилося на 6epe3i р. МолочноУ. Судячи з усього, належало воно
цо сарматського часу i мктило три юстяки: чолов1чий, жшочий та
дитячий. Поховальний швентар мютив зал 1зш rpmiepi наконечники
стрш, 6poH3oei браслета з товстого дроту з бжошчними потовщеннями
на кшцях, геширов!, пастов1 та скляш буси, невеличке бронзове
гладеньке дзеркальце, бронзову поср1блену хрестопод!бну ф1булу,
кинджал, чотири глиняних посудини, в тому числ 1 глек з зооморфною
ручкою та лшшним орнаментом, зернотерку та вудила. Bci щ знахщки
зберй-алися у Мелгтопольському музеУ та загинули пщ час шмецько'У
окупацн. 1947 р., спираючись на вщ омосп про щ розкопки, надаш
Даниленком,
сшвробггниця
1нституту
археологи
АН
УРСР
Т .Г .О болдуева провела дослщження сарматських кургашв неподалпс вщ
Мел1тополя [10, сс. 43-46]. Так само з розкопок могла потрапити до
довоенно'У колекщ'У музею i булава з ciporo порф1риту з бшими
плямочками, яку В.М.Даниленко вщносить до епохи енеолггу [11, с.98].
У листопад! 1936 року тод1шнш директор М елтш ольського
крайового музею M.I. Соболь, завщувач вщ дтом icTopi'i краю
В.Ф.Пешанов та художник музею П.Я. Коломшцев брали участь в
науковщ експедицп на «Чортовш», Кам’янш Topi [12, с. 98]. Щ
Дослщження, як вщомо, увшшли в icxopito археолопчиоУ науки як
Азово-Чорноморська палеолггична експедищя 1936 року, захщний
^Риазовський загш якоУ очолював тод 1 О . М. Бадер. Саме цей загш, KpiM
Розвщки в долиш р. МолочноУ, зафшсував та зняв тод! rin coB i вщбитки
частини зображень на Кам’янш Могил 1 [13, с. 105]. У 1938 р. експедищя
пР°Довжила роботи на Кам’янш Могши. До ГУскладу входив i науковий
т в Роб1тник Мелггопольського музею В.М. Даниленко [7, с.7].

Шдводячи пщсумки щодо учаси музею у археолопчних
експедищях перюду 1920-1930-х роюв, можемо з жалем зазначити, щ0
фондово'У облшовоУ документащ'У довоенного часу в музеУ не збереглоея,
тож навести вичерпний перелш предмепв, ям поповнили музейне
з1брання у цей перюд, неможливо. Збереглоея лише декшька офшшиих
документов, з яких можна отримати загальш вщомосп про музей не
з1брання, в тому числ! археолопчну колекщю. Серед них - «Сведения о
Мелитопольском краевом
музее», складеш
його завщувачем
Д.Я.Сердюковим та звгг «Краевий музей Мелггопшыцини», складений
його директором 1.П. Курило-Кримчаком [14, арк. 13-14; 6, с. 17-29].
Також Д1знатися про деяю предмети археолопчноУ колекци музею
можна з праць В.М. Даниленка та вщомостей, якими b ih дшився з
колегами-археологами.
У nepnii п овоен т роки, у вересш 1947 року, до
Мелитаюльського
району
прибувають
учасники
ПриазовськоУ
археолопчноУ експедищУ Академ 11 наук УРСР для проведения
дослщжень поблизу Кам’яноУ Могили. Мелггопольський юторикокраезнавчий музей також бере участь в ГУ робот! На розкопки «на
невизначений перюд», KpiM с ш в р о б тш к а музею, завщувачки в циклом
«IcTopii'» Н.Й. ВолчковоУ, вщряджаються також екскурсовод музею
З.М.Шубша i навпъ завщувач господарством П.С. Марченко. Kpi\i
цього, Мелггопольський музей, в o co6i директора М.М. Кожушка, взяв
на себе також i зобов’язання часткових трошових витрат i3 забезпечення
розкопок [15, с. 5-6].
За пщеумками дослщжень багатошарових поселень Кам’яна
Могила-1 та Кам’яна Могила-2, проведених 1947 р., Н.Й. Волчкова
передала в pi3Hi роки у фонди МКМ колекщю з кшькох десятков
предмет1в музейного значения: скребачки, иожепод1бш пластини,
в1стря, нуклеуси тощо [16, с. 2-3].
Яскравою сторшкою в icTopii' археолопчноУ науки стали
розкопки зруйнованого поховання епохи Великого переселения н арод!в.
знайденого у Юз1ярськш балщ, у яких брали участь сшвроб1тник
1нституту icTopii" матер1альноУ культури АН СРСР К.Ф. Смирнов,
сшвробггник Запор1зького обласного краезнавчого музею В.Ф. П е ш а н о в
та вже згадувана завщувачка вщдшом icTopii' Мелггопольського музею
Н.Й. Волчкова. Найбшыи цшною та ушкальною знахщкою виявилася
золота ;падема, шкрустована бурштином, сердол!ком та агатом, що ниШ
збернаеться у фондах МКМ [35, с. 68-78].

Влггку 1949 року Мелггопольський музей бере участь в роботд
Ск4фсьК°1 степово1 експедицп АН СРСР 1949-1954 pp. пщ кер1виицтвом
gM Г р а к о в а . 3 18 червня на розкопки кшькох кургашв в с.
К остянтиш вка Мештопольського району вщряджаеться завщувачка
в1дд1л ° м 'СТ0Р '1 Н.Й. Волчкова [17, арк.8 зв.]. Тут вона працюе у скла/ц
загону, який очолював к .i. н. П.Д. Шберов. Було дослщжено 3 кургани з
;6 поховаи н ям и . I серед них, надзвичайно щкаве впускне поховання №3
з курганУ №2, що вщносилося до ранньосмфського часу. В цьому
похованш було виявлено гастяш ncanii, opom oB i вудила, бронзов1
бляшки у зв1риному стиль П.Д. Жберов датував його межею 7-6 ст. до
н е. 3 щеУ експедищУ до музею потрапив також i незвичайний, як для
археолопчноУ колекци експонат - шкаралупа трьох з 10 курячих яець,
знайдених у насипу кургану №1 бшя с. Костянтишвки [18, с. 141-143].
До pe4i, тзш ш е, у 1957 рощ, щ надзвичайно щкав1 артефакти були
передан! на поепйне зберпання Мелггопольському краезнавчому музею
з фонд1в 1нституту icTopii' матер1альноУ культури. Вони е справжньою
окрасою
археолопчного з1брання. Загалом же на територй'
Мелггопольського району у 1949 р. граювська експедиц1я здшенювала
дослщження на протяз1 трьох тижшв, з 18 червня по 8 липня [19].
Н авеет та в л т с у 1951 року, майже два мюящ, з 7 травня по 1
липня,
сшвробггник
Мел 1топольського
краезнавчого
музею
Н.Й.Волчкова перебувала у черговому, проте досить тривалому,
вщрядженш. На цей раз —в Молочанськш археолопчнш експедищУ АН
УРСР, очолюванш к .i. н., завщувачем в1ддшу раннього зал 1эного вшу
IA АН УРСР 0.1. Тереножкшим. Метою експедищУ було дослщження
археолопчних пам’яток на Tpaci Швденно-УкраУнського каналу [17,
арк.ЗО]. 3 невщомих причин прпвшце Н.Й. ВолчковоУ не згадувалось
серед шших учасниюв щеУ експедищУ в «Археолопчних пам’ятках
УРСР», присвячених дослщженням кургашв на р. Молочнш у 19511952 pp., на вщмшу вщ сшвробггниюв шших музе'Ув [20, с. 5].
Однак, не зважаючи на це, i вона сама, i музей, який вона
представляла в експедищУ, були лише у виграпи. По-перше, науковий
сшвробпник МКМ накопичував тут безцшний нольовий доевщ з
Розкопок курган1в, по-друге, особисто знайомився в експедищУ i3
!|1аними вже на той час в УкраУш археологами. I, по-трете, очевидно,
саме ия обставина була, судячи з усього, вирш альною при прийнягп
°статочного рш ен ня Гфо передачу згодом до Мел1топольського
Ч’аезнавчого музею юлькох артефакпв з розкопок на р. Молочнш.

Як вщомо, сшвроб1тники Мел1топольського краезнавчого
музею, директор Ф.Ф. Кулик та науковий ствробггоик Н.Й. Волчкова у
травш 1954 року здшснили попередш розкопки сюфського «царського»
кургану, який увшшов в науку як Мелггопольський курган. А незабароу
Н.Й. Волчкова увшшла до складу експедицп' 1нституту археологи АН
УРСР (1.06. - 10.09.1954 р.) з розкопок цього кургану [21, с. 23; 22,с. 12],
Пщ час розкопок музейне з1брання поповнилося колекщею
ювел1рних прикрас та шшими артефактами з ушкальноУ пам’ятки
сюфськоУ вигцоУ знато другоУ половини IV ст. до н.е. Проте, як
вщзначають сшфологи, досвщ дослщження Мелпопольського кургану
O.I. Тереножкшим важко переоцшити в 1ншому. Адже саме в
Мелггопол1 в п е р ш е (розрядка наша) було вдало застосовано
методику вивчення глибоких пщземних поховальних споруд, коли
використовувались спещалын матер1али ni д час Тх кршлення та
залучались квалУфшоваш прники [23, с. 9]. Це по-перше. А, по-друге,
саме з 1954 року, з розкопок Мелпопольського кургану, всупереч
попереднш градищУ, yci найбшып niHHi магер1али залишалися в УкраУш
[24, с.89].
На жаль, школи, через брак документов, що засвщчували б
оргашзащю музеем археолопчних дослщжень на територй’ краю, по
суто, единим джерелом таких вщомостей е повщомлення у npeci,
зокрема. мюцевш. Наведемо один такий приклад. Так, влпку 1958 року
Мелггопольський краезнавчий музей здшснив розкопки поховання
ямноУ культури в одному з кургашв, розташованому в с. Костянтишвка
Мелггопольського району. Тут, в кургаш висотою до 5 MeTpie, у
швтораметровш могильнш ям] сшвробггаиками музею було виявлено
юстяк людини, б!ля черепа якоУ знаходилася орнаментована гли н ян а
посудина [25].
Очевидно, т е л я резонансу в наущ, пов’язаному з дослщженням
Мелггопольського сюфського «царського» кургану, представники МКМ
стали бажаними учасниками наукових форум1в найвищого р1вня. Так.
протягом 50-60-х pp. сшвробпниюв Мелпопольського музею
запрошували для участо в робот1 наукових сесш Академй' наук СРСР
Москва), присвячених
результатам
археолопчних
досл щ ж ен ь
Прим1ром, у квпш 1958 року директор музею ПЛ. Кузьмш брав участь У
засщанш науковоУ cedi' вщдшення 1С т о р и ч н и х наук 1нституту icTop11
матер1альноУ культури (дал 1 - ИМК) та засщаннях Пленуму [[Mb-

присвяченому результатам археолопчних дослщжень 1957 року [26,
арк.2,зв.]. У K B irai 1968 року з такою ж w ic ie io столицю СРСР в1двщала
старший науковий сшвробп-ник МКМ, завщувачка в 1ддшом icTopii
дораДянського пеРюдУ Т-С. Молчанова [27, арк. 20]
70-80-то роки XX столггтя позначен! найбшьш активною участю
н а у к о в и х сшвробггниюв музею у археолопчних розкопках. Лише за
1971 P- У книз 1 наказ!в музею зафпссовано три наукових вщрядження
с 11;вробпник!в, що стосуються археолопчних дослщжень.
У травш завщуючий вщдшом icTopii" дорадянського перюду
р д. Михайлов та науковий сшвробпник цього ж вщцшу H.I. Лоза
проводили oxopoH H i розкопки кургану у м. Приморську. У c e p im i
H . I - Л о з а вирушила на археолопчш розкопки до с. Данило-Гвашвки
Мелггопольс ь кого
району.
У
жовтш
науков1
сш вроб тш к и
О.М .Алексеев та H.I. Лоза брали участь у робот! ПриазовськоУ
археолопчноУ експедицп у селипц Мирне протягом 30 дшв [28, арк.31
зв., 36 зв., 41 зв.].

У 1971 р. директором музею став кторик-археолог
Б.Д.Михайлов, який до цього займав посаду завщуючого вщдшом
icTopii' дорадянського перюду МКМ, i це позитивно вплинуло як на
поповнення археолопчних колекцш музею, так i на набуття науковими
сшвробггаиками польового археолопчного доевщу.
У 1972 р. науков1 сшвробггники музею проводять розкопки у
сел1 Ново-Пилишвщ Мелпопольського району та радгосш «Садовий»,
наступного року - у с. Вознесенщ Мелггопольського району [28, арк. 58,
64, 79.]. У 1982 р. було проведено розвщки пам’яток епохи палеолггу
бшя сш Ново-Павл1вка та ТроУцьке Мелпопольського району та сш
Ботоеве i Приморський Посад ГХриазовського району [29]. Активну
участь у польових дослщженнях, як можна побачити з книги наказ 1в по
музею, брав i сам директор. Так, у червш 1975 р. вш очолив
археолопчну експедищю для проведения розкопок у р а й о т сш НовоПилишвка - Вознесенка - Костянтишвка, створену на пщстав1
в'Дкритого листа №75/2, виданого 1нститутом археологи' АН УРСР та
^ййстерством культури УРСР, до складу якоУ увшшли сшвробггники
мУзею та ф ш а л у «Кам’яна Могила». У 1983 р. Б.Д. Михайлов взяв
У'Исть у експедицп для проведения охоронних розкопок бшя сш Ново^n ifiK H та Вознесенки [30, арк.24 зв.; 31, арк. 16].

Результати археолопчних розкопок, що Yx проводили
м елтш ольсью музейники, публ 1кувалися у республшанських та
загальносоюзних виданнях. Тепер щ публжацм, разом з книгами наказih
по музею та власне знахщками, е цшним юторичним джерелом. 3 них
ми можемо Д1знатися, за яких обставин були знайдеш Ti чи iiuui музей к j
предмети. У 1976 р. Б.Д. Михайлову вдалося опублпсувати коротка
повщомлення про результати вщразу двох розкопок: бшя с. Вознесенки
Мел1топольського району та с. Показне Михайл 1вського району.
Бшя с. Вознесенки науковими сгнвробпниками музею було
дослщжено кургани 2 та 3. У першому основним похованням виявилося
давньоямне, ор 1ентоване за лш|'ею швшчний схщ - швденний захщ. Бшя
стшки ями знайдено мЫ атю рну гостродонну лшну посудину свгглокоричневого випалу. Загалом же у кургаш було виявлено 11 поховань, з
яких 5 належали до ямноГ, 4 —до катакомбноУ, 2 - до зрубноУ культури.
Щкавим виявилося шзньоямне поховання, впущене до первинного
насипу. У ньому знайпши юстяки дорослого та дитини. Бшя дитячого
юстяка лежали мщш грановане шило та шпилька, а також намистина. У
катакомбному похованш 10 , окр 1м юстяка, знайшли юстки цшого
барана та булаву з кошчним отвором. Ще одшею щкавою знахщкою
виявилася ушкальна лшна посудина з пласким дном, знайдена у
катакомбному похованш 11. На и тулуб1 було вигравповано зображення
двох дракошв, двох дерев життя та антропоморфну ф1гуру. У другому
кургаш основне поховання виявилося кенотафом. 3 решти поховань 6
належали до ямноУ культури i одне - до алано-гунського часу [32,
сс.363-364].
Бшя с. Показне в урочищ! Стара Балка було з1брано крем’яш
вироби епохи шзнього палеол 1ту: KiHneei, подвшш й окрупп скребачки,
скребла, проколки, р1зщ, В1стря типу шатель-перрон та од1, ножепод1бш
пластини. Там само були знайдеш тщ аников! камеш з Кам’яноУ Могили
та масивний вщбшник з чорноморськоУ гальки. Усього бшя с.Показне
м елтш ольсью музейники з1брали близько 4000 предм ете [33, с.364].
ГОзнъопалеолкичш знахщки бшя Показного (Стара або
Каштаева балка) щкав1 ще й тим, що це, як стверджував у своУй ш з ш ш н '
публнсацн Б.Д. Михайлов, було перше подове шзньопалеолгтичне
мкцезнаходження у ГПвшчному Приазов’У. Крем’яний швентар за
типами знарядь виявився спорщненим з матер1алами Лмврос1Увсг,к1!1
стоянки. Деяю 3i знарядь - наприклад, вютря граветтошвдбного типу "

и аналопУ у захиших пам’ятках Молдови, Румущу Угорщи
Волгари' [34,с.47-51].
Обсяг статт1 не дозволяе детально розповюти пр<( apxeojlorj4Hj
експеДИШ» пщ кер1вництвом Б.Д. Михайлова, здшснеш пщ час „ого
перебуваиия на поса;ц директора музею. Протягом 1971-|985 ^ g ^
оПубл!ковано
результати дослщжень бшя сш Э 0во_Павл^ кЛ°
Вознесенка,
Тершння, Ново-Пилишвка, Костянтиш()ка
]У1 ел 1 т о п о л ь с ь к и й район), охоронних розкопок у м. Приморськ
до д ат к о в о го обстеження могильника б!ля с. Новоданил1вк;( OpixiecbKoro
району. Серед них слщ особливо вщзначити таю ДО<л|дження> дк
вш кри ття поховання майкопськоУ культури у зруйнованоц, курган; на
територГУ с.
Костянтишвка (1973 р.) та т з н ь о п ^ д ^ ^
м;сцезнаходження на швденнш околищ с. Тершння (1985 ^ ^ Становить
н аук ов и й штерес i поховання гунського мщника, знайден^ на njHHj4 Hjоколищ с. Ново-Пилишвки у 1972 р. [9, с.15-18, 26-27, 7 3 89.91 95
114, 127, 181].
На жаль, лише на шдставУ актав приймання, кщ„
г
>
' и наказгв та
публйсацш неможливо встановити точш дати проведения '!рхеолог| чних
дослщжень. Для цього необхщш apxiBHi пошуки у ЧаУ ^ВОМу apxiei
1нституту археологи НАН УкраУни.
Що ж стосуеться джерел надходжень музейних ,редмет|в 0
гругш «Археолопя», то за авторськими шдрахунками 3р 0 бЛеними
шляхом роботи з швентарною картотекою, частка п ред м е^ знаДдених
год час археолопчних розкопок i розвщок становить ПРИ*1;|ИЗН0 go 40/
решта припадае на випадков1 знахщки. Це зайвий раз в;дЧИТЬ п ^
важливкть польових археолопчних дослщжень у ф орм ув^^ м зе^ Н01колекщ'У.

Роль археолопчних розкопок у поповненш музей1()го 3 | 5 рання
особливо усвщомлюеться впродовж останшх 25 рок1в, ol ;
ильки через
1еРех1д Б.Д. Михайлова на посаду директора Нацюнальь,го jCTOpHKO
аРхеолопчного заповщника «Кам’яна Могила» музей з;,„,
,
ква
J
шшився без
‘Ф'кованого археолога, який би мав право прово^ти IIOIbOBj
д°слщження. 3 ще'У причини археолопчш колекщ'У музею |рактично не
ПоПовнюються, за винятком поодиноких випадкових зн*.,
Р°К1н u '
w
•
•
ащ ок (за z j
н надшшло трохи бшьше 2 0 нредмепв).
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