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У статті аналізуються результати археологічних експедицій Фе-
дора Копилова з вивчення Запорозьких Січей у 1951 і 1953 рр. Протягом 
цих двох польових сезонів археолог дослідив Микитинську, Чортом-
лицьку, Базавлуцьку, Покровську (Нову), Кам’янську і Томаківську Січі.  
У 1951 р. Олена Апанович брала участь в експедиції від імені Інституту 
історії АН УРСР. За винятком Кам’янської Січі, ці Січі були невдовзі 
затоплені водами Каховського моря. У додатках до статті друкуються 
три археологічні звіти Копилова за 1939, 1951 і 1953 рр., рецензія 
Володимира Гончарова на звіт 1951 р., а також лист Апанович до 
заступника директора Інституту історії.  

Ключові слова: Запорозка Січ, козаки, археологія, Федір Копилов, 
Олена Апанович, Каховська ГЕС. 

 
The author analyzes the results of Fedir Kopylov’s archaeological 

expeditions on the research of Zaporozhian Hosts in 1951 and 1953. During 
these two seasons archaeologist investigated the Cossack Hosts in Mykytyn, 
Chortomlyk, Bazavluk, Pokrovske (New Host), Kamianka, and Tomakivka. 
Olena Apanovych was a member of the expedition in 1951 on behalf of the 
Institute of History of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Except 
of Kamianka Host, these Hosts were flooded soon by the waters of the 
Kakhovka See. Three Kopylov’s archaeological reports (1939, 1951, and 
1953), Volodymyr Honcharov’s review of the report of 1951, as well as 
Apanovych’s letter from the expedition to the deputy director of the Institute of 
History are published in the appendix to the article. 
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удівництво Каховської ГЕС на півдні України у 1950-х роках призвело  

          до кардинальної зміни ландшафту течії Дніпра, затоплення численних  
          територій. Після видання постанови Ради Міністрів УРСР від 20 ве-
ресня 1950 р. «Про будівництво Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, 

Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 17. — К., 2017 
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Південно-Українського каналу, Північно-Кримського каналу й зрошення 
земель південних районів України й північних районів Криму» в Інституті 
археології АН УРСР одразу було створено постійну експедицію на ново-
будовах півдня України на чолі з Михайлом Яковичем Рудинським, «що 
почала попереднє виявлення та облік археологічних пам’яток в зонах затоп-
лення»1. У січні 1951 р. в Інституті археології було укладено попередні 
плани розкопок в районах Південно-Українського каналу між Запоріжжям та 
Мелітополем і по Дніпру в районах між Каховкою, Запоріжжям, Нікополем 
та інших місць Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей2.  
У квітні–травні археологи Олександр Всеволодович Бодянський та Іван Іва-
нович Артеменко здійснили попередню розвідку по Дніпру в районі Каховки 
на лівому березі й між Бериславом та Нікополем на правому, під час якої 
відзначили близько п’ятдесяти місцезнаходжень археологічних пам’яток.  
Ці відомості обговорювалися в Нікополі 25 травня 1951 р. на зборах співро-
бітників всієї експедиції, де попередньо вирішено було організувати екс-
педиційні загони для археологічного обстеження районів майбутнього за-
топлення. Район роботи Капулівського загону належав до п’ятої групи, де 
окремим пунктом рекомендувалося обстежити острів у плавнях напроти  
с. Капулівки, де колись розміщувалася Чортомлицька Січ3.  

У кінцевому підсумку Інститут археології скерував на південь України 
сім експедицій під загальним керівництвом директора, академіка АН УРСР 
Петра Петровича Єфименка, заступником якого було призначено Аркадія 
Вікторовича Добровольського4. Археологічну експедицію на Нікопольщині 
очолювала Євгенія Володимирівна Махно. Для вивчення рештків Запорозь-
ких Січей до її складу було включено окремий загін, який складався з двох 
дослідників, — очолював його Федір Борисович Копилов. До цього загону 
належала також співробітниця Інституту історії АН УРСР Олена Михайлівна 
Апанович, до завдання якої, за власним зізнанням, «входило, в основному, 
пошуки й вивчення пам’яток запорозької старовини»5. Ця праця відбувалася 
в рамках запланованої в Інституті історії теми «Історичне минуле місць 
великих будов комунізму», що передбачала вивчення історії Південної 

—————— 
1 Науковий архів Інституту археології НАН України (далі — НА ІА). — Оп. 1. — 

Спр. 153: «Документы о работе постоянной экспедиции на новостройках юга Украины: 
14.04 — 17.10.1951 г.». — Арк. 1 (лист директора Інституту археології АН УРСР  
П.П. Єфименка до президента АН УРСР О.В. Палладіна, 14 квітня 1951 р.). 

2 Там само. — Арк. 13–16. 
3 Там само. — Арк. 22–29. 
4 Добровольский А.В. Археологические исследования на территории строительства 

Каховской ГЭС в 1951 г. // Краткие сообщения Института археологии АН УССР. — К., 
1952. — Вып. 1. — С. 8 (прим. 1).  

5 Науковий архів Інституту історії України НАН України (далі — НА ІІ). — Оп. 1. — 
Спр. 299: Листування (25.VII — 16.ХІ. 1951 р.). — Арк. 5. 
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України до кінця XVIII ст.6 Пізніше Копилов найняв ще лаборанта — сту-
дента першого курсу гідромеліоративного технікуму, який допомагав здійс-
нювати наземні вимірювання острова біля с. Капулівки, де розміщувалася 
Чортомлицька Січ7. 

Не можна сказати, що історія та археологія козацтва належали до при-
вілейованої тематики в радянській науці. Ця політична тенденція частково 
була відображена й у рецензії Володимира Кириловича Гончарова від  
1 березня 1953 р. на розкопки Копилова 1951 року. Ще у 1941 р., писав 
рецензент, після проведення розкопок Чортомлицької Січі «з’ясувалася ціл-
ковита недоцільність дослідження їх [Січей] археологічним шляхом через 
їхню вкрай погану збереженість. [...] Авторові, звичайно, було відомо зі звіту 
1941 р., що більша частина намічених для дослідження пам’яток січей 
затоплена водою, інша ж частина зруйнована розливами і не є об’єктом для 
археологічних розкопок» (док. 3). Отож, хоч вивчення Запорозьких Січей у 
першій половині 1950-х років і проводилося з причини затоплення територій 
Великого Лугу Каховським морем, все ж археологи прив’язували ці дослід-
ження, що були включені в план Інституту археології АН УРСР, до уро-
чистостей «у зв’язку з прийдешнім трьохсотліттям возз’єднання України з 
Росією»8. Таким чином, керівники експедицій хотіли надати козацькій архео-
логії більшої значущості та обґрунтування необхідності археологічного вив-
чення українського козацтва перед керівництвом АН УРСР та урядом у 
цілому. Така позиція була успішною, оскільки вже в липні 1953 р. Ф. Ко-
пилов отримав завдання від Інституту археології провести археологічні роз-
копки Томаківської та Кам’янської Січей9. 

Значення козацьких археологічних експедицій Ф. Копилова першої поло-
вини 1950-х років полягає в тому, що в міру можливостей археологи та 

—————— 
6 Там само. — Оп. 1. — Спр. 329: Звіт про роботу відділу за 1951 р. — Арк. 2 

(висловлюю щиру вдячність Олексієві Ясю за цю інформацію).  
7 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут рукопису (далі — 

НБУВ. ІР.). — Ф. 374: Апанович Олена Михайлівна. — Оп. 1. — Спр. «Щоденники та 
нотатки, 1951–1996» (далі — Апанович О.М. Щоденник). — Арк. 13. 

8 Добровольский А.В. Археологические исследования на территории строительства 
Каховской ГЭС в 1951 г. — С. 14; Копылов Ф.Б. Археологическое изучение остатков 
Запорожских Сечей // Краткие сообщения Института археологии АН УССР. — К.,  
1955. — Вып. 4. — С. 52. 

9 Копилов Ф.Б. Короткий звіт про роботу групи по дослідженню запорізьких па-
м’яток Нікопольсько-Гаврилівської експедиції 1953 р. // НА ІА. — № 1953/1д. — Арк. 1–
3; Його ж. Щоденник групи по дослідженню Запорозьких Січей Нікопольсько-Гав-
рилівської експедиції Інституту археології АН УРСР. Розпочато 17. 7. 1953 р. Закінчено 
31.7.1953 р. (далі — Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953) // НА ІА. — № 1953/1д. — Арк. 1–
18; Його ж. Археологічні розвідки на місцях Запорозьких Січей // Нікопольський крає-
знавчий музей. Архів наукової бібліотеки. — Арк. 1–10 (за передані копії статті висло-
влюю щиру вдячність заступнику директора музею Мирославові Петровичу Жуков-
ському); Його ж. Археологическое изучение остатков Запорожских Сечей. — С. 52–53. 
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історики зафіксували стан збереження Запорозьких Січей перед їхнім затоп-
ленням, здійснили опис пам’яток історії козацтва, що існували на той час, 
порівнюючи з тим періодом, коли їх описував Дмитро Іванович Явор-
ницький. 

Приводом до написання цієї статті став лист О. Апанович з Нікополь-
ської експедиції до тодішнього заступника директора Інституту історії АН 
УРСР Миколи Никифоровича Лещенка, в якому дослідниця просила офор-
мити їй відпустку з 25 серпня 1951 р., оскільки Федір Борисович від’їжджав з 
Нікополя додому у зв’язку з родинними обставинами (док. 4)10. Вивчаючи 
глибше цю тематику, вдалося натрапити на першорядні документи й мате-
ріали про діяльність цієї та інших експедицій, як-от археологічний звіт  
Ф. Копилова за обстеження чотирьох Січей у 1951 р. (док. 2), його польовий 
щоденник 1951 р. з кресленнями шести розкопів на Чортомлицькій Січі, 
перелік речей, знайдених під час цих розкопок, щоденник Апанович 1951 р., 
непублікована стаття Копилова «Археологічні розвідки на місцях Запорозь-
ких Січей», машинопис якої автор подарував Нікопольському музеєві, його 
польовий щоденник і звіт за розкопки двох Січей у 1953 р. (док. 5) та ін.11 

В історіографії трапляються згадки про експедиції Копилова 1951 і 
1953 рр., а його археологічні звіти іноді використовувалися в наукових 
статтях з історії Запорозьких Січей12. Важливими працями у цьому питанні є 
дослідження археологів Аркадія Козловського та Вадима Ільїнського, які на 
межі 1980–1990-х років писали не лише ґрунтовні статті з історії археоло-
гічного вивчення козацьких Січей, а й підсумовували свої відкриття, базо-
вані на розкопках, особливо Кам’янської Січі13. Ще чверть віку тому у цих 

—————— 
10 НА ІІ. — Оп. 1. — Спр. 299: Листування (25.VII–16.ХІ.1951 р.). — Арк. 5–7. 
11 Копылов Ф.Б. Отчет о работе отдельного отряда Никопольской археологической 

экспедиции 1951 года, по обследованию Запорожских памятников // НА ІА. —  
№ 1951/2г; Його ж. Щоденник. Капулівський загін Нікопольської експедиції 1951 р.: 
Почато 21/VII.51 р. Закінчено 16/VIII.51 р. (далі — Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951) // Там 
само. — Од. зб. 1770. — 30 арк.; Його ж. Щоденник, 1953. — Арк. 1–18; Його ж. 
Короткий звіт про роботу... — Арк. 1–3; Інвентарний опис матеріалів з розкопів Чор-
томлицької Січі: № 1–228 // Там само. — Од. зб. 1771. — 7 арк.; Його ж. Археологічні 
розвідки на місцях Запорозьких Січей. — Арк. 1–10; Апанович О. Щоденник. — Арк. 1–
36. 

12 Див., зокрема: Гурбик А. Томаківська Січ: (70-і роки XVI ст. — 1593 р.) // 
Козацькі Січі: (Нариси з історії українського козацтва XVI–XIX ст.). — К.–Запоріжжя, 
1998. — С. 43; Горобець В. Кам’янська Січ: (1709–1711, 1730–1734 рр.) // Там само. —  
С. 129–131; Мицик Ю.А. Козацька мати: (До 90-річчя від дня народження Олени Апа-
нович) // Архіви України. — 2009. — № 6. — С. 263; Оленковський М. «Червона книга» 
археологічних пам’яток Херсонщини. — Херсон, 2010. — С. 18; Федорук Я. Писемне 
джерело 1651 року про поховальний обряд українського козацтва // Український архео-
графічний щорічник. Нова серія. — К., 2012. — Вип. 16/17. — С. 689. 

13 Козловський А.О., Ільїнський В.Є. Козацькі старожитності Пониззя Дніпра // Ар-
хеологія. — 1991. — № 4. — С. 42–58; Козловський А.О. Особливості будівництва 
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публікаціях підкреслювалася необхідність видавати матеріали археологічних 
досліджень Січей14. Така праця здійснювалася й раніше15, проте ця проб-
лематика й досі залишається злободенною.  

Участь Апанович в експедиції 1951 р. і вивчення рештків чотирьох Січей 
спонукали дослідницю до великої діяльності над укладенням наукового 
реєстру пам’ятних місць запорозького козацтва, що мало значні впливи на 
прийняття постанов Президії ЦК КПУ від 31 серпня 1965 р. і Ради Міністрів 
УРСР від 18 вересня 1965 р. «Про увічнення пам’ятних місць, пов’язаних з 
історією запорозького козацтва». У своїх працях дослідниця часто згадувала 
про цю експедицію і навіть включала її окремою віхою у свою творчу біо-
графію16. Уже в 1954 р. вона використала результати експедиції 1951 р. у 
книжці про історичні місця подій в епоху Хмельниччини, описавши три Січі — 
Томаківську, Микитинську й Чортомлицьку. Особливо перегукуються з її 
нотатками у щоденнику описи у цій книзі результатів розкопок Чортом-
лицької Січі, де детально згадуються тогочасні знахідки — рештки сіль-
ськогосподарських знарядь праці, уламки гутного скла, керамічного посуду 
та ін., а також топографічний опис місцевості17. Польові дослідження 1951 р. 
стали для Апанович відправними пунктом і для організації майже через 
чотири десятиліття іншої експедиції — «Запорозька Січ: зруйноване й уці-
ліле» (1989), під час підготовки й проведення якої вона користувалася ви-
сновками археологічних досліджень 1951 р. і своїм щоденником18.  

Результати експедицій Копилова 1951 і 1953 рр. враховував також і 
Дмитро Якович Телегін під час вивчення Запорозьких Січей на початку 
1990-х років19. Крім того, у 1953 р. дослідник обстежував Кам’янську Січ, 

                                                                                                                                 
житлових споруд на Кам’янській Січі // Нові археологічні дослідження пам’яток укра-
їнського козацтва: Зб. наук. праць. — К., 1992. — Вип. 1. — С. 16, 18. 

14 Див., напр.: Козловський А.О. Особливості будівництва житлових споруд на Ка-
м’янській Січі. — С. 18. 

15 Див., напр.: Яценко С.П. Археологічні дослідження 1968 року Р.О. Юри. Фондове 
зібрання Запорізького краєзнавчого музею // Музейний вісник. — Запоріжжя, 2009. —  
№ 9. — С. 56–65. 

16 Див., напр.: Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. — К., 1991. —  
С. 201; Її ж. Чортомлицька Січ: До 345 річниці заснування. — К., 1998. — С. 8; Олена 
Михайлівна Апанович: Бібліографічний покажчик: (До 75-річчя від дня народження). — 
К., 1994. — С. 17. 

17 Апанович Е.М. Исторические места событий освободительной войны украинского 
народа 1648–1654 гг. — К., 1954. — С. 5–10, 83, 86. 

18 Апанович О.М. Експедиція «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле» // Книжник. — 
1990. — № 6. — С. 25; Її ж. Експедиція «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле»: 
Науковий звіт // НБУВ. ІР. — Ф. 374: Апанович Олена Михайлівна. — Оп. 1. — Спр. 34. — 
Арк. 1–21; Савченко С.В. «Це — пісня моєї душі»: Олена Апанович у збереженні 
пам’яток Запорізької Січі в кінці 1980 — на початку 1990 років // Сумська старовина. — 
2014. — Т. XLIII–XLIV. — С. 111. 

19 Див., зокрема: Телегін Д. Я. Січі запорозьких козаків низового Дніпра. — К., 1991. — 
С. 11; Його ж. Обстеження Січей Низового Дніпра в 1990 р. // Укр. іст. журн. — 1992. — 
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коли Копилов проводив там нові археологічні розкопки20. У той час праця 
Телегіна здійснювалася в рамках розвідки експедиційним загоном архео-
логічних пам’яток палеоліту, неоліту, поселень, селищ і городищ епохи 
бронзи, скіфського та післяскіфського часів21.  

Звіти Копилова 1951 і 1953 рр., а також його та Апанович польові 
щоденники вносять багато уточнень як для козацької археології, Січей, 
історії низового козацтва в цілому, так і для козацької архітектури, пам’яток, 
історії народної пам’яті тощо. У цих документах переплетено археологію, 
історію, фольклор, етнографію та багато інших важливих дисциплін, без 
яких сьогодні неможливо уявити вивчення українського козацтва XVI– 
XVIII ст. як явища.  

Польові щоденники Копилова й Апанович з експедиції 1951 р. дуже 
сильно відрізняються за жанром. Перший — це конкретні професійні 
нотатки за пророблену кожного дня роботу, що згодом стали підставою для 
написання звіту за експедицію й самим автором були долучені до архівної 
справи. Другий — це щоденник «для себе», в якому, крім археологічних та 
інших нотаток, натрапляємо на безліч вражень авторки від подорожей по 
Дніпру і запорозьких місцях, опис побуту експедиції, людей, які зустрічалися 
протягом цього часу, іноді навіть особистісних переживань від цих зустрічей 
і т. п. 

Звіт Копилова за 1951 р. писався не одразу після завершення тогорічного 
археологічного сезону. Дослідник зволікав із цим текстом майже півтора 
роки. У цьому документі зустрічаються, наприклад, дані про те, що в 1952 р. 
до Нікопольського музею поступали експонати з с. Покровського. Сама ж 
рецензія В. Гончарова, як ми бачили, датувалася 1 березня 1953 р. Отже, звіт 
про обстеження Січей у 1951 р. Федір Борисович готував десь перед напи-
санням цієї рецензії. Це могло бути пов’язано з підготовкою ним і забез-
печенням фінансування наступної експедиції на Кам’янську й Томаківську 
Січі, що відбулася у другій половині липня того самого 1953 р. 

У 1951 р. Федір Борисович не вперше робив обстеження запорозької 
території Нікопольщини. У 1939 р. археолог здійснював уже розвідки 

                                                                                                                                 
№ 7–8. — С. 136; Його ж. Часи козацькі. Січі Запорозькі: За письмовими та архео-
логічними джерелами. — К., 1997. — С. 88, passim. Загальний підсумок розвідки 1990–
1991 рр. див.: Археологія доби українського козацтва XVI–XVIII ст. — К., 1997. —  
С. 22–23; Телегін Д.Я., Тітова О.М. Дослідження експедиції «Січі Запорозькі» у 1991 р. // 
Нові археологічні дослідження пам’яток українського козацтва: Зб. наук. праць. — К., 
1992. — Вип. 1. — С. 1–5. 

20 Телегін Д.Я. Січі запорозьких козаків низового Дніпра. — С. 16; Його ж. Часи 
козацькі. Січі Запорозькі... — С. 135. 

21 Телегин Д.Я. Отчет о работе разведывательного отряда Никопольско-Гаврилов-
ской экспедиции 1953 г. // НА ІА. — № 1953/1б. — Арк. 3 (згадка про відвідини  
с. Республіканець). 
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Чортомлицької Січі, про що іноді сам згадував під час опису пізніших 
досліджень (док. 1; док. 2, арк. 7)22.  

Рукопис звіту археолога про обстеження Чортомлицької та Нової Січей, 
а відповідно і решток старовини у цих місцях, у вересні 1939 р. зберігся в 
архівній справі за 1953 р. (док. 1). З цього звіту відомо також, що Копилов 
робив тоді й фотофіксацію місцевості. Оглянувши рештки валів Чортом-
лицької Січі, він виявив фрагменти кераміки у зсуві, підмитому весняною 
водою, та підйомний матеріал з берега річки Підпільної. Археолог вважав, 
що ця кераміка, зроблена на гончарному колі, а також ліпний посуд, на-
лежали до пізніх запорозьких часів і ранніх — неолітичних. Було здійснено 
також опис могили Івана Сірка та запорозької хати, що тоді належала 
мешканці с. Капулівки Оксані Забутній. За переказами старих місцевих лю-
дей, у запорозькі часи ця будівля слугувала за корчму. Станом на 1939 р. 
половина хати була вже перебудована, а інша половина, «яка служить 
коморою, залишилась в своєму первісному вигляді», — писав дослідник.  
У своєму звіті 1951 р. він відносив її датування до епохи середини — ос-
танньої чверті XVIII ст., а новішу частину — приблизно до середини ХІХ ст. 
(док. 2, арк. 7)23.  

Обстежуючи с. Покровське у 1939 р., Копилов писав про рештки валів 
Нової Січі, запорозьку гавань Уступ для чайок і городище за річкою Під-
пільною, що мало підсобне значення для Січі, зі збереженими ямами, імо-
вірно, колишніми льохами — «...за переказами, — як він писав у звіті  
1939 р., — на цьому городищі у запорізців стояли господарські будівлі». 
Копилов зафіксував також плиту від козацької могили у центрі села, де вже 
не було хреста. З підйомного матеріалу знайшлися фрагменти кількох 
люльок. 

У 1941 р., перед самою війною, археологічні розвідки на Нікопольщині 
проводив науковий співробітник Інституту археології Михайло Леонтійович 
Макаревич. Незважаючи на те, що рецензент звіту Копилова В. Гончаров 
згадував про експедицію Макаревича (док. 3), однак звіти останнього майже 
всі були втрачені під час війни. Про це свідчив і сам Копилов у 1951 р.: під 
час розкопок 1941 р. «було знайдено рештки кузні, проте, на жаль, всі мате-
ріали, а частково й документація, загинули під час Вітчизняної війни, — 
писав він. — Через це довелося знову закладати розвідувальні розкопки в 
деяких місцях на острові» (док. 2, арк. 9)24. Про результати досліджень 
Макаревича Федір Борисович знав безпосередньо з його розповідей, і добра 

—————— 
22 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 3. Про це див. також згадку у щоденнику 

Апанович (арк. 13 зв.).  
23 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 17 зв. 
24 Олена Апанович про це зі слів Копилова: Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 15. 

Пошуки цих матеріалів у Науковому архіві Інституту археології НАН України під час 
написання цієї статті також не були успішними. 
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обізнаність з місцевим ландшафтом обома археологами лише сприяла кра-
щому плануванню експедиції 1951 р. (док. 2, арк. 10). 

Крім археологічних розвідок і розкопок, перед експедицією 1951 р. ста-
вилося також завдання здійснити історико-географічний опис місцевостей, 
де існували Запорозькі Січі, фіксувати пам’ятки епохи запорозького козацтва 
в цілому (надмогильні хрести і пам’ятники, могилу Івана Сірка, пам’ятки 
старовини й давньої архітектури, зокрема, церкву в с. Покровському, старі 
хати, які мали ознаки козацької архітектури, та ін.). «Завданням [Капулів-
ського] загону, — писав Копилов, — було обстеження всіх пам’яток часів 
існування Запорозьких січей на території плавень р. Базавлука, а саме: Ми-
китинської, Чортомлицької і Покровської Січей, перевірка відомостей Явор-
ницького про місцезнаходження Базавлуцької Січі, перевірка існування та 
збереженості пам’яток часів Запорожжя, що були відзначені у працях Явор-
ницького, й виявлення нових пам’яток цього часу» (док. 2, арк. 1). 

Багато праці було із описом фондів Нікопольського музею, а також 
просвітницькими лекціями з історії козацтва та про результати розкопок. 
Оскільки Нікопольський музей надав базу для археологічної праці, то, за 
свідченням О. Апанович, експедиція повинна була залишити в його фондах 
частину знахідок, а також допомогти з впорядкуванням музейних фондів25.  

Детальний опис Нікопольського музею й порівняння пам’яток запо-
розької старовини у його фондах за станом на літо 1951 р. із тими, що їх 
описав Яворницький, О. Апанович здійснила у своєму щоденнику у  
20-х числах липня. При цьому вона подавала дуже колоритні характеристики 
тодішнього завідувача відділу природи Миколи Карловича Цегера. За свід-
ченням Апанович, частина експонатів, описаних Яворницьким, була виве-
зена одним фотографом на евакуацію в Моздок, де вони були передані в 
міськвиконком. Після війни фотограф узяв у музеї кошти на реевакуацію, 
проте цю справу не довів до кінця, зник, а експонати пропали. До них 
належали Євангеліє в срібній оправі, пояс, який за переданням був власністю 
Івана Сірка, ікона із зображенням запорожців на чолі з Петром Калнишев-
ським та ін.26 

Загалом у 1951 р. Ф. Копилов і О. Апанович обстежили Микитинську, 
Чортомлицьку, Базавлуцьку й Нову Січі (док. 2). Проте у той час плани цілої 
експедиції не вдалося здійснити через непередбачувані обставини: близько 
14 серпня Копилов отримав телеграму від дружини й змушений був 
виїжджати до неї до Лубен в родинних справах (він відбув 16 серпня після 
відповідного дозволу від керівництва експедицією). Ще наступного дня 

—————— 
25 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 3 зв. 
26 Там само. — Арк. 3 зв.–5, 7–7 зв.; Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 1; 

Савченко С.В. Місця пам’яті українського козацтва у щоденникових нотатках Олени 
Апанович // Література та культура Полісся. Серія: Історичні науки. — Ніжин, 2013. — 
Вип. 73. — С. 12.  
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Апанович зустріла його на пристані, звідки він відпливав кораблем до 
Черкас27. Таким чином, 16 серпня — це дата, коли обривається польовий 
щоденник Копилова, і 17 серпня — Апанович. 

З листа Олени Михайлівни до заступника директора Інституту історії 
Миколи Никифоровича Лещенка видно, що Федір Борисович мав намір 
повернутися на Нікопольщину приблизно через місяць (док. 4). Дослід-
ницьке завдання, яке ставилося перед початком експедиції, неможливо було 
виконати Олені Михайлівні самотужки, обмежившись лише наземним 
вивченням Січей без фотофіксації місцевості, якою займався Копилов, і тим 
паче без археологічних розкопок. Апанович просила у Лещенка дозволу 
перервати це відрядження, відправитися на відпочинок на Кавказ й звідти 
повернутися в експедицію, не заїжджаючи до Києва. «...робота без археолога 
не дає потрібних результатів», — писала вона в листі до Інституту історії 
(док. 4). 

Отож, після 16 серпня Олена Апанович залишилася одна у Капулів-
ському загоні Нікопольської експедиції. Вона домовилася з А. Доброволь-
ським, що до 25 серпня самостійно обстежить ще декілька Січей28. За свід-
ченням з її листа до Лещенка (док. 4), Апанович побувала також на Хортиці 
й місцях Томаківської та Олешківської Січей. Однак, як було видно, ці 
обстеження вона не вважала повноцінними й не вела щоденника під час цих 
відвідин. Пізніше, звітуючи за результати експедиції на місця Запорозьких 
Січей у 1989 р., вона також про це не згадувала29. У 1951 р., питаючи дозволу 
виїхати у відпустку, дослідниця констатувала, що їй “лишилося вивчити ще 
одну Запорозьку Січ — Кам’янську, рештки, а точніше руїни, татарського 
міста у Великому Лузі й рештки турецьких фортець Берислава і Каховки” 
(док. 4). 

Зі звіту Ф. Копилова 1951 року випливає, що після від’їзду з Нікополя 
археолог уже не повертався для обстежень ще чотирьох Січей — Томаків-
ської, Кам’янської, Олешківської та Хортиці. Для О. Апанович, відповідно, 
експедиційний сезон також завершився у серпні того року. У звіті Інституту 
історії за 1951 р. писалося з цього приводу: «На протязі двох місяців  
Є.М. Апанович проводила дослідження, зв’язані з визначенням місць розта-
шування Січі в окремі періоди її існування, розвитку продукційних сил, 
соціально-економічної диференціації її населення, культури тощо. В наслі-

—————— 
27 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 31 зв., 32 зв., 35; Копилов Ф.Б. Щоденник, 

1951. — Арк. 30. 
28 Док. 4; Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 32. 
29 «Також як матеріал для порівнянь були використані результати досліджень 

чотирьох Січей археологічною експедицією 1951 року...», — писала дослідниця 
(Апанович О.М. Експедиція «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле». Науковий звіт. — 
Арк. 2; Її ж. Експедиція «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле». — С. 25). 
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док експедиції здобуто ряд важливих даних, доставлено матеріальні зна-
хідки»30. 

Розкопки територій Томаківської та Кам’янської Січей Копилов почав 
уже в липні 1953 р., на цей раз уже без участі Олени Михайлівни. Це могло 
бути викликано тим, що тоді О. Апанович була тісно задіяна до видання 
документів з історії епохи Богдана Хмельницького до ювілею Переяслав-
ської ради, над чим у той самий час працювала велика група колективу 
Інституту історії АН УРСР (саме у 1953 р. вийшов перший том збірника 
документів «Воссоединение Украины с Россией», де вона була одним з 
упорядників і редакторів). У міжчасі, у 1952 р., Копилов вів розкопки 
Любимівського городища в с. Любимівці Каховського р-ну Херсонської обл. 
у складі Бериславсько-Каховської експедиції, де, крім іншого, знайшов 
уламки стінок посудини другої половини XVII ст., з покритою всередині 
поливою, аналогічною зі знахідками на Чортомлицькій Січі попереднього 
року31. 

Учасником експедиції 1953 р. від Інституту історії був Максим Карпович 
Козиренко32. Обстеження Кам’янської Січі, як згадувалося, у 1953 р. про-
водив також Дмитро Якович Телегін. 

Звіт Ф. Копилова 1953 року відрізняється від 1951-го насамперед своєю 
стислістю. Не даремно автор відзначив у назві, що це «короткий звіт».  
У ньому вже немає історичних екскурсів про Січі, відсутні історико-топо-
графічні порівняння з обстеженнями цих територій Яворницьким, майже 
нічого не згадано про розповіді старожилів, пошуки й фіксацію запорозьких 
наземних пам’яток, як-от хрестів, цвинтарів, старих хат запорозького типу 
тощо. Зміст сконцентровано виключно на археології з висновками, базо-
ваними на зіставленні результатів розкопок з письмовими відомостями. 
Великою мірою це було, найімовірніше, наслідком критичної рецензії 
В. Гончарова на результати обстежень Січей у 1951 р., де Копилову заки-
далося, що археологічних розкопок було замало (властиво, тільки на Чор-
томлицькій Січі й розвідкові розкопки на Базавлуку), а натомість багато 
уваги приділялося вивченню пам’яток запорозької старовини, посиланням на 
Яворницького, переданням, історико-топографічним описам та іншим питан-
ням, що не належали до царини археології. Однак стаття Копилова, написана 
для Нікопольського музею, засвідчує, що дослідник фіксував запорозькі 
наземні пам’ятки, зокрема, хрести, також і під час праці в 1953 р.33 У по-
льовому щоденнику натрапляємо на описи цих хрестів і загалом на багато 

—————— 
30 НА ІІ. — Оп. 1. — Спр. 329: Звіт про роботу відділу за 1951 р. — Арк. 3–4. 
31 Дмитров Л.Д., Копылов Ф.Б. Отчет о работе Любимовского отряда Бериславско-

Каховской экспедиции // НА ІА. — № 1952/3а. — Арк. 2; див. також: Колекції наукових 
фондів Інституту археології НАН України: Каталог. — К., 2007. — С. 123. 

32 Док. 5; Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953. — Арк. 1–18. 
33 Копилов Ф.Б. Археологічні розвідки на місцях Запорозьких Січей. — Арк. 9. 
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деталей, випущених в офіційному звіті34. Не знати також, чи М. Козиренко 
вів власний польовий щоденник, про існування якого поки що нічого неві-
домо. Це джерело, звичайно, як і у випадку зі щоденником Апанович 1951 р., 
могло б прояснити багато деталей під час обстеження експедицією Кам’ян-
ської й Томаківської Січей. 

Впливи рецензії на звіт про експедицію 1951 р. простежуються також і в 
тому, що в 1953 р., крім самого Копилова й представника Інституту історії, 
до польових досліджень було залучено також і кресляра І.М. Саченка. Як 
видно з тексту рецензії (док. 3), керівникові Копилівського загону заки-
далося, що в його офіційному звіті за 1951 р. немає жодного креслення його 
розкопок Чортомлицької Січі, хоч такі узагальнюючі схеми є у щоденнику 
Копилова. У 1953 р. Копилов робив короткий звіт для Інституту археології 
уже з детальними кресленнями з розкопок Томаківки й Кам’янської Січі. 

Нижче подаємо найважливіші проблеми, які заторкувалися під час про-
ведення цих експедицій, а саме: обстеження Микитинської, Чортомлицької, 
Базавлуцької, Нової, Кам’янської й Томаківської Січей; пошуки й описи 
козацьких могил, цвинтарів, надмогильних хрестів; пам’яток козацької побу-
тової архітектури; сакральних пам’яток козацької архітектури, а також 
свідчення народної пам’яті, легенд і передань з епохи козаччини до середини 
ХХ ст. 

 

Запорозькі Січі 

У 1951 р. Капулівський загін Нікопольської археологічної експедиції 
здійснив обстеження місць, де розміщувалися чотири Січі — Микитинська, 
Чортомлицька, Базавлуцька і Покровська (Нова). Природно, що перебуваючи 
в Нікополі, експедиція першою справою поцікавилися вивченням найближ-
чої місцевості, де гіпотетично існувала Микитинська Січ. Цей географічний 
опис Копилов здійснив у щоденнику під час обстеження міста, й він багато в 
чому збігається з тим описом, що його свого часу подавав Яворницький у 
праці про запорозьких козаків. «Місце, де була Січ на Микитиному Розі, — 
читаємо у цьому щоденнику, — зараз не існує — тут тече нова течія Дніпра, 
яка пішла по руслу колишньої р. Орлової, розмила цю протоку, зрізала місце, 
де стояла колись січова церква і відділила Орлів острів від правого берега 
Дніпра. Старе річище Дніпра за Орловим занесено піском зараз не діє, крім 
весняного розливу. Таким чином, острів Орлов (на якому зараз пляж) — 
приєднаний до лівого берега Дніпра»35. 

Найголовніші археологічні дослідження Капулівського загону Нікополь-
ської експедиції 1951 р. проводилися з 29 липня до 4 серпня на території, що 

—————— 
34 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953. — Арк. 1–9 (Кам’янська Січ), 9–18 (о. Томаківка). 
35 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 4. Див. також: Яворницький Д.І. Історія 

запорозьких козаків. — К., 1990. — Т. 1. — С. 126–127.  
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залишилася від Чортомлицької Січі. На той час рештки Січі знаходилися на 
острові напроти Капулівки, що утворився в результаті розмиву весняними 
паводками низини, де було викопано (імовірно, напередодні зруйнування 
Січі у 1709 р., як припускав Копилов слідом за Яворницьким) оборонний рів 
перед січовою фортецею (док. 2, арк. 7–8)36. Здійснюючи географічний опис 
цього острова, Апанович порівнювала його з тим, що був зроблений Явор-
ницьким, і відзначала зменшення його площі, розмитої водою Дніпра за той 
час. «Раніше до цього острова, — писала Олена Михайлівна, — в часи 
Яворницького сходилося 8 річок, зараз їх менше, оскільки р. Чортомлик, 
Лапинка і Бистрик змінили своє русло і не доходять до острова, а Бейкуш і 
Гнилуша замулені. Від Бейкуса залишилося лише озерце і на його місці вже 
посаджені нові дерева»37. Старі люди, яким на той час було вже по 87 років, 
розповідали, що за молодості чули від старожилів, як Капулівку від Січі 
відділяла лише вузенька протока, через яку було прокладено місток38. 

Нотатки у щоденнику Олени Михайлівни дають добру уяву про те, як 
саме вона використовувала такий порівняльний метод в експедиції. На 
кожну Січ дослідниця завела окремий зошит, у якому конспектувала працю 
Яворницького з описом пам’яток станом на кінець ХІХ ст. На одній стороні 
зошита вона конспектувала географічно-топографічний опис Січей, а на 
іншій подавала історичну частину. Перша також була поділена на дві час-
тини. В одній Апанович конспектувала описи Яворницького, а в іншій — 
власні спостереження39. 

У 1951 р. від площі, де була сама фортеця Чортомлицької Січі, вже 
нічого не залишилося. Збереглася лише висока частина острова без валів або 
інших фортифікаційних споруд, на якій в часи існування Січі розміщувалися 
окремі господарські будови та ремісничі майстерні, як-от ливарня, кузня та 
ін. (док. 2, арк. 8, 14–15). Проте в часи Яворницького тут ще можна було 
спостерігати два рови з валами і п’ять ям40. У народній пам’яті це відоб-
разилося в розповідях одного дідуся, який допускав, що на Січі й досі один 
рів лишився, а решту було розкопано під городи. На його пам’яті знаходили 
багато монет, та й сам він пробував шукати запорозькі скарби41.  

З причини весняних паводків, через які на Січі не можна було будувати 
житлові та підсобні споруди, низька частина острова слугувала звалищем, 
куди викидали непотрібні речі. У літній час, коли працювала експедиція, 

—————— 
36 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — Т. 1. — С. 132. Про виникнення 

острова див. також: Телегін Д.Я. Січі запорозьких козаків низового Дніпра. — С. 16; 
Його ж. Часи козацькі. Січі Запорозькі... — С. 88.  

37 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 12 зв.–13. Порівн.: Яворницький Д.І. Історія 
запорозьких козаків. — Т. 1. — С. 132–133. 

38 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 17 зв., 18 зв. 
39 Там само. — Арк. 17. 
40 Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — Т. 1. — С. 132; док. 2. — Арк. 8. 
41 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 18.  
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верхня частина острова здіймалася над рівнем води на 10 метрів, нижня, що 
затоплювалася навесні, — на 1 метр. Після побудови ГЕС весь острів було 
поглинуто Каховським водоймищем. У 1989 р. О. Апанович свідчила, що всі 
ці рештки Січі, де проводилися розкопки у 1951 р., зникли під водою42.  
У 1990–1991 рр. Д. Телегін, здійснивши обстеження за даними лоцій Ка-
ховського моря, намагався локалізувати це місце під водою для імовірних 
археологічних досліджень43. 

У верхній та нижній частинах острова Ф. Копилов заклав шість роз-
відувальних траншей. Головною знахідкою, здійсненою вже у перший день 
розкопок 30 липня, був розвал печі якоїсь наземної споруди, що складався з 
битої цегли, перемішаної з глиною жовтого кольору, і злитків окисленої міді 
між цеглою. Під цим завалом було розкопано яму, заповнену жовтою гли-
ною, часто ошлакованими уламками цегли, уламками вугілля та окислими 
шматками міді. Дослідник робив висновки про те, що розвал печі — це 
рештки горна мідноливарної майстерні, що припинила своє існування ще 
перед зруйнуванням Січі російськими військами44. 

Федір Борисович не випадково заклав першу розвідувальну траншею у 
цій ділянці острова, оскільки саме тут у 1941 р. М. Макаревич розкопав 
кузню, що діяла на Чортомлицькій Січі. Така близькість двох запорозьких 
промислових майстерень давала змогу Копилову робити припущення про те, 
що ці об’єкти колись становили єдиний січовий комплекс виробництва  
(док. 2, арк. 10). 

Ще однією знахідкою, також на цій ділянці острова, але вже в іншій 
траншеї № 3 (довжиною 8 м і шириною 2 м), було знайдено сім вер-
тикальних обгорілих плах, що визначали стіни кута якогось підсобного 
приміщення, з великою кількістю вугілля і попелу. Крім цих плах, не було 
знайдено більше ніяких слідів цієї споруди. Під культурним шаром було 
знайдено три горщики з дьогтем та сумішшю смоли, що вживали для об-
смолення чайок та рибацьких човнів. Копилов робив висновок, що цей 
матеріал належав до епохи Чортомлицької Січі, де був привозний. Через це 

—————— 
42 Апанович О. Експедиція «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле». — С. 28. 
43 [Телегін Д.Я.] Січі, паланки, зимівники. Пам’ятки прикордонної служби. Похо-

вання, цвинтарі й типи надмогильних монументів // Археологія доби українського ко-
зацтва XVI–XVIII ст. — С. 24, 41 (мал. 13); Його ж. Часи козацькі. Січі Запорозькі... — 
С. 89. 

44 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 5–7; Док. 2. — Арк. 9–10; Апанович О.М. 
Щоденник. — Арк. 15–16. Згадки про ці знахідки в науковій літературі див.: Телегін Д.Я. 
Січі запорозьких козаків низового Дніпра. — С. 11; Його ж. Часи козацькі. Січі Запо-
розькі... — С. 88; Козловський А.О., Ільїнський В.Є. Козацькі старожитності Пониззя 
Дніпра. — С. 48. 
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його закопали як господарську цінність в якомусь приміщенні, що згоріло 
під час руйнування Січі в 1709 р.45 

У ході розкопок було віднайдено багато речей, що дають уявлення про 
матеріальну культуру Чортомлицької Січі та низового козацтва в цілому. Це — 
уламки керамічного та скляного посуду, іноді розписаного орнаментом в 
українському стилі. «Тут вживалися і кухонні горщики, і полив’яний, вишу-
каніше виділений посуд, і полив’яні прикраси з чудовим візерунком, миски й 
тарілки, і розписні “кумани”, і скляні штофи, кварти й «ведмедики». У вікна 
будівель вставлялося вже в XVII ст. кругле віконне скло, зроблене гутним 
способом, причому вікна вставлялися не лише в житлових будинках, а й у 
ремісничих майстернях...», — писалося у звіті розкопок. Було віднайдено 
також чимало люльок-«носогрійок», уламки кіс і металеві оковки дерев’яних 
лопат, рибацькі грузила та багато інших предметів46. 

Окремої уваги заслуговували знахідки з періоду, що передував зведенню 
в цьому місці козацької фортеці. Йдеться насамперед про рештки ліпної 
кераміки, тісто якої було перемішане товченими ракушками, обломки стінок 
та ніжки амфори тощо. Це свідчило, що на початку н. е. на місці Чор-
томлицької Січі існувало якесь поселення. Одинокою знахідкою став також 
уламок вінця посудини епохи Київської Русі47.  

Локалізація місця Базавлуцької Січі також базувалася на топографічних 
описах Яворницького, хоч природний ландшафт на той час уже дещо змі-
нився, зокрема, з’явилися нові плавні. Як інші дослідники, Копилов і 
Апанович відштовхувалися від опису цієї Січі Еріхом Лясотою у 1594 р.48 
Австрійський посол прибув до табору запорожців у час, коли велика їхня 
частина пішла в похід.  

У науці локалізація цього місця викликала дискусії, починаючи з праць 
Д. Яворницького, Л. Падалки та ін. Причому після першого видання «Історії 
запорозьких козаків» у 1892 р. Яворницький дещо змінював свої погляди на 
цю проблему, зазначаючи, що Лясота описав місце не Січі, а тимчасового 

—————— 
45 «Можно предполагать, что этот деготь относится ко времени Чертомлыцкой сечи. 

Об этом говорит и то, что он был закопан в каком-то подсобном помещении того 
времени, остатки стенок которого в виде обгорелых нижних концов плах стояли всего на 
расстоянии 1 м от горшков с дегтем (см. фото № 13)» (Док. 2, арк. 12; Копилов Ф.Б. 
Щоденник, 1951. — Арк. 10–13; Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 15 зв., 17 зв.). 

46 Інвентарний опис матеріалів з розкопів Чортомлицької Січі: № 1–228. — 7 арк.; 
Док. 2. — Арк. 7–16; Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 5–22. 

47 Док. 2. — Арк. 12; Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 14–15; Інвентарний 
опис матеріалів з розкопів Чортомлицької Січі: № 1–228. — № 90, 99–103, 105–107, 
passim. 

48 Грушевський М. Історія України-Руси. — К., 1995. — Т. 7. — С. 287–288. 
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табору козаків, які чекали на повернення товариства з походу49. Копилов 
віднайшов на місцевості вісім великих ям, що їх Яворницький спершу 
окреслював козацькими куренями, і почав розкопки двох із них. Не ви-
явивши культурного шару, археолог робив висновок про природне, а не 
штучне, походження цих заглибин (№ 2, арк. 19)50. «Про ями кажуть, що це 
рештки від корчування груш, якими колись був вкритий майже весь острів», — 
занотовував археолог51. 

Незалежно від цього, проблема локалізації Базавлуцької Січі не була 
вирішена. У 1990 р. у цих місцях побував Д. Телегін. Дослідник робив 
здогад, що Яворницький і Копилов «обстежували різні місця над Базав-
луком»52. 

Подорожуючи до с. Покровського на місце Нової Січі, Олена Михай-
лівна занотовувала, що топографія тих околиць не зазнала істотних змін з 
часів Яворницького53. У 1951 р. тут було зроблено тільки історико-топо-
графічне обстеження, а археологічних розкопок не проводилося. «Варто 
відзначити, що завдяки довгостроковому заселенню Нової Січі, знищенню її 
оборонних споруд, перекопанню ґрунту під городи й приватним розкопкам 
шукачів скарбів, площа Нової Січі в археологічному значенні цілком 
знищена й під час розкопок навряд чи зможе дати цікавий матеріал», — 
зазначав Ф. Копилов (док. 2, арк. 24). О. Апанович, зі слів, мабуть, Копилова, 
додавала, що розкопки в самому селі утруднювалися, оскільки ця територія 
була забудована хатами й розпахана городами господарів54. 

На самій Січі вже не було видно валів, які Яворницький описував у своїй 
праці. У 1951 р. Копилов писав, що вони були настільки знесені й розпахані 
під час розбудови с. Покровського, «що простежити їхню конфігурацію 
немає жодної можливості» (док. 2, арк. 23). Сліди рову, однак, було помітно 
ще на лівому березі р. Підпільної на городищі, яке колись мало господарське 
значення й яке місцеві мешканці називали «Січ»55, де колись був козацький 
цвинтар. При обстеженні цієї території було виявлено уламки цегли й кера-
міки XVII–XVIII ст.56 

Крім того, дослідник відзначав збереження внутрішньої січової гавані 
для чайок Уступ, що єдналася з Підпільною протокою, майже повністю 

—————— 
49 Эварницкий Д.И. Вольности запорожских козаков. — СПб., 1898. — С. 109; 

Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 24–25; Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 22 зв.–
23. 

50 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 25–26. 
51 Там само. — Арк. 26. 
52 Телегін Д.Я. Часи козацькі. Січі Запорозькі... — С. 49. 
53 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 19 зв. 
54 Там само. — Арк. 28 зв. 
55 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 29–30; Апанович О.М. Щоденник. —  

Арк. 28 зв. 
56 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 30. 
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занесеною мулом. «Навколо “Уступа” знаходять уламки люльок, гроші, а 
раніш знаходили і зброю», — писав він у щоденнику57. 

Як бачимо, значні зміни з кінця ХІХ ст. у ландшафті території, на якій 
існувала Нова Січ, відбулися приблизно після 1939 р., коли Федір Борисович 
занотовував, що бачив ще вали, а також ями-льохи на підсобному для Січі 
городищі (док. 1). 

З польового щоденника Копилова 1953 р. видно, що, як і два роки перед 
тим, дослідник також відштовхувався від опису Січей у Яворницького, хоч у 
його звіті це не відображено (док. 5). На це вплинула, як згадувалося, 
негативна рецензія на археологічний звіт 1951 р., в якій авторові закидалися 
часті посилання на праці цього історика. У щоденнику здійснено детальний 
топографічний опис місця, де розміщувалася Кам’янська Січ, зокрема, роз-
ташування куренів, що також було випущено у звіті58.  

Розкопки на Січі здійснювалися в основному на місцях ям, що зали-
шилися саме від цих куренів. У той час було здійснено розвідкові розкопки 
одного з таких куренів і закладено шурфи у трьох інших ямах. Загалом 
Копилов налічував вісімнадцять слідів від ям, що колись були куренями у 
два ряди, — за часів Яворницького їх було сорок у три ряди. «Майже всі 
вони містяться зараз на городах громадян с. Республіканець. [...] Після 
підйому Каховською ГЕС води частина їх потрапить в зону розливу», — 
писав він у щоденнику. Багато з цих заглибин було безслідно знищено не 
тільки природними умовами, а й селянами, які засипали їх, аби вирівняти 
площу городів59. 

Дослідник встановив, що курені були напівземлянками, заглибленими в 
землю на 1,5 м; їхня довжина становила близько 10 метрів і ширина — 6 м. 
Стіни й підлога цих споруд були обкладені деревом, оскільки не було 
виявлено ніяких залишків обмазки стін або мазаної підлоги60. У курені, де 
здійснювався розвідувальний розкоп, було знайдено уламок глиняного під-
свічника, покритого зеленою поливою, уламок гутного скла та інші речі, а 
також рештки кахель XVII–XVIII ст.61, що свідчило про існування тут 
кахельної печі. В іншому місці було також віднайдено рештки чотирикутної 
глиняної печі, верх якої було обставлено карнизом з фігурних кахель. Піч 
належала до якоїсь наземної споруди й була обставлена неполив’яними 
кахлями, прикрашеними різним рослинним, зооморфним, антропоморфним і 
геометричним орнаментом. «Можливо, що це була якась адміністративна 
будова або будинок якогось значного старшини», — припускав Копилов62. 

—————— 
57 Там само. — Арк. 29. 
58 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953. — Арк. 1. 
59 Там само. — Арк. 4. 
60 Там само. — Арк. 3. 
61 Там само. — Арк. 2–3. 
62 Там само. — Арк. 7. 
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Підсумовуючи розкопки, археолог робив висновок, що Кам’янська Січ 
не була покинута раптово в результаті руйнування чи якоїсь іншої небезпеки. 
Археолог зазначав, що дерево на стінах куренів і колоди підлоги було 
вийнято під час переселення козаків на Нову Січ у 1734 р. Про це свідчила 
також незначна кількість керамічних знахідок на місцях куренів63. 

Результати польових досліджень Копилова 1953 р. були використані у 
майбутньому, коли у 1990–1991 рр. на Кам’янській Січі було розкопано й 
досліджено ще два куреня, один з яких був у добрій збереженості, територію 
торгово-ремісничого передмістя на березі р. Кам’янки, кількох наземних 
споруд та ін.64 

На території острова Буцького або Томаківки коло міста Марганця 
Нікопольського району краще збереглися козацькі інженерні оборонні конст-
рукції, ніж в інших місцях. «Нами виявлені рештки досить великого укріп-
лення, що складається з площі, обнесеної з трьох боків — сходу, півночі і 
заходу валом та ровом, а з півдня прилягає до рукава Дніпра, який зветься 
“Річище”. Коло цього укріплення раніш знаходили запорізьку зброю, речі та 
випадково виявлено було “кабиці” — примітивні печі, де готували їжу», — 
писалося у звіті (док. 5). Копилов занотовував, що це укріплення височіло на 
6–7 м над рівнем річища, і під час утворення Каховського водоймища воно 
мало бути залитим або розмитим хвилями рукава Дніпра65. 

З інших польових матеріалів цієї експедиції відомо, що згаданою у звіті 
зброєю була запорозька шабля і чотири гармати, що їх селяни підняли з дна 
річища й передали до Нікопольського музею ще перед війною66.  

Про знахідку печей-«кабиць» археологові стало відомо завдяки розпо-
відям місцевих мешканців, які виявили їх під час будівництва колгоспної 
водокачки. У них було багато вугілля, попелу, рештків кісток від тварин і 
риби, луски, уламків мальованого посуду, розписаних білою й червоною 
фарбою горщиків, характерних для епохи XVII–XVIII ст., та ін.67  

Крім того, на місці, що вже осунулося в річище, селяни знайшли, як 
припускав археолог, рештки кузні з невеликими заржавілими шматками 
заліза, вугіллям тощо68. 

Тимчасове існування Томаківської Січі, де козаки пробули зовсім мало 
часу, дослідник уможливлював поряд із паралельним існуванням Микитин-
ської Січі. Такий висновок базувався на тому, що під час розкопок цього 
місця було виявлено повну відсутність на ньому культурного шару, за 

—————— 
63 Там само. — Арк. 8. 
64 Козловський А.О. Особливості будівництва житлових споруд на Кам’янській Січі. — 

С. 18–25.  
65 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953. — Арк. 11. 
66 Там само. — Арк. 12; Копилов Ф.Б. Археологічні розвідки на місцях Запорозьких 

Січей. — Арк. 6. 
67 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953. — Арк. 11–12. 
68 Там само. — Арк. 12. 
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винятком рідких решток кострищ у ґрунті й одинокої знахідки уламку якоїсь 
посудини (док. 5)69.  

Площа Томаківської Січі була обнесена валом і ровами, які станом на 
1953 р. уже заплили. На той час вона становила приблизно 2–2,5 га70. 
Найдовший північний вал зберіг ще рештки в’їзду, 7,5 м завширшки, «оче-
видно, колишніх воріт»71. Археолог здійснював розрізи валу, в товщі якого 
не було знайдено ніякого каркасу. Цей факт давав змогу зробити припу-
щення, що це укріплення було збудоване для оборонних потреб поспіхом і не 
назначалося на довший час. На час розкопок вал ще був досить помітний — 
висотою 1,3–1,8 м і шириною 11 м. «По верху валу, можна думати, стояли 
ще зв’язані вози і в такому вигляді укріплення являлось типовим польовим 
оборонним спорудженням козацького часу, а ніяк не стінами, бодай і зем-
ляної фортеці, якими звичайно обносилася Запорізька січ», — писав до-
слідник (док. 5)72.  

Існування цього табору на Томаківці, як і заснування Микитинської Січі, 
Ф. Копилов, за Срезневським і Яворницьким, пов’язував з повстанням Фе-
дора Линчая та його прибічників — линчаївців (док. 1, арк. 1; док. 5, 
арк. 3)73. Дослідник ішов тут за легендарною традицією й апокрифічним 
оповіданням про линчаївців, які нібито укріпилися на Микитинській Січі, 
однак після поразки від військ Івана Барабаша з поляками розпорошилися в 
лугах і степах. До цих линчаївців на о. Буцький утік перед початком пов-
стання Богдан Хмельницький, якого вони нібито прийняли за свого про-
відника74. У науці цю легенду спростовували історики, починаючи з 
М. Костомарова й В. Антоновича, однак її живучість у літературі кінця  
ХІХ — початку ХХ ст. (П. Буцинський, Д. Яворницький, Ф. Равіта-Ґав-
ронський та ін.) змушувала також і М. Грушевського писати про це окрему 
розвідку з новими спростуваннями75. 

Після утворення Каховського водоймища затопленими виявилися п’ять 
Січей. З того часу археологи й історики не раз порушували питання 
підводних археологічних досліджень. Наземні роботи можна було проводити 

—————— 
69 Там само. — Арк. 13. 
70 Там само. — Арк. 10, 16. 
71 Там само. — Арк. 10, 16. 
72 Там само. — Арк. 10–11, 14. 
73 Там само. — Арк. 13, 16–18.  
74 Срезневский И. Украинская летопись: 1640–1657. — Харків, 1835. — С. 5, 10–11, 

117; Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.] — СПб., 1892. — Т. 1. — 
С. 103–104, 109. У другому виданні цієї праці Яворницький випустив ці легенди: 
Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — [Перевид. з 2-го вид. 1900 р.]. — К., 
1990. — Т. 1. — С. 122–125. 

75 Грушевський М. Одна з легенд Хмельниччини. Хмельницький і линчаївці // Гру-
шевський М. Твори: У 50 т. — Львів, 2009. — Т. 9. — С. 244–247. 
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лише на території колишньої Кам’янської, Олешківської Січей та на 
о. Хортиці76. 

 

Козацькі могили й цвинтарі 

За період цих експедицій було обстежено декілька цвинтарів, де фік-
сувалися козацькі та інші старі могили. Ретельно перевірялися відомості про 
збереження хрестів на могилах, що їх описував Яворницький наприкінці  
ХІХ ст. У 1951 р. багато із них були вже втрачені або зруйновані, причому не 
тільки водами Дніпра, а й самими місцевими мешканцями, як-от у Капулівці, 
де рибалки, за свідченнями місцевого старожила, розбивали кам’яні хрести 
«ще при царському режимі»77.  

На ці пам’ятки Копилов звертав увагу ще у 1939 р., коли, як ми бачили, 
він згадував про надмогильну плиту в селі Покровському. У 1951 р. два 
козацькі хрести було зафіксовано на старому цвинтарі Нікополя — на похо-
вання запорожця Степана Храпала від 1825 р. та нікопольського міщанина 
Івана Петренка від 1828 р. Крім того, археолог згадував і про ще один 
запорозький цвинтар у Нікополі, що повністю був змитий водами Дніпра78.  

Йдучи слідами Яворницького, Копилов і Апанович перевіряли його 
відомості про козацькі хрести в с. Грушівці й Грушівському Куті в околицях 
Базавлука. Дослідники фіксували втрачені ще наприкінці ХІХ ст. пам’ятки й 
давали детальні описи хрестів козацької форми на цвинтарях цих сіл та в 
їхніх околицях79. Ці описи сьогодні мають особливе значення, оскільки, за 
свідченням Д. Телегіна, який обстежував ці місця у 1990 р., обидва села 
повністю або частково опинилися під водами Каховського моря80. 

Особливим завданням експедиції було обстеження стану збереження 
могили Івана Сірка поблизу с. Капулівки. Це поховання залишалося єдиним 
збереженим від колишнього козацького цвинтаря на тому місці. Ще навіть у 
1990 р. археологи робили спроби віднайти (проте безрезультатно) цвинтар 
—————— 

76 Список наукових звітів Наукового архіву Інституту археології НАН України за 
1945–2009 рр. див. за посиланням (станом на 31 травня 2017 р.): https://smartarchaeology. 
files.wordpress.com/2016/03/d0b7d0b2d196d182d0b8.pdf 

77 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 18. Детальний опис хрестів і цвинтарів на 
Запорозьких Січах див.: Сапожников І.В. Кам’яні намогильні хрести запорозьких ко-
заків XVII–XVIII ст. // Сапожников І.В. Кам’яні хрести Степової України: (XVIII — 
перша половина ХІХ ст.). — Одеса, 1997. — С. 130–150. 

78 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 1–2; Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 5 зв.; 
Док. 2. — Арк. 3–4.  

79 Док. 2. — Арк. 19–21; Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 22 зв.; Апанович О.М. 
Щоденник. — Арк. 19 зв., 22 зв., 23 зв., passim. 

80 Телегін Д.Я. Січі запорозьких козаків низового Дніпра. — С. 7; Його ж. Часи 
козацькі. Січі Запорозькі... — С. 50. Про ці околиці див. також: Богуш П.М. До пошуків 
зимівника кошового отамана Івана Сірка // Нові археологічні дослідження пам’яток 
українського козацтва: Зб. наук. праць. — К., 1992. — Вип. 1. — С. 54–60.  
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Чортомлицької Січі. «Інтенсивне руйнування берегової смуги водами Кахов-
ського водосховища дає підставу припустити, що зруйновано і цвинтар Чор-
томлицької Січі», — писали А. Козловський та В. Ільїнський, підсумовуючи 
результати досліджень81. 

Перші нотатки про цю могилу Ф. Копилов робив ще під час розвідки 
1939 р., коли занотовував у своєму звіті її «безоглядний стан», наголошуючи 
на потребі охорони цієї пам’ятки запорозького козацтва (док. 1, арк. [1 зв.]). 
Тодішні звернення археолога до голови Нікопольського райвиконкому щодо 
впорядкування й збереження могили Сірка не давали жодного результату. 
Копилов розповідав Олені Михайлівні, що голова райвиконкому називав 
кошового отамана «петлюрівцем», а з цього випливало й відповідне став-
лення місцевої влади до могили82. Це й зрозуміло, оскільки, за свідченням 
сучасних дослідників цієї проблематики, що базуються на спогадах меш-
канців Капулівки, у 30-х роках «осіб, які наважувались наблизитись до місця 
поховання славетного козацького отамана, викликали «на бесіду» до органів 
НКВС»83. 

У 1951 р. Копилов та Апанович також фіксували сумний стан збере-
женості пам’ятки. У щоденнику Олена Михайлівна порівнювала занедбану 
на той час могилу з розповідями людей про роки німецької окупації. «Була я 
й на могилі Сірка, — занотовувала дослідниця 1 серпня. — Камінь над-
могильний такий, як описано Яворницьким, тільки від часу ще більше 
вивітрився й саме рік пробито кулею поліцая. Під час німецької окупації 
націоналісти засадили довкола гай, зробили квітники. Коли прийшли наші, 
рік-два трималося. А зараз квітники загинули, гай наполовину вирубано, й 
сумне враження викликає це місце. І народ так говорить: “Німці привели в 
порядок могилу Сірка, прикрасивши її”. Дуже погано, що так виходить і 
лишається в свідомості народу, що німці таке зробили, а зараз запущено. 
Треба буде поговорити про це в Києві»84. 

У цьому місці важливо відзначити, що в роки війни могилою Сірка 
заопікувалися члени ОУН, товариства «Просвіта» й співробітники міської 
управи Нікополя. Відомо, що в той час могилу впорядковували члени 
«Просвіти» й похідної групи ОУН на Дніпропетровщині Уляна Тимченко, 
провідник земельного відділу Федір Вовк та інші діячі85. 

—————— 
81 Козловський А.О., Ільїнський В.Є. Козацькі старожитності Пониззя Дніпра. —  

С. 48. 
82 Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. — С. 201.  
83 Сегеда С. Могила Івана Сірка: історія, міфи, дослідження // Народознавчі зошити. — 

Львів, 2015. — № 4 (124). — С. 780. 
84 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 16–16 зв.; Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — 

Арк. 3. Про це див. також: Савченко С.В. Місця пам’яті українського козацтва у що-
денникових нотатках Олени Апанович. — С. 14–15. 

85 Сегеда С. Могила Івана Сірка... — С. 780; Іванченко І. Діяльність похідних груп 
ОУН на Дніпропетровщині в роки ІІ-ї світової війни. — Севастополь, 2003 (електронний 
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Відправляючись з нікопольської експедиції через Дніпропетровськ у 
відпустку на Кавказ, О. Апанович звернулася до райкому партії та рай-
виконкому про необхідність догляду за могилою Сірка. Однак, за свідченням 
дослідниці, у 1951 р. це звернення «викликало різко негативну реакцію»86.  

Іван Сірко помер 1 серпня 1680 р., й, як занотували Копилов і Апанович, 
саме рік смерті отамана було прострелено кулею поліцая87. Яворницький, 
праці якого вони вивчали дуже прискіпливо, спершу неточно відчитував ці 
цифри, подаючи дату смерті на плиті «4 травня 1680 р.»88. Однак згодом, 
спершу в додатках до першого видання третього тому «Історії запорозьких 
козаків» (1897), а потім і в другому виданні (1900), він уточнював попередню 
версію89. Під час одного тривалого перебування у Капулівці дослідник 
здійснив точне розшифрування напису на стелі старослов’янськими літерами 
(«буква в букву и крапка в крапку», — як сам писав), що було потім пов-
торено іншими вченими, зокрема, у спеціальних працях 90-х років ХХ ст. з 
археології козацтва90. 

Обстежуючи Нову Січ у с. Покровському, Копилов і Апанович порів-
нювали стан збереження козацьких могил з часами Яворницького. З чоти-
рьох могил запорожців 1728, 1729, 1747 і 1779 рр., описаних в «Історії 
запорозьких козаків», дослідники фіксували лише одну — Івана Каписа, 
який упокоївся у 1779 р. «Від інших могил ніяких слідів не лишилося», — 
писав Копилов у звіті (док. 2, арк. 23). У 1951 р. згадана могила розта-
шовувалася на перехресті двох вулиць, і Яворницький свого часу (як писав 
Копилов, у 1895 р.91) забрав з неї кам’яний хрест до музею, встановивши 
точну дерев’яну його копію, яка згодом зникла. Хрест відновили під час 
німецької окупації, а священик доглядав його й реконструював напис за 
усними свідченнями старожилів. Однак невідомо було також, у якому стані у 
1951 р. у цій могилі збереглися тлінні рештки козака, — старі люди 

                                                                                                                                 
ресурс, 30 травня 2017 р.: http://ridnaukraina.com/view.aspx?type=news&lang=1&nid= 
131&id=126). 

86 Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. — С. 201. 
87 Док. 2. — Арк. 7; Копилов Ф.Б. Археологічні розвідки на місцях Запорозьких 

Січей. — Арк. 8. 
88 Эварницкий Д.И. Иван Дмитриевич Сирко славный кошевой атаман войска запо-

рожских низовых казаков. — СПб., 1894. — С. 142. 
89 Порівн.: Эварницкий Д.И. История запорожских козаков 1686–1734. — [1 вид.] — 

СПб., 1897. — Т. 3. — С. 614–615; Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — К., 
1990 (перевид. з 2-го вид. 1900 р.). — Т. 1. — С. 130. Про зміну поглядів Яворницького 
див. також: Перепоховання Івана Сірка у 1967 р.: Зб. док. — Док. 19. — С. 65. 

90 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков 1686–1734. — [1 вид.] — Т. 3. — 
С. 616–617; [Телегін Д.Я.] Січі, паланки, зимівники. Пам’ятки прикордонної служби. 
Поховання, цвинтарі й типи надмогильних монументів. — С. 32, 45 (мал. 18). 

91 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 28. 
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розповідали, що всі могили були перекопані по декілька разів шукачами 
скарбів92.  

Перебуваючи в Покровському у жовтні 1952 р. й усвідомлюючи всі 
наслідки затоплення Великого Лугу, Олександр Довженко з болем у серці 
писав про могилу Каписа такими словами: «Посеред вулиці стоїть хрест на 
кам’яній плиті і видно здорово заважає шоферам і заввіділам пропаганди. 
Слава богу, через два роки щезне під водою. Щезайте, курінний. Вже краще 
ждати вам Страшного суду, в який ви вірили, взявши колись меч у свої 
нехитрі чесні руки, краще ждати вам його на дні моря живої води, ніж 
заважати комусь у пилюці. Бо все одно, ніхто, ні одна душа, ні одна рука 
дівоча не покладе вінка на ваш хрест, ні барвінком не обів’є його під якесь 
свято»93. 

У порівнянні з цими знахідками, на місці Кам’янської Січі в Херсонській 
обл. було знайдено не так багато козацьких надмогильних хрестів. «...обсте-
жено місце колишнього запорізького цвинтаря, — писав Ф. Копилов у 
щоденнику 1953 р., — він знаходився на відстані коло 200 метрів від ос-
танньої ями [куреня]»94. З усього цвинтаря на той час було виявлено лише 
три збережені хрести — один цілий і два розбитих95. М. Вертильяк у 1844 р. і 
Д. Яворницький наприкінці ХІХ ст. свідчили, що хрестів було чотири — 
один цілий кошового Костя Гордієнка, інший розбитий кошового Василя 
Єрофеєвича, який помер 23 травня 1731 р., і ще два розбитих: зі стертим 
надписом та без надпису взагалі96.  

Цілий хрест, який Копилов бачив у 1953 р., належав, звичайно, могилі 
Костя Гордієнка, яка й досі збережена. Незважаючи на те, що Копилов 
розшифрував надпис на цьому хресті97, проте, порівняно з могилою Івана 
Сірка в Капулівці, експедиція на Кам’янській Січі менше уваги приділила 
опису цієї пам’ятки. Це зрозуміло, з огляду на історичну роль цього кошо-
вого у війні з Петром І. В радянській історичній науці Гордієнко був таким 
самим «зрадником», як і Мазепа, — інша інтерпретація не допускалася.  
Це відображено й у польовому щоденнику, що мав значення офіційного 
документа під час звіту за експедицію. Тут читаємо про «горезвісного ко-
шового Костя Гордієнка, що вкупі зі зрадником Мазепою передався в 1709 

—————— 
92 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 28. Священик просив Апанович знайти кам’я-

ний хрест з цієї могили в Дніпропетровському музеї для точного відновлення надпису. 
93 Довженко А. Дневниковые записи / Щоденникові записи: 1939–1956. — Харків, 

2013. — С. 620. 
94 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953. — Арк. 1. 
95 Копилов Ф.Б. Археологічні розвідки на місцях Запорозьких Січей. — Арк. 9.  
96 Вертильяк Н.П. Надгробия кошевых Гордиенки и Ерофеева // Записки Одесского 

общества истории и древностей российских. — 1844. — Кн. 1. — С. 607; Яворницький Д. 
Історія запорозьких козаків. — Т. 1. — С. 137–138. 

97 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953. — Арк. 1 зв. 
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році на бік шведів»98. Дослідник робив описи ще двох розбитих хрестів, але 
надпис на одному з них був дуже пошкоджений99. За деякими відомостями, 
які потребують уточнення, хрест з могили кошового Єрофеєвича сьогодні 
зберігається в Національному заповіднику «Хортиця». 

Дослідження могил і рештків цвинтарів на Кам’янській Січі продов-
жувалися й пізніше, коли Інститут археології та Історико-культурний запо-
відник на Хортиці проводили тут рятувальні археологічні роботи. Дослід-
ники частково вивчили і кладовище XVII ст., кілька окремих поховань  
XVIII ст.100 

 

Пам’ятки козацької побутової архітектури 

Експедиція фіксувала будинки й хати козацької епохи або збудовані 
пізніше в козацькому стилі. У Нікополі Копилов описав перебудований  
на той час будинок запорожця Сидора Білого, що знаходився тоді на вул. 
Свердлова, 30. «З старого будинку збереглася права частина та один сволок, 
але загальний вигляд — зберігся такий, який був і раніш», — занотовував 
дослідник у щоденнику 24 липня101. Уже в публікації 1954 р. О. Апанович 
заносила цю хату до особливих пам’яток архітектури, що потребують збе-
реження, і подавала її світлину102. Однак, відвідавши Нікополь у 1989 р., 
майже через сорок років, під час експедиції «Запорозька Січ: зруйноване й 
уціліле», дослідниця з жалем констатувала, що цей будинок було знесено 
«зовсім недавно»103. 

У с. Капулівці експедиція ще раз обстежила згадану вже «запорозьку 
корчму», яку Ф. Копилов детально описував у 1939 р. У порівнянні з тим 
часом, стару половину хати у 1943 р. було зруйновано й розібрано104. Отож 
обстеження дослідника, здійснені перед війною, та його описи цієї пам’ятки 
1951 р. залишаються сьогодні важливим джерелом для вивчення козацького 
побуту (док. 1). Старожил із Капулівки, якому на рік експедиції було  
87 років, свідчив, що він пам’ятав ще старіші хати в селі, але їх змило 
водою105.  

 
 

—————— 
98 Там само. — Арк. 1–2. 
99 Там само. — Арк. 2.  
100 Козловський А.О. Особливості будівництва житлових споруд на Кам’янській 

Січі. — С. 18. 
101 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 2; Док. 2. — Арк. 2. 
102 Апанович Е.М. Исторические места событий освободительной войны... — С. 7–

10. 
103 Апанович О.М. Експедиція «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле». — С. 32. 
104 Док. 2. — Арк. 7; Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 3. 
105 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 17 зв. 
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Церкви козацької архітектури 

Відомостям про збережені та незбережені козацькі церкви Ф. Копилов та 
О. Апанович надавали особливого значення. У нотатках дослідників зустрі-
чаються описи не лише про збережені на той час церкви, а й новини про 
втрачені.  

До останніх належали, наприклад, перекази місцевих людей про стару 
церкву з Микитиного Рогу, яку було перенесено в село «Новомиколаївку або 
Чортомлик, тепер Чкаловськ»106. Можливо, у цьому місці відображено 
народну пам’ять про четверту церкву, збудовану на місці Микитинської Січі, 
яка існувала у 1796–1898 рр. Дослідники цієї церкви зазначають з цього 
приводу: «Подальша доля решток старої церкви (1796–1898) з унікальною 
дзвіницею досліджується; цілком ймовірно, що їх було перевезено до іншого 
населеного пункту й використано при будівництві»107. 

Особливе зацікавлення викликала церква у с. Покровському, хоч вона 
була збудована вже після зруйнування Січі, дуже близько від місця, де 
колись стояла стара церква. Деякі матеріали з січової церкви (наприклад, 
вінці на куполах, прикрашені різьбою по дереву, або один брус на хорах) 
були використані під час будівництва нової. З іконостасу попередньої 
церкви, що зберігався на хорах в розібраному вигляді й був вивезений 
Яворницьким до музею, у 1951 р. лишалися ще старі козацькі ікони108. Про 
трагічну долю цього іконостасу згадував знаний картограф і дослідник 
Запорозьких Січей В. Ленченко на основі розповідей старих працівників 
Дніпропетровського музею у 1971 р. «...у 20–30-ті роки ХХ століття окремі 
ікони січового іконостаса демонструвалися на антирелігійних виставках у 
Дніпропетровську, а в повоєнні роки, з наказу відповідних інстанцій, січовий 
іконостас порубано на дрова й спалено», — писав дослідник109.  

Подана до звіту світлина, зроблена Копиловим (відомо, що він робив 
тоді декілька світлин і церкви, і різьблених балок110), у наш час стала 
важливим свідченням того, як виглядала церква перед її зруйнуванням.  
Це можна побачити завдяки її публікації наприкінці ХХ ст. В. Ленченком  
в навчальному посібнику «Археологія доби українського козацтва XVI– 
XVIII ст.»111. У майбутній діяльності Олена Михайлівна задавалася питанням 
—————— 

106 Копилов Ф.Б.. Щоденник, 1951. — Арк. 4; Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 5 зв. 
107 Харлан О.В. Церква в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці в містечку Нікополь: 

Архітектурно-історичний нарис: Бібліографія / Під. ред. О. Титової. — К., 2011. — С. 25. 
108 Опис церкви див.: Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 28–29; Апанович О.М. 

Щоденник. — Арк. 27 зв. 
109 Ленченко В. Скарби січової церкви // Пам’ятки України. — 1994. — № 1/2. —  

С. 34. 
110 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 28. 
111 Археологія доби українського козацтва XVI–XVIII ст. — С. 148 (мал. 59). 

Нотатку Апанович про цю світлину Копилова див.: Апанович О.М. Щоденник. —  
Арк. 20. 



ФЕДОРУК ЯРОСЛАВ  278 

про те, у який час здійснилося це блюзнірство. Свої спостереження вона 
робила на основі нотаток у щоденнику О. Довженка, який декілька разів 
відвідав с. Покровське у жовтні 1952 р., писав про красу села й самої 
церкви112. Уже 8 жовтня 1954 р. він з гіркотою занотовував, що церква на той 
час була знесена перед затопленням всієї околиці113. 

 

Народна пам’ять, легенди й передання 

Від самого початку експедиції Ф. Копилов та О. Апанович багато спіл-
кувалися зі старими людьми, які для них були не лише носіями історичної 
інформації, що її можна було використати під час експедиційних досліджень, 
а й народної пам’яті, легенд, переказів, фольклору і т. п. Завдяки розмовам з 
такими людьми дослідники звіряли також топографію місцевості станом на 
1951 р. з тими часами, коли запорозькі Січі обстежував Д. Яворницький, або 
звіряли його дані про старожитності, як-от про козацькі хрести, зі станом на 
час експедиції. Так, наприклад, за їхніми переказами, у 1913–1919 рр. Явор-
ницький вивіз один з таких хрестів до музею, де він зберігся від знищення114. 

Різні історії цим старожилам розповідали «старі люди», «їхні дідусі й 
бабусі, які були самовидцями»; оці «старі люди», — як писала Олена Ми-
хайлівна, — повмирали, які добре знали ці місця, і зберігали передання115.  

На жаль, такі фольклорна, топографічна, історико-краєзнавча та інші 
ділянки не були спеціальним завданням експедиції, й подібні відомості фік-
сувалися епізодично, головним чином у сентиментальному щоденнику 
О. Апанович, яка, на відміну від Ф. Копилова, ретельно, в деталях заното-
вувала такі зустрічі. «Але тут [в Нікополі] можуть скільки завгодно слухати 
про запорожців, самі багато говорять про них і в розповідях про них від-
чувається ставлення онуків до своїх дідів», — писала дослідниця116. 

Уже в Нікополі під час огляду цвинтаря в присутності Миколи Цегера та 
інших людей до цієї групи підійшов «мешканець Нікополя — дідусь», який 
почав охоче пояснювати про старовину. Принісши з дому лопату, він до-
поміг відкопати частину хреста, де була дата поховання. Інший дідусь, «ще 
старіший... почав розповідати всілякі небилиці. Я готова була їм повірити, — 

—————— 
112 Довженко А. Дневниковые записи / Щоденникові записи: 1939–1956. — С. 606, 

620. Див.: Апанович О.М. Експедиція «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле». — С. 30;  
Її ж. Експедиція «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле»: Науковий звіт. — Арк. 7; 
Савченко С.В. «Це — пісня моєї душі»: Олена Апанович у збереженні пам’яток Запо-
різької Січі... — С. 111.  

113 Довженко А. Дневниковые записи / Щоденникові записи: 1939–1956. — С. 744. 
114 Апанович О.М. Щоденник. — 23 зв; Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 24. 
115 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 17 зв.–18, 23 зв. 
116 Там само. — Арк. 5. Ця тема порушувалася у згаданій статті про щоденник 

Апанович як історичне джерело (див.: Савченко С.В. Місця пам’яті українського ко-
зацтва у щоденникових нотатках Олени Апанович. — С. 15–16, passim.). 
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писала Апанович, — але Микола Карлович почав з ним суперечку, довів, що 
більше потрібно вірити науці. Дідусь стверджував, що на тому березі рештки 
турків, а Микола Карлович — скіфів»117. 

Зміщення хронологічних подій, характерне для народних передань, 
також траплялося під час спілкування зі стрими людьми. Ось, наприклад, 
Олена Михайлівна слухала розповіді селянина з Капулівки, якому було  
87 років, який розповів дослідникам частину пісні про зруйнування Січі, 
додаючи, що Чортомлицьку Січ знищила Катерина ІІ.  

Цей дідусь колись за молодості займався пошуками козацьких скарбів. 
«Розповідав цікаву історію одного місцевого багача, який збив капітал на 
такому скарбі, обманувши при цьому німця, який вказав місце скарбу в його 
дворі за планом і запропонував поділити наполовину», — нотувала до-
слідниця118. Скарби загалом траплялося знаходити мешканцям і в с. Покров-
ському. Про один такий випадок, «скарб — горщик з червінцями», Ф. Ко-
пилов згадує у щоденнику з розповідей місцевих мешканців119. 

Цікавими є описи самостійних відвідин Апанович господарки «запорозь-
кої корчми» коло с. Капулівки Оксани Забутної та спілкування з нею. Бабуся 
пам’ятала Яворницького, який залишав її матері книги («якийсь пан [їх] 
увіз»). Ця нова половина хати раніше належала її свекрові, однак той не 
пам’ятав, хто її збудував120. Ще раніше Апанович занотовувала, як, зі слів 
цієї Забутної, Яворницький збирав коло могили «дідів та розпитував про 
запорозьку давнину»121. Те саме підтверджувала й баба Бульбиха з Капу-
лівки, 87 років, додаючи, що ці зібрання проходили в саду селянина Миколи 
Мазая — власника городу, на якому знаходилася могила Сірка. При цьому 
Дмитро Іванович частував селян вином і закусками122. 

Бульбиха наспівувала Яворницькому думи, дві з яких заспівала й для 
експедиції. «Обидві дуже красиві, — нотувала Апанович, — звучить в них 
гірка іронія, гуманність запорожців...». Ці думи зображують Катерину ІІ в 
непривабливому образі: вона хоче захопити золото, срібло та інші багатства, 
що були нажиті запорожцями123. Ще одна господиня, яка пам’ятала Явор-
ницького, трапилася вже в Грушівці124. «Ох, вже цей мені Яворницький. Все 
підчистив, всюди застаю його сліди, хоча він бував у цих місцях майже 
піввіку тому», — писала Олена Михайлівна з приводу вивезення Дмитром 
Івановичем іконостасу з церкви в Покровському до музею125. 

—————— 
117 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 5 зв. 
118 Там само. — Арк. 17 зв.–18. 
119 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1951. — Арк. 29. 
120 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 16. 
121 Там само. — Арк. 13. 
122 Там само. — Арк. 18 зв. 
123 Там само. 
124 Там само. — Арк. 23 зв. 
125 Там само. — Арк. 28 зв. 



ФЕДОРУК ЯРОСЛАВ  280 

У 1951 р. на Нікопольщині побутувало багато народних легенд і пере-
казів, за якими козацька церква на Чортомлицькій Січі провалилася в землю, 
тож археологи на острові коло Капулівки, як вважали місцеві мешканці, 
шукали саме цей храм. «Про це всі говорять в Капулівці й чекають, коли ми 
відкопаємо цю церкву», — писала О. Апанович126.  

Укріплення Томаківської Січі місцеві мешканці називали «городком» 
(док. 5)127. У народі збереглася пам’ять про печери в західній частині площі 
козацького укріплення. Води річища, проникаючи через ці печери, вимивали 
вапняк і утворювали підземні порожнини, які осіли. Завдяки цьому Копилов 
пояснював той факт, що західна частина площі Січі постійно сповзала й у 
1953 р. лежала нижче східної на 3–6 м128. 

Під час спілкування з людьми в експедиції траплялися часті розповіді й 
про епоху, що не була пов’язана з історією козацтва, — іноді з цілком 
несподіваною інтерпретацією народного сприйняття подій ХХ ст. У с. По-
кровському, наприклад, священик розповів неймовірні чутки, які до нього 
доходили, про вбивство Гавриїла Костельника. Сьогодні це також є свід-
ченням усної історії про те, як поширювалася в народі інформація, де правда 
межувала з цілковитою легендою. Як відомо, його було вбито у вересні 1948 р. 
коло Преображенської церкви у Львові й поховано на Личаківському цвин-
тарі. В інтерпретації цієї розповіді йдеться, що «архієрея, який здійснив 
об’єднання уніатської церкви з православною», застрелили з револьвера, 
коли він виходив з церкви. Вбивцями були агенти, підіслані папою рим-
ським. Один із них застрелився, інший утік на машині, яку знайшли поки-
нутою за містом. Після того, як протоієрея поховали, його тіло було вико-
пано, голова відрізана й відправлена папі римському, як свідчення того, що 
це доручення було виконано129. 

Особливими згадками про народне сприйняття на Нікопольщині подій 
1917 р. були слова, занотовані Апанович від згаданої баби Бульбихи в 
Капулівці: «Жовт[неву] революцію [Бульбиха] називає переворотом, а життя 
до неї: “Коли ми були вільнішими”»130. У словах цих відбилося історична 
пам’ять про три з половиною десятиліття радянської влади у цих селах, за 
роки якої прості люди зазнавали багато несправедливості, страждань, голоду 
й гонінь. Під час експедиції місцеві мешканці розповідали про багатьох 
засуджених «за зерно» на тривалі терміни, навіть до 15 років, здебільшого в 
1947 р., і в Капуліці, і в Грушівському Куті, і в інших довколишніх селах131. 

—————— 
126 Там само. — Арк. 16 зв., 17 зв., 18. 
127 Копилов Ф.Б. Щоденник, 1953. — Арк. 10. 
128 Там само. — Арк. 10–11. 
129 Апанович О.М. Щоденник. — Арк. 27 зв.–28. 
130 Там само. — Арк. 18 зв.–19. 
131 Там само. — Арк. 20 зв.–21. 
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«В Капулівці багато ще репресованих в 1937 р. і ще раніше за приналежність 
до СВУ», — занотовувала дослідниця132.  

 
* * * 

У додатках друкуємо п’ять документів з наукових архівів Інституту 
археології НАН України та Інституту історії НАН України. Це археологічні 
звіти Ф. Копилова за працю в експедиціях 1939, 1951 і 1953 рр. (док. 1, 2, 5), 
рецензія В. Гончарова на звіт Копилова 1951 р. (док. 3) і лист О. Апанович до 
дирекції Інституту історії з інформацією про зроблену роботу в експедиції 
1951 р. (док. 4). Усі авторські примітки у звітах Копилова уточнено й звірено 
з працями Д. Яворницького, І. Срезневського та інших авторів. Ці уточнення 
в теперішній редакції бралися у квадратні дужки. Звірялися також цитати, які 
автор наводив зі збірників документів («Акты, относящиеся к истории Юж-
ной и Западной России» та ін.). 

До двох звітів, 1951 і 1953 рр., додаються світлини Ф. Копилова, під 
якими збережено авторські підписи. Хоч автор писав у своєму звіті 1951 р. 
про хрест над могилою мешканця Нікополя Івана Петренка й подавав 
розшифрований надпис на хресті (1828), проте він не включив цю світлину 
до свого звіту. Вона зберігається в архівній справі в окремому конверті, не 
описана автором, — і надпис на хресті, і зворотній бік хреста на іншій 
світлині. Додаємо ці світлини до звіту 1951 р. під номерами 3а і 3б з під-
писами упорядника у квадратних дужках. 

Під час публікації тексту допускалося незначне регулювання великих і 
малих літер, вживання пунктуації, лапок тощо; вносилися також деякі зміни 
у правопис автора, як-от у словах «также» замість «так же», «дехто» замість 
«де хто», «нібито» замість «ніби то», «причому» замість «при чому», «де-
кілька» замість «де кілька» тощо. У словах у квадратних дужках допису-
валися літери, механічно пропущені під час передруку звіту на друкарську 
машинку. Текстологічні, бібліографічні та незначні ситуативні коментарі 
упорядника позначено зірочками коло приміток.  

 

—————— 
132 Там само. — Арк. 21. 
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Д О К У М Е Н Т И 
 

№ 1 
19 жовтня 1939 р. — Звіт Федора Борисовича Копилова  

про результати обстеження Чортомлицької та Нової Січей 
 

До Інститута Археології Академії Наук У.Р.С.Р. 
Ф.Б. Копилов 

Перебуваючи в вересні м[іся]ці цього 1939 р. в районі розташування 
запорізьких січей — Чортомлицької (коло села Копилівки) та Нової (село 
Покровське) і цікавлячись рештками старовини в цих місцях, я оглянув 
рештки валів Чортомлицької Січи, причому звернув увагу на те, що в зсуві 
підмитого весняною водою валу трапляються рештки кераміки. Взявши 
декілька з них і промивши в воді, я помітив, що поміж рештками кераміки 
пізніших часів (зробленими на гончарному колі), які очевидно належать до 
часів запорізців, трапляються фрагменти ліпного посуду, виробленого з 
грубого (очевидно, невідмученого) глиняного тіста з домішками кварциту, 
погано випаленого. На жал[ь], мені не пощастило в зсуві валу знайти ні 
вінця, ні денця посудини і довелось обмежитись тилько кількома фраг-
ментами бочків посудин, які я при цьому і додаю. Розглядаючи підйомний 
матерьял, зібраний мною на березі річки Підпільної з боку с. Копилівки, я 
виявив один фрагмент вінця посуду, зробленого1* ліпним засобом з погано 
випаленого тіста з домішкою2* битих ракушок Unia. На цьому фрагменті, як 
і на попередніх, ніякого орнаменту немає. Крім цих фрагментів ліпного 
посуду, // який, гадаю, належить, до неолітичного періоду, взято мною для 
загальної характеристики підйомного матер’ялу в районі Чортомлицької 
січи, з валу січи 2 фрагмента керамічного посуду — один фрагмент денця з 
добре випаленої рожевої глини, виробленого на гончарному колі, та фраг-
мент бочка якогось великого посуду (можливо, макітри)3* також з добре 
випаленої червонуватої глини з слідами гончарного кола, а з берега р. Під-
пільної фрагмент бочка посуду, по виробці і матер’ялу подібний до фраг-
мента денця з валу. 

В самій Капилівці з решток часів Запоріжжя4* я знайшов тилько могилу 
кошового отамана Сірка, про яку вже багато писалося, але яка зараз пере-
буває в бездоглядному стані і на охорону якої варто було б звернути більше 
уваги; та в садибі гр[омадян]ки Оксани Забутньої ще стоїть запорізська хата 
(за переказами старих людей). Хату цю я оглянув — половина її вже 
перебудована на сучасний лад, а друга, яка служить коморою, залишилась в 
своєму первісному вигляді (крім даху). Ця половина зроблена з дуже 

—————— 
1 Далі закреслено: «з по...» (прим. ред.). 
2 Далі закреслено: «рак[ушок]» (прим. ред.). 
3 Далі закреслено: «з червон[уватої]» (прим. ред.). 
4 Далі закреслено: «є тилько могила кошового» (прим. ред.). 
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широких — до ¾ метра завширшки дубових та осокорьових плах, складених 
в зруб, віконниці маленькі, квадратові, облямовані широкими до 20 см на-
личниками з середини хати, стеля лежить на сволоку, але не рівно, як в 
сучасних хатах, а // під кутом приблизно 150–160 градусів — зроблена з 
широких дощок, які лежать одним кінцем на сволоці, другим на вінцю хати; 
піч у хаті уже нова, а в сінях коло входу в цю половину зберіглася так звана 
«кабиця» — курна піч, з димарем, який іде перед устям, починаючи з 
долівки, і для того, щоб можна було орудувати в печі, має проти устья печі 
виріз. На жаль, через погане освітлення в середині хати не можна було 
зробити фото, а знадвору вона обмазана глиною і5* подібна до сучасних хат. 
За переказами колгоспників в цій хаті у запорожців була коршма. Ні на 
сволоці, ні на наличниках ніякої різьби немає, двері зроблено вже нові. 

За відомостями, зібраними мною у колгоспників, в селі Копилівці часто 
трапляються знахідки запорізських речей — посуду, люльок і т. д., а инколи і 
цілих поховань, але на жаль цим ніхто не цікавиться і ці знахідки зде-
більшого гинуть. 

В селі Покровському, яке стоїть на місці Нової січи (останньої), збе-
реглися невеликі рештки валів, колишня запорізська штучна гавань, так 
званий «Уступ», та за річкою Підпільною «городище» — велика, очевидно, 
насипана чотирьохкутна площа, на якій з південного та західнього боку 
зберіглися ями, очевидно, рештки льохів, бо за переказами, на // цьому 
городищі у запорізців стояли господарські будівлі. З підйомного матер’ялу 
зібрано кілько фрагментів люльок. Серед села зберіглася плита запорізської 
могили, але хреста неда[вно] знято. 

Ф.Б. Копилов 
 

До цього додаю: 
№ 1. 5 фрагментів ліпного посуду з валу Чортомлицької січи. 
№ 2. 2 фрагменти ліпного посуду — " — " — " — " — " — " — " — " – 
№ 3. 2 фрагменти (денце і бочок) посуду, виробленого на гончарному 

колі — з валу Чортомлицької січи. 
№ 4. 1 фрагмент ліпного посуду (вінце) з домішкою Unia, підйомний 

матер’ял з берега річки Подпільної коло с. Копилівка. 
№ 5. Фрагмент посуду з гончарного кола, підйомний матерьял з берега 

річки Подпільної коло с. Копилівка. 
№ 6. 4 фрагмента запорізських люльок — підйомний матерьял з Нової 

січи — село Покровське. 
19/Х.39 р. 

Ф.Б. Копилов 
 

Науковий архів Інституту археології НАН України. — № 1953/1д (оригінал; 
автограф; аркуші не нумеровані). 

—————— 
5 Далі закреслено: «нічого» (прим. ред.). 
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№ 2 
Кінець 1952 — початок 1953 рр. — Звіт Федора Борисовича Копилова  

про результати обстеження Микитинської, Чортомлицької, Базавлуцької 
та Покровської (Нової) Січей у 1951 році 

 
Ф.Б. Копылов 

Отчет о работе отдельного отряда Никопольской археологической 
экспедиции 1951 года, по обследованию запорожских памятников 

 
Заданием отряда стояло обследование всех памятников времен сущест-

вования Запорожских сечей на территории плавень р. Базавлука, а именно: 
Никитинской, Чертомлыцкой и Покровской сечей, проверка данных Эвар-
ницкого о местонахождении Базавлуцкой сечи, проверка существования и 
сохранности памятников времени Запорожья, отмеченных в работах Эвар-
ницкого и выявление новых памятников этого времени6. 

Первым объектом, обследованных экспедицией, был г. Никополь, нахо-
дящийся вблизи места бывшей Никитинской сечи. 

Исторические сведения о сечи на Никитинском Роге имеются такие: по 
свидетельству Дзивовича она основана одновременно с постройкой крепости 
Кодака, сооруженной по приказу Польши Гильомом Левассером Де Боплан 
около Кодацкого порога р. Днепра в 1634 г., по этому же свидетельству 
Никитинскую сечь основал Федор Линчай7. О существовании сечи на Ники-
тинском Роге свидетельствуеют также и Мышецкий8. В 1637 г. в Никитин-
скую сечь были перевезены пушки, захваченные Павлюком в Черкассах.  
В 1647 г. в Никитинскую сечь прибыл после побега из панской тюрьмы 
Богдан Хмельницкий; перед этим он некоторое время находил- // (арк. 2) ся 
на острове Томаковском или Буцком — там в то время также стояла часть 
казаков — так называемые линчаевцы, повстанцы против панской Польши. 

19 апреля 1648 г. (старый стиль) тут же на Никитинской сечи Богдан 
Хмельницкий был избран гетманом всей Украины и кошевым Запорожского 
войска. Отсюда, вернее с острова Томаковки, он и двинулся в свой первый 
поход против польских панов. На Никитинскую сечь после победы под 
Желтыми Водами и Корсунем Богдан Хмельницкий переслал забранные у 
польского войска орудия, булавы и другие трофеи9.  

В настоящее время от места, где стояла Никитинская сечь, ничего не 
осталось, оно целиком смыто большим разливом 1842 г. Здесь идет основное 
русло Днепра. Предместье Никополя, лежащее около выхода речки Лапинки 

—————— 
6 Состав экспедиции следующий: зам. нач. Никопольской экспедиции Ф.Б. Копылов 

и научный сотрудник Института истории АН УССР Е. М. Апанович.  
7 Срезневский И. Украинская летопись. — Харьков, 1835. — С. 117. 
8 Мышецкий С. История о казаках запорожских. — Одесса, 1851. — С. 9–10. 
9 Эварницкий Д.И. История запорожских казаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — [С. 110–

111]. 
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из Днепра, еще и сейчас называется Никитиным. Так же старые люди 
называют и переправу на левый берег Днепра — с. Каменку-Днепровскую. 
Все это старинные названия запорожских времен, но весьма возможно, что 
уже перенесенные в другие места, т. к. Днепр во время больших разливов 
часто меняет топографию своих берегов и плавен. 

Эварницкий в прошлом столетии еще застал остатки запорожского клад-
бища на берегу р. Днепра (бывш. р. Орловой), которые Днепр постепенно 
размыл и уничтожил.  

В г. Никополе из запорожских памятников существует только одно 
строение. Это домик на ул. Свердлова (бывш. Запорожской) № 30 с под-
навесом на 6 колон[н]ах. Этот домик сохранил часть старинного сволока, все 
же остальное перестроено. По преданиям он принадлежал запорожцу Белому 
(см. фото № 1). 3 дома времен Запорожья, о которых упо- // (арк. 3) минает 
Эварницкий, принадлежавшие жителям Никополя, сейчас не существуют, 
они уничтожены во время фашистской оккупации. 

В Никопольском музее сохранились некоторые запорожские вещи: это 
железный крест с сечевой церкви, в которой по преданию молился Богдан 
Хмельницкий, плащаница черного бархата с красной бархатной каймой и 
парчевой серебрян[н]ой фигурой Христа, пожертвованная казаком Тимо-
шовского куреня Иваном Гаркушей. Год из-за стилизации цифр читается 
разно и 1736, и 1756; аналой черного дерева с инкрустациями из черепахи, 
слоновой кости и перламутра, по Эварницкому, подаренный запорожцам 
Константинопольским патриархом, во время пребывания сечи в Олешках.  

Сохранилась также одна икона с надписью «сия таблица до храму 
Покрава Пресвятые Богородицы сооружена коштом войска запорожского и 
старанием ктитора Павла за отамана кошевого Павла Козелецкого 174,7 ме-
сяца октобрия второго дня, весу во всей 8 фу[нтов] 76 золот.[ом]». Риза на 
иконе серебрянная. Кроме того, имеется запорожский шелковый пояс зеле-
ного цвета. Остальные вещи запорожских времен из музея исчезли, причем 
исчезла и наиболее интересная икона с изображение[м] запорожцев. Она 
была вывезена в Моздок и передана Горисполкому, дальнейшая судьба ее 
неизвестна. Исчезли также и 2 серебрянных, вызолоченных кружки, одна из 
которых по легенде принадлежала Ивану Сирку, а другая была украшена  
6 саксонскими монетами 1592–1598 гг. 

На старом кладбище г. Никополя сохранилось 2 креста, поставленных 
уже в ХІХ в. Первый в восточной части кладбища над могилой запорожца 
Храпала. На нем надпись: «На сем месте погребен раб божий бывшего 
войска верных козаков запорожских полковій хорунжій Степан Храпал, 
умерший ... 1825 года». С другой стороны креста высечен меньший крест по 
тому же контуру, а вверху буквы: ІНЦІ. Крест сделан из ракушечника  
(см. фото № 2 и 3). // (арк. 4) Второй крест стоит в западной части кладбища. 
Он очень похож на первый, но меньшего размера и часть его — правое 
крыло, отбито. Надпись читается: «1828 года, месяца июля 2 числа под сим 
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крестом почивает никопольский житель Иван Петренко, которому было от 
роду 95 год» [см. фото № 3а и 3б]10*. Этот крест также сделан из раку-
шечника.  

Следующим объектом, обследованным отрядом, было место Чертомлыц-
кой сечи, находящейся около с. Капуливки или иначе Копыловки, Нико-
польского района. Чертомлыцкая сечь, как свидетельствуют документы11, 
сооружена в 1652 г. запорожцами, во главе которых стоял кошевой атаман 
Лутай. Находилась она в те времена около устья р. Чертомлыка: «Город де 
С−ча, земляной валъ стоитъ въ устьяхъ у Чертомлика и Прогною надъ рѣкою 
Скарбною; въ вышину тотъ валъ 6 саженъ (около 13 метров. — Ф.К.); съ 
поля отъ Сумской стороны и отъ Безовлука на валу строены пали и бойницы, 
а съ другой стороны отъ устья Чертомлика и отъ рѣки Скарбной до валу 
сдѣланы коши деревяные и насыпаны землею. А въ томъ городѣ башня съ 
поля мѣрою кругом 20 саженъ (около 43 м. — Ф.К.), да въ той башнѣ 
построены бойницы... Да для ходу по воду сдѣлано на Чертомликъ и на 
Скарбную восмь фортокъ (“пролазов”), и надъ тѣми фортками бойницы; а 
шириною де тѣ фортки толко одному человѣку пройти, съ водою. А мѣрою 
тотъ городъ Сѣча съ поля отъ рѣчки Прогною до рѣчки Чертомлика сто жъ 
саженъ...; (216 м. — Ф.К.) да съ правой стороны рѣчка Прогной, а съ лѣвой 
стороны рѣчка Чертомликъ, и впали тѣ рѣчки въ рѣку Скарбную, которая 
течетъ позади города подлѣ самой ровъ. А мѣрою де весь Сѣча городъ 
будетъ кругомъ съ 900 саженъ (около 2044 м. — Ф.К.). А строили тотъ 
городъ Сѣчю кошевой атаман Лутай съ казаками тому 20 лѣтъ»12. «...внутри 
Сичи устроены были курени с окнами на площадь и «квартирками» в акнах, 
а вне Сичи, за городом, стояла так называемая греческая изба, может быть, 
для помещения иностранных // (арк. 5) послов, приезжавших к запо-
рожцам»13.  

Акты 1659, 1664 и 1673 гг. свидетельствуют о существовании на Чер-
томлыцкой сечи церкви во имя Покровы и производственных мастерских14. 
В 1672 г. в сечи было 100 кузнецов, «безпрестанно в ней живущих»15. 

—————— 
10 У тексті машинопису датування помилково 1872 роком. Згідно з надписом на 

хресті на світлині Іван Петренко упокоївся 2 липня 1828 р. (див. світлину) (прим. ред.). 
11 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России (далі — Акты ЮЗР). — 

СПб., 1879. — Т. ХІ. — Док. 5. — Стб. 12–14 (за [22 июля ст. ст.] 1672 г.). 
12 Акты ЮЗР. — Т. ХІ. — Док. 5. — Стб. 12–13; Эварницкий Д.И. История 

запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 118. 
13 [Цит. за: Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.] — Т. 1. — 

С. 118 (прим. ред.)]; Акты ЮЗР. — Т. XI. — [Док. 110.] — Стб. 351; Величко С. Летопись 
событий в Юго-Западной России в XVII-м веке. — К., 1851. — Т. ІІ. — С. 360. 

14 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 118. 
15 Там же. 



АРХЕОЛОГІЧНІ ЕКСПЕДИЦІЇ 1951 і 1953 РОКІВ 

 

287 

Возможно, что в некоторые годы сечь стояла просто в поле, т. к. в 1663 г. 
в актах обозначено: «А Сѣча, государь, нынѣ у нихъ на полѣ и крѣпости 
никакой нѣтъ»16. 

Акты свидетельствуют о том, что во время осады в Чертомлыцкой сечи 
могло стоять около 6000 человек и что в зимнее время запорожцы на всех 
реках вокруг сечи скалывали лед, чтобы затруднить доступ к своей кре-
пости17. 

Чертомлыцкая сечь просуществовала 57 лет до 1709 г. и была местом, 
где наибольшее время за все свое существование запорожцы имели свой 
центр — крепость. 

Из этой сечи запорожцы ходили в войска Богдана Хмельницкого и 
принимали участие в боях под Батогом и Жванцем. Здесь они присягали 
России, с этой сечью был связан на протяжении 26 лет известный кошевой 
Иван Сирко, могила которого находится рядом с сечью в с. Капуловке. 

В 1675 г. по данным Самуила Величка в самой сечевой крепости 
запорожцы уничтожили 14000 войско турецких янычар, которые благодаря 
измене вошли в крепость. После этого запорожцы в ответ пошли походом на 
Крым и захватили там огромное количество добычи и пленных18. 

Отсюда же они ходили в поход на Крым в 1687 и 1688 годах под 
командованием Василия Голицына, Самойловича и Мазепы, и под Псков 
против шведов вместе с войсками Петра І. За все это время запорожцы 
неоднократно ходили на татар и турецкие гарнизоны в Перекоп, Очаков и 
Кизыкермен, Тавань, Кинбурн, Тягинку и Гнилое море19. // (арк. 6) 

В 1709 г. часть запорожцев, поддавшись агитации кошевого Гордиенка, 
перешла на сторону изменника Мазепы и вышла из сечи на помощь шведам.  

Петр І послал на сечь 3 полка под командой полковника [Петра] Яков-
лева, к которому потом присоединился и полковник компанейского полка 
Гнат Галаган — сам запорожец. Они взяли сечь и разрушили ее в мае 1709 г. 

На территории нынешнего села Капуливки были расположены частично 
сечевые постройки и сечевое кладбище.  

В конце прошлого столетия Д.И. Эварницкий нашел в с. Капуливке 
несколько крестов над могилами запорожцев, но в настоящее время ни один 
из них не сохранился. Кстати надо отметить, что почти все эти погребения, 
кроме погребения [Данила] Борисенка, который похоронен в 1709 г., оче-
видно, перед разрушением сечи, относятся к значительно более поздним 
временам. Так — Семен Таран похоронен в 1742 г., Федор Товстоног — в 
—————— 

16 Акты ЮЗР. — СПб., 1867. — Т. V. — С. 143. 
17 Там же. — Т. ХІ. — Док. 5. — Стб. 14 [У машинописі помилково посилання на 

літопис Величка (прим. ред.)]. 
18 Величко С. Летопись. — Т. ІІ. — С. 358–364 [У машинописі помилково посилання 

на літопис Грабянки (прим. ред.)]. 
19 Акты ЮЗР. — Т. ХІ. — Док. 5. — Стб. 14; Эварницкий Д.И. История запорожских 

козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 122. 
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1770 г., Семен Ко(валь)20* — [в] 1728 [г.] Также исчезли и те кресты, 
которые стояли ниже села на втором запорожском кладбище, — это кресты 
Ефрема Носовского и Данила Копыловского от 1728 г., и Лукьяна Мед-
ведовского и Евстафьева Шкуры от 1729 г.21 

Единственным памятником запорожского кладбища, существующим в 
Капуловке и сейчас, является могила славного кошевого Ивана Дмитриевича 
Сирка, надмогильный камень которой в виде вертикально поставленной 
каменной плиты сохранился и ныне. Могила стоит в отдельном, небольшом 
скверике и находится под присмотром учеников Капуловской школы. Плита 
испорчена выстрелом из винтовки — дело рук немецкого полицая во время 
оккупации. Пулей плита пробита насквозь в том месте, где находилась дата 
смерти кошевого. Текст на плите: «РБ АХП МААД преставися рабъ Бож 
Иоань Сѣрько Дмитрович атамань кошовий войска Запорозкого ЕА его (??) 
[за его. — Прим. ред.] НПВ [ц. п. в. — Прим. ред.] Феодора Алексеевича и 
памят проведнаго со похвалами»22*. // (арк. 7) 

Первые буквы расшифровуются: «Року божого 1680 місяца августа,  
1 дня»23 (см. фото № 4 и 5).  

Кроме могилы Сирка в Капуловке сохранилась еще старинная хата, 
которую называют запорожской корчмой (см. фото № 6 и 7). Находится она 
недалеко от берега речки Подпильной и принадлежит гр[ажданке] Оксане 
Гавриловне Забутней, возраст которой 72 года. По ее рассказам сейчас от 
хаты осталась только часть, причем более новой пристройки, а самая старая 
развалилась и разобрана в 1943 г. Автору в 1939 г. пришлось увидеть эту 
старую часть хаты. Она по характеру своей постройки действительно отно-
силась, если не к средине XVIII ст., то к его последней четверти. Она была 
сложена из больших осокоровых плах до 0,7 м шириной. Окна были 
небольшие, квадратные и внутри обложены широкими, до 0,3 м шириной 
наличниками, печь типа так называемой «Кабыци», в сенях сплетен из лозы 
и обмазан глиной «дымарь», который шел от пола до крыши и в который 
просто через дыру в стене выходил дым из печи, находившейся в хате. 

Часть хаты, дошедшая до нашего времени, по словам хозяйки была 
пристроена отцом ее свекра — очевидно где-то во второй половине ХІХ ст. 
На ней не видно уже таких характерных черт старины, какие имела уничто-
женная часть, но все же внешнее оформление ее венца достаточно инте-
ресно: на углах балок, сложенных в сруб, выступают наружу концы разно 
обработанные резьбой (см. фото № 8). 

—————— 
20 Так у Дмитра Яворницького (прим. ред.). 
21 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 139. 
22 У машинописі помилково «РБ АХП МАЛД» (прим. ред.). 
23 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков 1686-1734. —  [1 вид.]. — СПб., 

1897. — Т. 3. — С. 616 [У машинописі помилково «місяца августа, 4 дня". Точне 
відчитання старослов’янськими літерами див.: Там само. — С. 616–617 (прим. ред.)]. 
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Во всяком случае, даже наиболее поздняя часть этой так называемой 
запорожской хаты имеет, по крайней мере, хотя бы архитектурный интерес и 
должна быть охраняема. 

Место, где находилась сама Чертомлыцкая сечь, по мнению Эварниц-
кого24, было в те времена соединено с материком. Только после того, как 
запорожцы, подготовляясь к обороне в 1709 г., прокопали ров на низкой 
части, соединяв- // (арк. 8) шей сечевую крепость с берегом долины р. 
Днепра, весенний паводок, каждый год размывая эту низину, окончательно 
отрезал место крепости от берега и превратил ее в остров. В настоящее время 
этот остров отделен от суши течением одного из рукавов Днепра, носящего 
название р. Подпильной, ширина которого около 250 м. Кроме того, что 
весенние воды отрезали Чертомлыцкую сечь от материка, они еще каждый 
год размывают этот остров и теперь от него осталась лишь небольшая часть. 

Таким образом, место, где стояли основные постройки сечи, уже не 
существует. От прежней большой площади, которую занимала по старым 
сведениям сечевая крепость, остался небольшой горб. С северной своей 
стороны он возвышается над уровнем речки Подпильной до 10 м (см. фото 
№ 9). Эта часть занимает площадь до 1 га, южная часть горба низка и весной 
заливается. Ее площадь около 2-х га. Переход от северной высокой части к 
низменной южной весьма крут. 

Никаких остатков валов и ям, о которых упоминает Эварницкий25, уже 
не существует (см. фото № 10). 

В настоящее время остатки высокой части острова вспахиваются под 
огороды подсобного хозяйства Никопольского трубного завода. Остров 
окружают реки: с северо-запада Подпильная, с юга Павлюк с Гнилушей 
(бывш. Прогной) (см. фото № 11), с северо-востока Скарбная и с юго-востока 
прежний прорез Бейкуш, совсем пересохший. В настоящее время на месте 
этого прореза осталось лишь два небольших озерца. 

Посколько нижняя часть острова заливается весной и в настоящее время 
и возвышается над уровнем осенней воды всего на 1 метр, можно пред-
полагать, что она заливалась и во время существования на этом месте Чер-
томлыц- // (арк. 9) кой сечи. Поэтому безусловно сечевые постройки стояли 
только на высокой части острова. 

В 1941 году на сечи Институт археологии производил разведывательные 
раскопки26, при этом были найдены остатки кузни, но к сожалению все 
материалы, а частично и документация, погибли во время Отечественной 

—————— 
24 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков 1686–1734. — [1-е изд.]. — Т. 1. —  

С. 133. 
25 Там же. — С. 142. 
26 Производил раскопки научный сотрудник Института археологии АН УССР 

М.Л. Макаревич. 
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войны. Из-за этого пришлось снова закладывать разведочные раскопки в 
нескольких местах на острове. 

В первом раскопе, заложенном в западной части возвышенного края 
острова под пахотным слоем был обнаружен развал печи какого-то назем-
ного сооружения размером 4,5 м2. Этот развал имел неправильную овальную 
форму и состоял из битого кирпича, перемешанного с желтой глиной в 
некоторых местах, имевшей вид пережженной. Между кирпичем попадались 
кусочки угля и небольшие слитки окисленной меди. Было найдено также 
кусок ошлакованного кирпича и кирпич, пропитанный окисленной медью. 
Под развалом, на глубине около 0,8 м под землей с примесью золы и угля 
обнаружена яма, размером 1,05х1,25 и глубиной до 0,65 м. Яма была 
заполнена глиной, обломками кирпича, часто ошлакованными, большими 
кусками угля, между всем этим найдено большое количество слитков окис-
ленной меди, причем иногда очень мелких, напоминающих разбрызганные 
капли. 

Это все дает основание думать, что развал печи является остатками 
горна медно-литейной мастерской. 

В верхних слоях раскопа № 1 часто попадались обломки расписной 
посуды XVII ст., рыбацкие грузила, обломки запорожских трубок, обломки 
оконного круглого, гутного стекла с характерно загнутыми краями и кости 
животных. Непосредственно на север от развала печи шел такой же куль-
турный слой. При его расчистке обнаружилось, что на расстоянии около  
0,8 м на север от развала он постепенно сходит // (арк. 10) на нет. Ширина 
этого слоя около 1 м, толщина около развала 0,75 м, по-видимому это 
заполнение какого-то углубления около горна. 

Судя по всему, можно предполагать, что здесь, во время существования 
Чертомлыцкой сечи была какая-то небольшая медно-литейная мастерская, 
помещавшаяся в наземном строении и возможно прекратившая свое суще-
ствование еще до ликвидации Чертомлыцкой сечи, ибо если бы она погибла 
внезапно, то безусловно дала бы больше вещевого материала, хотя бы в виде 
остатков тиглей и инструментов. 

По сведениям, полученным от М. Л. Макаревича, кузня, раскопанная им, 
находилась в непосредственной близости к месту, где нами были обнару-
жены остатки медно-плавильной мастерской — возможно, что это было 
когда-то один комплекс. Напоминаем, что «Акты, [относящиеся к истории 
Южной и Западной России]», дают сведения о существовании на сечи  
100 кузнецов27. Безусловно, среди них были не только кузнецы, а и литей-
щики, о чем и свидетельствуют найденные нами остатки литейной мас-
терской.  

—————— 
27 Акты ЮЗР. — Т. XI. — Стб. 13. 
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На высокой части острова, кроме первого раскопа, было заложено еще 
428* разведывательных небольших раскопа. Раскоп № 2 не дал никаких 
интересных находок, кроме верхней части стеклянной фляжки из гутного 
стекла, на плечике которой сохранилось стеклян[н]ое же небольшое ушко с 
дырочкой для подвешивания. Возможно, что это обломок так называемого 
«ведмедика», которые в XVII–XVIII вв. были очень распространены на 
нашей территории и использовались для подачи к столу наливок и других 
цветных спиртных напитков. Присутствие ушка пояснить довольно трудно, 
ибо допустить мысль, что это была походная баклажка, носившаяся подве-
шенной к седлу или поясу, — невозможно, ибо гутное стекло никак не 
является подходящим материалом для походной баклажки. Скорей можно 
допустить, что это // (арк. 11) ушко служило для подвешивания “ведмедика” 
над столом, ибо краник для наливания часто находился в нижней части 
туловища «ведмедика». 

Под пахотным слоем в раскопе № 2 шел развал из кирпича нашего 
времени, из разговоров со старожилами с. Капуловки удалось выяснить, что 
именно на месте раскопа № 2 в конце ХІХ в. стояла рыбацкая хата. Таким 
образом развал является остатками печи этой хаты. 

На юг от раскопа № 2, на краю склона высокой части острова, был 
заложен разведывательный раскоп № 3. На глубине около 0,3 м в раскопе 
были обнаружены верхние концы обгорелых деревянных плах, поставлен-
ных вертикально. Грунт был насыщен углем и золой. При дальнейших рас-
копках были найдены остатки обгорелых деревянных плах, которые своим 
расположением обозначили угол от какого-то наземного сооружения. Плахи 
тонкие от 0,05 до 0,1 м толщины, шириной от 0,25 до 0,3 м. Они обгорели 
как снаружи, так и с внутренней стороны. Концы плах находились на глу-
бине 0,85 м от теперешней поверхности. К сожалению, были найдены 
остатки всего лишь 7 плах, дальше никаких следов сооружения, кроме боль-
шого количества угля, в грунте обнаружить не удалось. Между углем встре-
чалась керамика XVII ст. в небольшом количестве, необходимо упомянуть 
обломки зеленой поливяной посудины, орнаментированной черными выпук-
линками тоже из поливы. На глубине 0,4 м был найден обломок расписного, 
глиняного «кумана» — кольцеобразной посуды с дыркой посредине, постав-
ленной на подставку, с носиком для наливания жидкостей. Эта посуда, как и 
«ведмедики», употреблялась для разных спиртных напитков и вина. Также 
найден обломок миски или тарелки, на котором по белой поливе идет инте-
ресный растительный орнамент украинского стиля, сделанный черной, 
желто-горячей и зеленой красками. Нижняя сторона этого обломка покрыта 
обычной зеленой поливой. Там же найдены обломки гутного стекла, один из 
которых украшен накладным стеклянным узором, совсем // (арк. 12) окис-
ленных железных вещей, между которыми больше всего обломков скобок, 

—————— 
28 У дійсності ще п’ять розкопів (прим. ред.). 



ФЕДОРУК ЯРОСЛАВ  292 

употреблявшихся для скрепления деревянных плах (здесь с ними вероятно 
были скреплены плахи этого строения), при постройке чаек, для сшивания 
бортов. Скобки эти попадаются в таком окисленном состоянии, что уста-
новить их толщину невозможно, а длина их колеблется между 0,07–0,1 м. 

Как и на первом раскопе, здесь встречены обломки керамических 
трубок-носогреек и рыболовных, сделанных из обожженной глины, грузил. 
Кроме этих вещей, принадлежащих временам существования Чертомлыцкой 
сечи, здесь встречены на разных глубинах обломки стенок и ножка амфоры, 
обломки лепной посуды, в тесте которой заметна примесь из толченых 
ракушек. Эти находки свидетельствуют о том, что еще до Чертомлыцкой 
сечи на этом месте, на грани нашей эры, существовало поселение. Одиноч-
ной находкой является обломок венчика горшка времени Киевской Руси. 

На глубине 1,05 м, ниже культурного слоя в слабозаметной яме, вблизи 
остатков обгорелых плах найдено 3 горшка, наполненных дегтем (см. фото 
№ 12). Необходимо отметить, что два горшка не имеет днищ и венчиков, 
есть только средняя часть, а третий имеет оббитый венчик и закрыт сверху 
донышком другого горшка. Деготь очевидно не чистый, а с примесью смолы. 

Местные рыбаки и теперь употребляют такую смесь для осмолки каюков 
(рыбацких лодок). 

Можно предполагать, что этот деготь относится ко времени Чертом-
лыцкой сечи. Об этом говорит и то, что он был закопан в каком-то под-
собном помещении того времени, остатки стенок которого в виде обгорелых 
нижних концов плах стояли всего на расстоянии 1 м от горшков с дегтем (см. 
фото № 13). 

О том, что это помещение относится к постройкам Чертомлыцкой сечи, 
свидетельствует то, что, во-первых, в его остатках найден исключительный 
материал XVII века и, // (арк. 13) во-вторых, то, что по историческим 
данным после ликвидации сечи в 1709 году все сечевые постройки были 
сожжены29, а мы находили в этом раскопе много угля и остатки обгорелых 
плах от какой-то хозяйственной постройки. 

Деготь смешанный со смолой был необходимой вещью для запорожцев. 
Им смолили чайки для морских походов30, а также рыболовные каюки и 
челны. 

Так как среди растительности плавен Нижнего Днепра нет ни березы, из 
которой добывается деготь, ни сосны, из которой добывается смола, можно 
думать, что и деготь, и смола были на сечи привозным товаром. Этим, 
очевидно, и объясняется то, найденный нами деготь был закопан как опре-
деленная ценность внутри хозяйственного помещения на довольно значи-
тельной глубине. 

—————— 
29 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 135. 
30 Там же. — С. 455. 
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Кстати сказать, он так хорошо сохранился, что и сейчас целиком при-
годен для осмолки челнов (см. фото № 14). 

В раскопе № 4, заложенном не далеко от раскопа № 1, обнаружены такие 
же материалы, как и в первых трех: обломки керамики XVII ст., железные 
окисленные звенья кованной цепи и какая-то кузнечная железная заготовка, 
2 подковки от сапог, прослойки глины, но не глиняный пол, а по-видимому 
выброшенная сюда обмазка стены, ибо прослойки лежат на небольшой 
площади и горизонтально, и вертикально в небольших обломках, и пере-
мешаны с значительным количеством золы и угля, а также костями живот-
ных. Попадаются также рыболовные, глиняные обожженные грузила, такие 
же, как и на прежних раскопах очень небольшие кусочки стенок амфор.  
В этом же раскопе в мелких обломках найдены части неполивянных, орна-
ментированных кафель XVII–XVIII ст. Культурный слой имеет толщину 
около 0,5 м и производит впечатление, что на этом месте была свалка 
всякого ненужного мусора. // (арк. 14)  

Раскоп № 5 заложен в той части остатков острова, которая весной 
заливается водой. Тут найдено большое количество раздробленных костей 
животных и разбитых запорожских трубок. Встречено также несколько ры-
боловных грузил, небольшое количество обломков гутного стекла от посуды 
и 1 кремень от кремневого ружья. Кое-где в грунте встречаются примеси 
золы и угля. На глубину до 1,8 м здесь шел культурный слой, насыщенный 
вышеупомянутым материалом. Это дает основание думать, что низкая часть 
острова во время существования сечи из-за невозможности использования 
для постройки жилых и подсобных сооружений служила, по крайней мере 
вблизи высокой части, где стояли постройки и шла жизнь, местом свалки, 
куда из крепости выбрасывали все ненужные остатки. 

В последнем разведывательном раскопе № 6, заложенном вновь на высо-
кой части острова, на глубине 0,45 м обнаружен засохший глиняной замес, 
имевший длину 1,1 м, ширину 0,7 и 0,5 м в разных местах и толщину до  
0,18 м. Форма его почти овальная и он легко отделялся от остальной почвы. 
Вероятно, это неиспользованный замес глины, который засох и в таком виде 
дошел до нашего времени. Недалеко от него, на глубине около 0,75 м, 
найдены обломки 2-х широких кос, оковка деревянного заступа и две скобки. 
Все эти вещи очень окислены, но по форме целиком ясно говорят о своем 
назначении. Кроме того, найден обломок капелированного кирпича, так 
называемого литовского типа, обломки гутного стекла от окон и посуды и 
два обломка амфоры. На глубине 1,2 м пошел нетронутый слой, и раскопка 
была прекращена. 

Как видим, археологические разведывательные раскопки на месте Чер-
томлыцкой сечи подтвердили сведения о размыве основной площади, где 
стояла сечевая крепость, весенними водами Днепра. Уцелел лишь край 
высокой части, на которой не было ни валов, ни других фортификационных 
сооружений. Это юго-западный край возвышения, // (арк. 15) который лежал 
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уже за пределами площади, окруженной оборонительными сооружениями. 
На нем, как это показывает материал, полученный раскопками, стояли 
только небольшие и не фундаментальные временные подсобные постройки и 
мелкие мастерские, кузни, литейные. 

В 1709 г. в мае месяце, когда была уничтожена Чертомлыцкая сечь, 
сгорели и эти постройки, о чем нам свидетельствуют прослойки и большие 
вкрапления в почве и культурном слое угля и золы. 

Можно думать, что для археологических исследований место бывшей 
Чертомлыцкой сечи в настоящем своем состоянии уже не представляет инте-
реса: остатки сечевых построек снесены водой, следы поселения скифского 
времени в виде амфорной и лепной керамики находятся не in situ, а в 
перемешанном состоянии и потому тоже не могут служить объектом для 
раскопок.| 

Все же необходимо отметить, что разведочные раскопки на Чертом-
лыцкой сечи дали некоторое представление о материальной культуре запо-
рожцев этого времени. Можно с уверенностью утверждать, что сведения о 
присутствии в сечи ремесленников являются действительными. Об этом 
свидетельствуют раскопанные в 1941 г. М.Л. Макаревичем остатки кузни и 
открытые нашими раскопками остатки медно-литейной мастерской. 

Найденные во всех раскопах материалы, свидетельствуют также о нали-
чии в сечевом обиходе самой разнообразной посуды — керамической и 
стеклянной. Тут употреблялись и кухонные горшки, и поливянная, более 
тонко выделенная посуда, и поливянные украшенные прекрасным узором, 
миски и тарелки, и расписные «куманы», и стеклянные штофы, кварты и 
«ведмедики». В окна строений вставлялись уже XVII веке круглые оконные 
стекла, сделанные гутным способом, причем стеклились окна не только в 
жилых домах, но и в ремесленных мастерских — об этом свидетельствуют 
обломки оконных стекол, найденные в развале горна медно- // (арк. 16) 
литейной мастерской. 

Многочисленные находки обломков трубок, сделанных из глины и 
украшенных самым различным орнаментом, подтверждают сведения о ши-
роко распространенном курении табака среди запорожцев уже в XVII в. 
Находка обломков кос и заступа свидетельствует о том, что запорожцы 
занимались не только рыболовством, охотой и войной, а также и хозяйст-
венно-полевыми работами31*. 

Вероятно, если бы место, где стояли основные сечевые постройки, не 
было снесено разливами Днепра, то по материальным остаткам удалось бы 
установить значительно больше черт быта сечевиков XVII ст. Но и тот 
небольшой материал, который дала часть заселенная ими территории, нахо-
дившейся уже за валами крепости, свидетельствует о том, что на Запорожье 
этого времени нельзя смотреть как на примитивный лагерь беглецов, 

—————— 
31 Далі закреслено: «пусть это будет косьба сена» (прим. ред.). 
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которые не заботились о наилучшем устройстве своего местопребывания. 
Это был настоящий город-крепость, имевшей и свою администрацию, и 
своих ремесленников, и употреблявший в своем обиходе всю материальную 
культуру своего времени. 

 
* * * 

До сего времени не решен вопрос о местонахождении так называемой 
Базавлукской сечи. Исследователь запорожской старины Д.И. Эварницкий 
пробовал разыскать ее, но эти розыски не увенчались успехом. Сперва он 
решил, что место бывшей Базавлукской сечи находится около села Грушевки 
на урочище, которое называется «Остров», но по сути островом, в геогра-
фическом смысле этого слова, не является32. // (арк. 17)  

[Лев] Падалка в своей статье «К вопросу о существовании Запорожской 
сечи в первые времена запорожского казачества»33* не согласился с утверж-
дениями Д. И. Эварницкого. В своей работе, написанной после «Истории 
запорожских казаков», — «Вольности запорожских казаков» на стр. 109, 
исследователь сам отказался от прежней мысли о том, что Базавлукская сечь 
находилась около Грушевки и высказался о невозможности точно устано-
вить это место, Анализируя известия Эриха Лясоты, который ездил к запо-
рожцам послом от императора Рудольфа ІІ в 1594 г. в мае и июне месяцах,  
Д.И. Эварницкий пришел к выводу о том, что название «Остров Базавлук» 
принадлежало не какому-нибудь отдельному острову, а всей плавне, лежав-
шей между р. Базавлуком и основным течением р. Днепра. Там же ис-
следователь высказал мнение, что это, вероятно, была не сечь, а временный 
лагерь казаков34, недавно отправивших в поход на Черное море часть това-
рищества под предводительством кошевого Богдана Микошинского и ждав-
ших их возвращения назад. 

В документе, оставшемся после переговоров Лясоты с Богданом Мико-
шинским нет даже слова «сечь», а написано «Datum в Базавлуке при Чер-
томлыцком рукаве Днепра 3 июля 1594 года»35*. 

Кроме того, свидетельство Эриха Лясоты о том, что коши, в которых 
жили запорожцы на Базавлуке были сделаны из хвороста и покрыты для 
защиты от дождя конскими шкурами36, наводит на мысль, что это были 

—————— 
32 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 96. 
33 [Падалка Л. К вопросу о существовании Запорожской Сечи в первые времена 

запорожского казачества // Киевская старина. — 1894. — № 5. — С. 258–276; № 6. —  
С. 439–461 (прим. ред.)]. 

34 Эварницкий Д.И. Вольности запорожских козаков. — С. 109. 
35 [Цит. за: Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — 

С. 100 (прим. ред.)]. 
36 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 97; 

Лясота Э. Путевые записки. — Одесса, 1852. — С. 31. 
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какие-то временные шалаши, а не приспособленные к зимним условиям 
курени, которые стояли б обязательно в сечевой крепости. 

Принимая во внимание все это, производились разведки места лагеря 
запорожцев 1594 года, путем обследования как плавни, начиная от села 
Покровского до устья р. Базавлука, по левому берегу рр. Подпильной и 
Сандалки, // (арк. 18) так и правого берега р. Базавлук от с. Кут до же-
лезнодорожного моста; особенное внимание было обращено на ур. “Остров” 
около с. Грушевки, где сперва Д.И. Эварницкий помещал предполагаемое 
место Базавлукской сечи. 

Как выяснило обследование, Базавлукские плавни на левом берегу рр. 
Подпильной и Сандалки в разлив полностью заливаются. Почва на них 
задернована и никаких находок сделать не удалось. Да и трудно допустить, 
чтобы разливы Днепра за 356 лет со времени пребывания на этой сечи, или в 
этом лагере, Эриха Лясоты, если лагерь был на заливаемом месте, не снесли 
следов временных жилищ. 

Обследование «Острова» выяснило, что сейчас топография его окрест-
ностей изменилась, сравнивая с временами обследования Эварницкого. Так, 
прежний небольшой лиман «Кругляк» — соединился с заливом р. Базавлук, 
пересыпанным во время одного из разливов, и они вместе превратились в 
большой новый лиман, имеющий теперь название «Островной». Лиман 
«Журавлистый» теперь изменил свое название на «Подгородный», возможно 
в связи с тем, что журавли, которые прежде, по свидетельству старожилов, 
гнездились на нем, оставили его совсем. 

На площади «Острова» очень большой, на восточной стороне, найдены 
были и те ямы, которые Эварницкий считал следами куреней Базавлукской 
сечи37. Надо отметить, что они совсем не составляют одной линии, как о них 
пишет Д. И. Эварницкий38, а разбросаны в разных местах, на значительном 
расстоянии одна от другой. 

Всех насчитано 8 штук. По своему виду они напоминают известные 
«блюдца», которые возникают на полях Полтавщины, под влиянием таяния 
снеговых вод. Размеры их весьма велики от 15 до 30 м диаметром. //  
(арк. 19)  

На двух таких ямах-«блюдцах» были заложены шурфы для проверки. 
Шурфовка не дала никаких следов культурного слоя — значит, эти ямы-
«блюдца», являются не следами жилищ, а природными углублениями. 

Никаких других следов жилищ на острове обнаружить не удалось. 
Таким образом, выяснилось, что к ур. «Остров» Базавлукская сечь не 

имеет никакого отношения и Д.И. Эварницкий был прав, отбросив эту 
мысль. 

—————— 
37 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 96 [21 

яма. — Прим. ред.]. 
38 Там же. 
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На «Острове» есть три могилы. На двух из них видны следы раскопок, 
которые по рассказам, производились здесь в 1919–1920 гг. Третья могила, 
некопанная, находится около с. Грушевки. Высота ее 4 м, а диаметр около 
40 м, она попадает в зону затопления. 

 
* * * 

Также были обследованы те места в с. с. Грушевки и Куте, где по 
данным Эварницкого сохранились памятники эпохи Запорожья. У Д.И. Эвар-
ницкого есть сведения о том, что недалеко от с. Грушевки, на так назы-
ваемой гряде «Калнышиха» стояли запорожские кресты39*, но сейчас найти 
их не удалось. Они уже исчезли. Сведения Эварницкого о крестах, стоявших 
в его время на прежнем дворе барской экономии, около больницы и в саду 
экономии, также устарели. Сейчас здесь стоит школа десятилетка. Крест, 
стоявший около больницы (старой) перед войной 1914 г. был увезен в музей 
(Одесский или Днепропетровский) самим Эварницким. Куда исчез крест, 
стоявший в саду экономии, — неизвестно. На Грушевском кладбище, нахо-
дящимся возле дороги на с. Кут, сохранился всего один, похожий по форме 
на запорожский крест. Верхняя часть его отбита. Сделан он из песчаника, как 
и многие другие кресты. На нем сохранилась надпись: «...раба божия 
войскового товарища жена Анна Самойловская року 1833». Кроме того, 
сохранились кресты 1848 г. над людьми // (арк. 20) умершими в 1848 г.  
Во время холерной эпидемии. 

 
* * * 

В с. Кут сохранился запорожский крест, во-первых, на усадьбе гр. Друз-
дя, по уличному Хоменка (Эварницкий называет его [Фомой] Ханенком)40. 

Этот крест больше всех раннее встреченных нами почти в 2 раза. 
Верхняя линия края перекрестка немножко наклонная, говорят, что она стер-
лась от того, что на нее ставили ведра. В некоторых местах надпись на 
кресте выветрилась и от нее осталось только: «З... п...гребен... славна... 
войска ...жскаго корн... ...ренного войскового ... Григория Нікитовича брате 
раб Бжіи ... ...тиан 1748 года 9 августа ... на» («Зде погребен славнаго войска 
запорожскаго Корневский куренного войскового товарища Григория Ники-
товича брат раб божий Севастиан 1748 г., 9 августа»). 

С другой стороны креста выбит восьмиконечный41* крест, а вверху над 
ним буквы: ІНЦІ, а на горизонтальных концах ΘУ и ХС (см. фото № 18 и 19). 

—————— 
39 [Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях древности. — СПб., 

1888. — Ч. 1. — С. 256 (прим. ред.)]. 
40 Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях древности. — Ч. 1. — 

[С. 265]. 
41 Має бути «шестиконечный» (прим. ред.). 
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Сохранился еще крест на старом кладбище в с. Куте с надписью: «Зде 
опочивае раб божий Демьян Мукосей козак куриня Титаревского преставися 
року 1732 года марта 8 дня».  

С другой стороны этого креста выбит крест с трос[т]ью и копием (как и 
на памятнике Сирка), сверху буквы ІНЦІ, по бокам ІС, ХС. 

Рядом с крестом Мукосея есть остатки второго запорожского креста, 
такого же размера, как и крест Мукосея. Стоит он наклонно, верхняя часть 
отбита. Из надписи можно // (арк. 21) разобрать только слово «куреня».  
С другой стороны выбит крест такой же, как и на Мукосеевом кресте (см. 
фото № 20 и 21). 

На этом кладбище есть еще один обломок запорожского креста. На нем 
сбиты обе стороны перекрестья. На этом кресте прочитывается лишь слово 
«войска», а год разобрать невозможно (см. фото № 22). 

 
* * * 

На обратном пути с Базавлука не доезжая с. Покровского на протоке 
«Копачихе», не далеко от рисовых плантаций было обследовано ур. «Круг-
ляк», где по рассказам находили запорожские трубки, остатки глиняной 
посуды, а также был выкопан кинжал и кадильница из глины. Из наземных 
сооружений найден лишь невысокий вал, идущий с северо-северо-востока на 
юго-юго-запад. С западной стороны перед ним заплывший ров. Высота вала 
0,5–0,7 м. Длина около 70 м. Ров и вал заросли терном, возраст которого не 
старше 10–15 лет. Можно думать, что к запорожским памятникам это со-
оружение не имеет никакого отношения, а находки запорожских вещей, 
вероятно, можно пояснить тем, что на этом месте стоял когда-нибудь запо-
рожский зимовник. (Вокруг Новой сечи их было разбросано очень много). 

 
* * * 

Последним пунктом обследования было место Новой сечи в с. Покров-
ском. Сюда в 1734 г. перешли запорожцы после подписания договора и 
присяги, принесенной запорожскими депутатами на верность России в  
г. Лубнах, из так называемой Каменской сечи, в то время находившейся на 
турецко-татарской территории. // (арк. 22)  

Крепость и другие постройки этой, так называемой, «Новой сечи» были 
расположены на правом берегу р. Подпильной в том месте, где она делает 
большую петлю. Сечь состояла из 3-х частей: внутреннего коша, обне-
сенного высоким валом, имевшим круглую форму, длиной 432 м, посреди 
этого коша стояли курени, дом кошевого, военная «скарбниця», пушкарня, 
церковь, тюрьма и другие сечевые постройки; в валу были ворота, возле 
которых стояла высокая каменная башня с пушками; внешнего коша, назы-
вавшегося также форштатом, или Гасан-базаром, — он был длиной около 
432 м и около 150 м шириной, на нем было около 500 построек, казацких 
торговых помещений и разнообразных мастерских. (Ремесленники, так же 
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как и все запорожцы были приписаны к куреням и за все свои работы 
получали плату). Тут же стояли лавки, ятки и шинки, дом базарного атамана 
и дом кантаржия, человека контролировавшего меры и весы на базаре; в 
юго-западном углу коша находился новосеченский ретраншемент, в котором 
стоял русский гарнизон. Он был четырехугольной формы, размером 180 на 
116 метров. Тут помещались казармы, пороховые погреба и другие по-
стройки. 

От поля все было обнесено большим валом и рвом, который обоими 
концами упирался в р. Подпильную42. 

На берегу Подпильной стояла пристань, куда приходило много судов с 
разными товарами с юга. Кроме того, была еще внутренняя гавань «Уступ», 
где стояли запорожские чайки. Из Новой сечи шли две дороги, одна на 
Никитино и Хортицу, вторая через Переволочну на Украину43. Вокруг // 
(арк. 23) сечи, как уже сказано было выше, стояло много запорожских 
зимовников. 

Против сечи, на другом берегу р. Подпильной было еще одно укреп-
ление, так называемое городище, где по сведениям старожилов стояли хаты 
и погреба и было запорожское кладбище. Из сечи на это городище через р. 
Подпильную шел мост. Площадь «городища» была окружена с 4-х сторон 
глубоким рвом и имела форму трапеции. 

В конце прошлого столетия Д.И. Эварницкий еще видел остатки валов, 
окружавших Новую сечь, но сейчас все они настолько распаханы и снесены 
во время постройки села Покровского, что проследить их конфигурацию нет 
ниткой возможности. Вокруг «городища» на левом берегу р. Подпильиой 
еще заметны следы рва, но он уже очень сильно заплыл. Сохранилась внут-
ренняя гавань «Уступ», представляющая собой весьма большой бассейн, 
соединявшийся с Подпильной протоком, теперь почти совсем занесенным 
илом. Эта гавань находится сейчас около усадьбы гр. Перепелки (см. фото  
№ 7). 

Эварницкий на территории с. Покровского, стоящего на месте Новой 
сечи, отмечает 4 могилы запорожцев с надмогильными крестами: Ивана 
Чапли 1728 г. [4 сентября], Данила Борисенко, 1729 г. 4 мая, Ивана Каписа 
1779 г., декабря месяца, и кошевого Степана Гладкого, 1747 г. 13 мая44. 

—————— 
42 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 172–

175; Шмит А. Несколько новых документов о Запорожской Сечи и ее землях // Записки 
Одесского общества истории и древностей российских. — 1858. — Т. 4. — С. 469; 
[Томилов Р.Н. (?)] Топографическое описание доставшимся по мирному трактату от 
Отоманской Порты во владение Российской империи землям, 1774 года] // Там же. — 
1868. — Т. 7. — С. 176, прим. 42. 

43 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 175; 
[Томилов Р.Н. (?)] Топографическое описание... — С. 176, прим. 42. 

44 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 175–
176. 
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Из них сохранилась только могила Ивана Каписа, находящаяся на углу 
двух улиц. Каменный крест с этой могилы забрал еще Эварницкий и теперь 
над ней стоит новый, деревянный (см. фото № 15). 

От других могил никаких следов не осталось. Остатков запорожских 
домов или сволоков с надписями, о которых говорит Эварницкий45, в Пок-
ровском сейчас нет. Они все вывезены им самим. // (арк. 24) 

Два из них поступили в 1952 г. в Никопольский музей46*.  
Интересным памятником, хотя и построенным после ликвидации Новой 

сечи, является теперешняя церковь с. Покровского. Она построена очень 
близко от места, где стояла старая сечевая церковь (сейчас усадьба гр. 
Трофима Тараненко), в 1777–1778 гг., причем в своей архитектуре целиком 
повторяет старую сечевую церковь, а некоторые деревянные части ее, 
например венцы в куполах, построены из дерева старой сечевой церкви. Все 
эти венцы украшены резьбой по дереву. Церковь однонефная, нижняя часть 
кирпичная, верхняя — шатровые купола, деревянная (см. фото № 16). На 
хорах также сохранился один резной брус из старой запорожской церкви47*. 

В отличие от многих других церквей эта церковь чрезвычайно богата 
светом, в ней 30 окон. В самой церкви сохранилось несколько икон из 
иконостаса сечевой церкви; сам иконостас был вывезен Эварницким в 
прошлом столетии.  

Рядом с церковью на усадьбе гр. Перепелки и других усадьбах часто 
находят разные запорожские вещи, деньги, стеклянную и глиняную посуду, 
трубки и т. д. Необходимо отметить, что благодаря долговременному засе-
лению территории Новой сечи, уничтожению ее оборонительных соору-
жений, перекопке почвы под огороды и частным раскопкам кладоискателей, 
площадь Новой сечи в археологическом смысле совершенно испорчена и при 
раскопках вряд ли сможет дать интересный материал. Больше надежды 
найти что-нибудь интересное на «городище» за р. Подпильной, хотя и эта 
площадь уже много лет подряд запахивается под огороды и баштаны да и 
место это (как подсобное для Новой сечи), конечно, значительно меньше 
интересное, нежели ее собственная территория. 

Ф.Б. Копылов 
 

Науковий архів Інституту археології НАН України. — № 1951/2г. — Арк. 1–24 
(машинопис; оригінал, завірений автографом автора).  

 
 
 

—————— 
45 Там же. — [С. 176]. 
46 Спочатку було написано: «Два из них в настоящее время находятся в Нико-

польськом музее (привезены туда в 1952 г.)» (прим. ред.). 
47 [Описи цієї церкви з кінця ХІХ ст.: Эварницкий Д.И. История запорожских 

козаков. — [1-е изд.]. — Т. 1. — С. 176–177 (прим. ред.)]. 
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Фото № 1. Дом запорожца Белого; г. Никополь, ул. Свердлова № 30* 
 

 
Фото № 2. Крест на могиле запорожца Степана Храпала, умершего в 1825 г.;  

г. Никополь, предместье Лапинка, старое кладбище 

—————— 
* Підписи під фото подаються мовою оригіналу. — Я.Ф. 
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Фото № 3б. [Оборотная сторона креста Ивана Петренко] 

Фото № 3. Оборотная сторона 
креста Степана Храпала 

Фото № 3а. [Крест на могиле 
жителя г. Никополь Ивана Петренко, 

умершего в 1828 г.] 



АРХЕОЛОГІЧНІ ЕКСПЕДИЦІЇ 1951 і 1953 РОКІВ 

 

303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото № 4. Памятник на могиле кошевого Ивана Сирка, умер в 1680 г.;  
с. Капуливка Никопольского района Днепропетровской обл. 

 

 
 

Фото № 5. Оборотная сторона памятника Ивана Сирка 
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Фото № 6. Старинная хата (запорожская?); с. Капуливка Никопольского района 
Днепропетровской обл. Принадлежит колхознице Оксане Забутней 

 

 
 

Фото № 7. Тыльная сторона этой же хаты 
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Фото № 8. Деталь венца этой хаты 
 
 

 
 

Фото № 9. Вид места Чертомлыцкой сечи с северо-запада. Урочище Сич,  
с. Капуливка Никопольского района Днепропетровской обл. 
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Фото № 10. Сохранившаяся часть территории Чертомлыцкой сечи  
(вид с запада); с. Капуливка 

 

 
 

Фото № 11. Место впадения р. Павлюка в р. Подпильную  
с юга от Чертомлыцкой сечи против с. Капуливки 
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Фото № 12. Расчистка горшков с дегтем. Чертомлыцкая сечь, раскоп № 3 
 

 
 

Фото № 13. Остатки обгорелых плах от сгоревшей запорожской постройки  
горшки с дегтем, закопанные внутри нее. Чертомлыцкая сечь, раскоп № 3 
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Фото № 14. Горшки с дегтем после расчистки. Крупный план.  
Чертомлыцкая сечь, раскоп № 3 

 

 
 

Фото № 15. Могила запорожца Каписа (крест новый, запорожский увезен 
Эварницким); с. Покровское Никопольского района Днепропетровской области 
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Фото № 16. Церковь на месте Новой сечи построена в 1777 г. по образцу 
запорожской; с. Покровское Никопольского района Днепропетровской области 

 

 
 

Фото № 17. Запорожская гавань «Уступ»; с. Покровское Никопольского района 
Днепропетровской области 
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Фото № 20. Два креста на могилах запорожцев Мукосея, умершего в 1732 г.,  
и неизвестного; с. Кут Никопольского района Днепропетровской области,  

старое кладбище 

Фото № 18. Крест на могиле 
запорожца Севастьяна, умершего 
в 1748 г.; с. Кут Никопольского 

района Днепропетровской области, 
усадьба гр[аждани]на Друздя 

Фото № 19. Тот же крест  
с тыльной стороны 
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Фото № 21. Тыльная сторона крестов запорожцев Мукосея и неизвестного 

 

 
 

Фото № 22. Разбитый запорожский крест, разбирается только слово «войска».  
с. Кут Никопольского района Днепропетровской области, старое кладбище 
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№ 3 
1 березня 1953 р. — Рецензія Володимира Кириловича Гончарова на звіт 

Федора Борисовича Копилова про обстеження Запорозьких Січей у 1951 році 
 

Рецензия на отчет Ф.Б. Копылова «О работе отдельного отряда 
Никопольской археологической экспедиции 1951 г.,  

по обследованию запорожских памятников» 
 

Рецензируемый отчет содержит 24 стр. печатного на машинке текста. 
При отчете имеется инвентарная опись находок и 22 фотографии. Имеется 
также дневник с записями с 21/VII по 16/VIII.1951 г. 

Совершенно отсутствуют чертежи. 
Из текста отчета следует, что экспедиция ставила своей целью обсле-

дование всех памятников времен Запорожских сечей на территории плавень 
р. Базавлука, а именно: Никитинской, Чертомлыцкой и Покровской сечей. 
Еще в 1941 году Институтом археологии АН УССР была организована и 
осуществлена археологическая экспедиция по исследованию этих памят-
ников. Еще тогда после проведения разведок и раскопок на месте бывших 
сечей, выяснилась совершенная нецелесообразность [в] исследованиях их 
археологическим путем, из-за их крайне плохой сохранности. 

Вызывает недоумение вторичное исследование не сохранившихся памят-
ников, предпринятое автором отчета в 1951 году. Автору, безусловно, было 
известно из отчета 1941 г., что большая часть намеченных для исследования 
памятников сечей затоплена водой, другая же часть разрушенная разливами 
и не представляет собой объекта для археологических раскопок. 

В отчете меньше всего содержится материала, относящегося непосред-
ственно к археологическим памятникам, так как собственно они и не были 
выявлены. 

Вряд ли памятниками запорожских сечей можно считать описанные в 
отчете каменные кресты, датированные 1825 и 1872 года- // (арк. 2) ми, вряд 
ли таким объектом является хата колхозницы села Капуливка Оксаны За-
бутной, построенная во второй половине ХІХ века, также церковь с. Пок-
ровское XVIII в. и дом в г. Никополе по ул. Свердлова № 30, построенный во 
второй половине ХІХ века. 

Необходимо отметить, что только очень незначительная часть отчета 
посвящена непосредственно археологическим памятникам запорожских се-
чей, помещенная на стр[аницах] 7 отчета (стр. 9–15). Это материалы, добы-
тые раскопками на Чертомлыцкой сечи. Однако и здесь уделено особое 
внимание таким несущественным памятникам, как дегтю, которому автор 
посвятил большое место в своем отчете, считая эту находку как основное 
достижение в работах экспедиции. 

Основная же большая часть отчета содержит о себе материал, который 
не может быть признан как отчетный, так как он не имеет никакого отно-
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шения к археологическим исследованиям 1951 года. Этот материал скорее 
всего можно назвать конспектом работы Д.И. Эварницкого «История запо-
рожских козаков», том. 1. На эту работу, на 17 страницах отчета, имеется  
24 ссылки. На этих 17 страницах в основном имеются рассуждения о по-
ходах козаков в Крым, Перекоп, Очаков и т. д., о назначении кошевых, о 
измене козаков Петру І и переходе их к изменнику Мазепе и ряд других 
исторических материалов, не имеющих никакого отношения к исследова-
ниям 1951 года. 

1/III-53 года. 
В. Гончаров 
 
Науковий архів Інституту археології НАН України. — № 1951/2г. — Арк. 1-2 [25–

26] (машинопис; оригінал, завірений автографом автора).  
 
 

№ 4 
25 серпня 1951 р.48 — Лист Олени Михайлівни Апанович до заступника 
директора Інституту історії АН УРСР Миколи Никифоровича Лещенка  
про результати обстеження Запорозьких Січей у 1951 році й найближчі 

плани у цій праці 
 
Уважаемый Николай Никифорович! 
Очень прошу Вас оформить мне отпуск с 25 августа. Перед моим 

отъездом мы с Вами говорили о том, что мне можно будет, не заезжая в 
Киев, отправиться по путевке на Кавказ. Вместе с письмом посылаю и 
заявление, которое забыла написать в Киеве по своей обычной рассеянности. 
Сообщаю Вам кратко также о своей работе. 

Все почти время я работала с Копыловым, сотрудником института архео-
логии, которому было поручено производить раскопки Запорожских Сечей. 
В круг моих изысканий входило, в основном, розыски и изучение памят-
ников запорожской // (арк. 5 зв.) старины. Таким образом, я ознакомилась с 
остатками 7 Запорожских Сечей. Из них на одной ([на] месте бывшей 
Чертомлыцкой Сечи) производились раскопки. Мне осталось изучить еще 
одну Запорожскую Сечь — Каменскую, остатки, вернее развалины, татар-
ского города в Великом Лугу и остатки турецких крепостей Берислава и 
Каховки. Для этого необходимо еще время 7–10 дней. Я хотела обязательно 
все окончить до отпуска, пожертвовав даже половиной времени путевки.  
Но обстоятельства сложились так, что помешали мне выполнить мое наме-
рение. Дело в том, что у Копылова заболела жена восп- // (арк. 6) алением 
легких и Ефименко П.П. разрешил ему уехать, кажется, на месяц. Копылов 
уехал 16 августа. Я без него проделала работу до 25 августа и без него 

—————— 
48 Датування за контекстом документа (прим. ред.). 
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осмотрела Хортицкую, Томаковскую и Алешковскую Сечь. Но мое изучение 
получается не совсем достаточным, т.к. я не могу фотографировать, это 
обычно делал Копылов. А, самое главное, ведь важно соединить наземное 
изучение с результатами раскопок, т.к. например о местонахождении49* 
Томаковскоой Сечи существует разноречивые мнения и только раскопки 
могут дать возможность сказать что-нибудь положительное об этой Сечи.  
А это, тем более интересно, что именно сюда бежал вначале Богдан Хмель- // 
(6 зв.) ницкий, спасаясь от преследований польских панов. Поэтому мне 
нужно будет еще немного поработать после возвращения Копылова. Как раз 
к моему концу отпуска он также вернется и будет копать Томаковскую, 
Базавлуцкую50* и, возможно, Хортицкую Сечь.  

Я и хочу просить Вас, Николай Никифорович, чтобы Вы поговорили с 
Александром Карповичем [Касименко], чтобы мне разрешили после отпуска 
задержаться по пути в Киев в районе Каховской ГЭС (это мне получается по 
дороге еще на дней 10, т.е. до первого октября. Тогда я смогу пополнить свои 
последние наблюдения результатами раскопок, зафотографировать необхо-
димое, а также закончить // (арк. 7) изучение памятников старины, тоже 
сфотографировав их и, если нужно, сделав раскопки.  

Очень прошу Вас, Николай Никифорович, согласовать с Александром 
Карповичем и продлить мне командировку, тем более, что меня отпускали на 
2 месяца, а я пока использовала один месяц и 6 дней и вынуждена была в 
силу обстоятельств, от меня не зависящих, во-первых, приехать позже, а во-
вторых, прервать командировку, т.к. работа без археолога не дает нужных 
результатов.  

С начальникоим экспедиции Добровольским я обо всем договорилась.  
С уважением, 
Ел. Апанович 
О результат прошу сообщить по адресу: Сухуми, ул. Челюскинцев, 10, 

турбаза, Апанович Е.М.51* 
 
Науковий архів Інституту історії України НАН України. — Оп. 1. — Спр. 299: 

Листування (25.VII–16.ХІ.1951 р.). — Арк. 5–7 (авторгаф, оригінал; на арк. 5, на початку 
листа, — резолюція М.Н. Лещенка: «До справ»). 

 
 
 

—————— 
49 Слово дописано над рядком (прим. ред.). 
50 Має бути «Каменскую» (прим. ред.). 
51 Це речення дописане іншим чорнилом (прим. ред.). 
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№ 5 
5 серпня 1953 р. — Звіт Федора Борисовича Копилова  
про обстеження Кам’янецької та Томаківської Січей 

 
Короткий звіт про роботу групи по дослідженню запорізьких пам’яток 

Нікопольсько-Гаврилівської експедиції 1953 р. 
 

До складу групи входили стар. наук. співроб. Нікопольсько-Гаврилів-
ської експедиції К о п и л о в  Ф. Б., мол. наук. співроб. К о з и р е н к о  М. К. 
(з Інституту історії АН УРСР) та кресляр С а ч е н к о  І. М. 

Робота велась в другій половині липня 1953 р. Завданням стояло обсте-
ження решток Кам’янської Січі, що міститься на х. Республіканець Ново-
Каїрської сільради Бериславського р-ну Херсонської обл. та місця табору 
линчаївців на острові Буцькому, або Томаківці, куди прибув після втечі з 
Криловської в’язниці Богдан Хмельницький і звідкіля почав організовувати 
Визвольну війну Українського народу. Тепер цей табір знаходиться в межах 
м. Марганець Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл. в урочищі 
«Острів». 

На першому пункті проведено розвідков розкопки однієї з ям, які 
залишилися від колишніх січових куренів. Цим шляхом вдалося з’ясувати, 
що довжина куреня була коло 10 метрів, ширина коло 6 метрів. Знахідки 
уламків кафель XVII–XVIII віків говорять за те, що тут стояла кафельна піч, 
але решток її знайти не пощастило. Ні на стінках, ні на днищі немає ніяких 
слідів обмазки. Це говорить за те, що стіни, які були заглиблені в землю 
приблизно до 1,5 м (так що курінь являв з себе напівземлянку), а також 
підлога, напевне, були обставлені деревом — ставнею, а підлога вислана 
тесаними колодами, на цих колодах стояла піч — тому не зберіглося її 
решток. Колоди і ставню, очевидно, було винято з ями куреня під час 
переходу запорізців на Покровську-Нову січ в 1734 році. // (арк. [2]) 
Незначна кількість керамічних знахідок в ямі куреня також свідчить за те, 
що житло було покинуте не раптово, а спокійно, і всі цінні речі забрані з 
нього. 

Крім того, закладено ще 3 шурфи в інших ямах від куренів, які дали такі 
ж результати, як і розвідкова розкопка першої ями від куреня. Знайдено 
рештки печі наземної споруди часів Кам’янської Січі — це чотирикутна піч, 
що стояла на спеціальному фундаменті з вапняку — стінки і склепіння52* її, а 
також димові колодязі зроблені були не з цегли, а глинобитним засобом. Всі 
стіни обкладені неполивяними кафлями, прикрашеними рослинним, неомет-
ричним, а інколи зооморфним і антропоморфним орнаментом. Верх печі 
було прикрашено спеціальним карнизом, також з кафель спеціальної ви-
робки; засіб прикріплення кафель до печі дуже простий — без дроту (як це 

—————— 
52 Дописано рукою над закресленим «звід» (прим. ред.). 
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роблять тепер), просто кафлі своєю задньою стороною вдавлювалися в ще 
сиру глинобитну піч, і потім добре в ній трималися (задній бік кафлі, як і 
зараз, мав виступи по всіх боках висотою до 0,04–0,05 м). Очевидно кафлі, 
крім мети прикраси печі, закривали ще й ті тріщини, які давала глинобитна 
пічка при висиханні.  

На острові Томаківці або Буцькому дехто з дослідників поміщав січ, яка 
нібито існувала поруч Микитинської січі, що була на місці теперішнього 
міста Нікополя. Нами виявлені рештки досить великого укріплення, що 
складається з площі, обнесеної з трьох боків — сходу, півночі і заходу валом 
та ровом, а з півдня прилягає до рукава Дніпра, який зветься «Річище». Коло 
цього укріплення раніш знаходили запорізьку зброю, речі та випадково 
виявлено було «кабиці» — примітивні печі, де готували їжу. 

Це все давало підставу говорити про можливість існу- // (арк. [3]) вання 
поруч з Микитинською січчю і Томаківської січі. 

Але перевірка в багатьох місцях площі «городка», як тепер звучить це 
укріплення, показала певну відсутність на ньому суцільного культурного 
шару — лиш дуже зрідка трапляються в товщі ґрунту рештки кострищ, та в 
одному випадкові було виявлено невеликий уламок кераміки. Розріз вала 
також показав, що вал насипався самим примітивним засобом — з напіль-
ного боку копався рів, викид з якого (тут чорнозем) і утворював вал. Зараз 
цей рів зовсім заплив, а вал має в ширину 11 м і висоту коло 1,5 м. 

Відсутність в товщі валу будь-якого каркасу говорить за те, що це 
укріплення будувалось спішно і не було розраховане на довгий час. По верху 
валу, можна думати, стояли ще зв’язані вози і в такому вигляді укріплення 
являлось типовим польовим оборонним спорудженням козацького часу, а 
ніяк не стінами, бодай і земляної фортеці, якими звичайно обносилася Запо-
різька січ. Таким чином, наші спостереження цілком збігаються з історич-
ними відомостями про те, що на Томаківці був лише табір повсталих селян, 
які під проводом Линчая подалися з України до Січі, але боячись шля-
хетського війська, яке в той час стояло коло Микитиного Рогу,де була Січ, 
зупинились на Томаківці, створивши польове укріплення на випадок нападу 
польського війська. 

Відсутність культурного шару на Томаківці свідчить за те, що цей табір 
існував не довго — можливо, всього декілька місяців. Можливо, що лин-
чаївці, які спочатку приняли неприязно Богдана Хмельницького, після роз-
грому ним польської залоги коло Микитинської Січі, про що є також 
повідомлення сучасників, покинули Томаківку і перейшли до самої Січі, де 
Богдан уже готував початок Визвольної війни. 

5.8.53 р. 
Ф.Б. Копилов 
 
Науковий архів Інституту археології НАН України. — № 1953/1д. — Арк. [1–3] 

(машинопис; оригінал, завірений автографом автора).  
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Фото № 1. Кам’янська січ. Траншея на місці запорізького куреня.  
На задньому плані плавні за протоком «Козацьке річище» 

 
 
 
 
 

Фото № 2. Кам’янська січ.  
Хрест на могилі К. Гордієнка  

1733 р. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото № 3. Кам’янська січ.  
Запорізький хрест в садибі  
гр[омадянина] Шевченка 
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Фото № 4. Острів Томаківка. Південний край укріплення 1647–1648 рр. — 

урвище над протоком «Річище» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото № 5. Острів Томаківка. Закладка траншеї в східному валу укріплення 

 


