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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ. ПАМ’ЯТІ В.В. КРАПІВІНОЇ» 

 

 
 

 
3-5 травня 2016 р. у м. Миколаєві відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

«Ольвійський форум: міжнародна співпраця та інтеграція в сфері археологічних досліджень 
(пам’яті В.В. Крапівіної)». Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Ін-
ститут археології НАН України, Миколаївський національний університет імені 
В.О. Сухомлинського, Миколаївський обласний краєзнавчий музей. У певній мірі попередниками 
цієї конференції можна вважати ольвійські конференції, що проводилися в Ольвійському запові-
днику (1991 р.), Миколаєві (1994 та 1996 рр.), та у Києві (2001 р.), які були проведені у великій 
мірі завдяки енергії, наполегливості та міжнародному авторитету Валентини Володимирівни 
Крапівіної. Тому не випадково сім’я Крапівіних виступила у 2016 р. з ідеєю проведення такої 
конференції саме у Миколаєві і допомогла організувати цю цікаву та дуже корисну для науковців 
конференцію, за що ми їм дуже вдячні. 

У конференції взяло участь 57 науковців із 72 запрошених. 
Було прочитано 50 наукових доповідей. Робота конференції 
здійснювалась у шести «напрямах», на які було відведено певний 
час робочого дня. Організатори свідомо не створювали тематичні 
секції, оскільки хронологічні рамки (з періоду пізньої бронзи та 
до римського періоду включно) широкі, а доповіді були цікавими 
всім учасникам форуму. Це дало можливість учасниками заходу 
не пропустити жодної доповіді.  

Конференція почалася 3 травня 2016 р урочистим засіданням у 
приміщенні Миколаївського краєзнавчого музею «Старофлотські 
казарми». З привітанням до учасників звернувся міський голова 
м. Миколаєва О.Ф. Сєнкевич. Від організаторів заходу виcтупив 
спікер-модератор Є.П. Крапівін, у промові якого велика увага була 
приділена ролі Миколаївщини у цілому й Ольвії, зокрема, у долі 
В.В. Крапівіної. Присутні дуже емоційно сприйняли цікаву 
відеопрезентацію «Валентина Володимирівна Крапівіна», 
підготовлену одним з постійних учасників Ольвійської експедиції, 
керівником розкопу Т3, В.І. Назарчуком. 

На пленарне засідання були винесені наукові доповіді, присвячені ключовим, проблемним пи-
танням сучасної археології, з напрямків, що були заявлені як теми конференції. З неослабним ін-
тересом слухалась доповідь старшого викладача кафедри історії та археології Миколаївського 
національного університету імені В. Сухомлинського К.В. Горбенка, присвячена найновішим дос-
лідженням на городищі пізнього бронзового часу Дикий Сад, що у Миколаєві. У перерві між засі-
даннями автор провів для учасників конференції чудову екскурсію на це городище. Цікаві і дуже 
незвичні паралелі між археологічними пам’ятками скіфів-кочівників та історичними даними про 
середньовічних кочівників провів співробітник Інституту історії України, д.і.н. Б.В. Черкас. Але 
основною тематикою пленарного засідання, як і всієї конференції, залишалася античність. З бли-
скучої доповіддю «Некоторые особенности ольвийских заклятий в контексте греческих 
магических практик» виступив доцент історичного факультету Московського державного уні-
верситету імені М.В. Ломоносова О.В. Бєлоусов. Класична античність була представлена також в 
узагальнюючій, змістовній і корисній саме для археологів доповіді провідного науково співробі-
тника Інституту історії України, учасника Ольвійської експедиції д.і.н. М.В. Скржинської. 

З другої половини цього дня почалися засідання за означеними у програмі тематичними на-
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прямками. Так, за тематикою археології періоду пізньої бронзи було представлено 6 повідом-
лень, присвячених дослідженню, як окремих пам’яток Північного Причорномор’я, так і загальних 
проблем археології Півдня України. З величезною увагою слухали учасники конференції доповіді 
колег антропологів: к.і.н., співробітника Інститут археології НАН України О.Д. Козак («Освоєння 
водного простору носіями бабинської культури за даними палеопаталогії») й аспірантки того ж 
інституту О.В. Виноградової («Гіпоплазія емалі зубів лісостепового та степового населення скіф-
ського часу»). Скіфській тематиці було присвячено 5 доповідей, які стосувались більше археологі-
чних пам’яток степових скіфів – найближчих сусідів Ольвії. 

 

 
Наступний день, 4 травня, був суто «античний». Цей тематичний напрям почався з доповідей, 

присвячених матеріалам архаїчних пам’яток, у першу чергу – острову Березань. Житлові будинки 
та просторова організація Борисфену були висвітлені у цікавій доповіді співробітника Державно-
го Ермітажу, к.і.н. Д.Є. Чистова. Ранні монети-гирі з о. Березань представив керівник українсько-
російської експедиції на о. Березань В.В. Крутілов. Була зачитана спільна доповідь про архаїчну 
кераміку з пам’яток Західного Причорномор’я наших французьких і румунських колег О. Бараліса, 
П. Дюпона та В. Лунгу, які не змогли приїхати на конференцію через початок археологічного се-
зону на о. Лесбос. 

Найбільш насиченим був «ольвійський напрям», який розпочався доповіддю професора кафе-
дри історії давнього світу МДУ імені М.В. Ломоносова, головного науково співробітника Інститу-
ту загальної історії РАН, член-кореспондента РАН А.І. Іванчика, який виступив з доповіддю 
«Новое посвящение стратегов из Ольвии и проблема восстановления города после гетского 
разгрома». Тематику післягетського відновлення Ольвії підтримав професор Департаменту кла-
сичної і давньої історії університету Екзетеру (Велика Британія) Д. Браунд. Від класичних істори-
ків на належному високому рівні виступила також доцент кафедри історії давнього світу Харків-
ського університету О.А. Ручинська («К вопросу об эвергетии в Ольвии»).  

Історія давнього виробництва залишається однією з найбільш затребуваних тем у сучасній 
археології. На нашій конференції були представлені доповіді, присвячені обробці кістки і рогу 
(доповідь к.і.н. зав. лабораторією археології Бердянського державного педагогічного університе-
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ту В.В. Папанової та провідного наукового співробітника Інституту біографічних досліджень На-
ціональної бібліотеки імені В.І. Вернадського С.М. Ляшко), свинцю (співробітник Інституту архе-
ології НАН України Д.М. Хмелевський), скла (заступник головного зберігача НМІУ О.О. Пукліна; 
співробітник Одеського археологічного музею А.М. Колісніченко). Особливість цією конференції 
– активна участь у ній молодих науковців-античників: В.В. Котенко, І.М. Шейко, О.Є. Буравчук, 
О.В. Одріна, Д.О. Масюти, І. Ю. Самойленко, С.О. Нємцева, Д.Д. Никоненка, О.К. Савєльєва, М.В. Нові-
ченкової, С.В. Діденка, В.Б. Гребеннікова, Р.О. Козленка. Цей насичений день завершився дуже ці-
кавою поїздкою до Ольвії, де була відкрита меморіальна дошка пам’яті В.В. Крапівіної. 

5 травня відзначилось тематиками «Ольвія та її сусіди», «Римський період», «Боспор і Тамань», 
«Історіографія археологічної науки». Найбільш популярною була тематика вивчення амфорної 
тари: синопської (доповідь Н. Матієвич (к.і.н., Молдова) і Т.Л. Самойлової (зав. відділом Північно-
Західного Причорномор‘я, к.і.н., м. Одеса); родоської (доктор археології М. Матера – Інститут ар-
хеології Варшавського університету), амфор типу Форлімпопулі (НІМ України). Відкриттям кон-
ференції є тематичний напрям «Історіографія археології» в якому було представлено 10 допові-
дей. Серед них слід відзначити доповіді спеціалістів-музейників: Н.М. Гаркуші («Личный фонд 
Б.В. Фармаковского в собрании Николаевского краеведческого музея»); Т.М. Шевченко («До історії 
формування археологічної колекції НІАЗ «Ольвія»); К.Є. Чуєвої («Знахідки з Ольвії та Березані в ко-
лекції Музею Ханенків»); А.В. Костенка («Антична колекція І.К. Суручана в археологічних фондах 
Херсонського обласного краєзнавчого музею»). У цей же день була здійснена поїздка до м. Херсон, 
до Херсонського обласного краєзнавчого музею.  

Кожне засідання супроводжувалося жвавим обговоренням доповідей. Більшість з представле-
них матеріалів стала основою для написання цікавих робіт із зазначеної тематики. Деякі з них 
представлені у цьому номері журналу «Емінак». Ми дуже сподіваємось на те, що досвід, отрима-
ний під час проведення конференції, буде використаний у проведенні наступної конференції 
«ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ. ПАМ’ЯТІ В.В. КРАПІВІНОЇ», що планується на квітень-травень 2018 року. 

 
Від Організаційного комітету 

Н.О. Гаврилюк 
 

 
 

Учасники конференції в Ольвії 
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З усіх археологічних музеїв Північного 
Причорномор’я, заснованих у ХІХ ст., найдра-
матичніше склалася доля кишинівського Му-
зею старожитностей Понту Скіфського. Один 
з найкращих музеїв регіону після смерті свого 
засновника припинив свою діяльність, а його 
колекції виявилися розпорошеними у зібран-
нях інших музеїв чи приватних осіб. Попри 
втрату значної кількості предметів Музею 
старожитностей Понту Скіфського та немож-
ливість ідентифікувати окремі з них у сучас-
них музейних зібраннях, можемо стверджу-
вати: основні колекції, найперше ж, унікальне 
античне зібрання зараз перебувають в архео-
логічних фондах низки музеїв Східної Європи, 
де з ними легко можна ознайомитися. 

 

 
 

Рис. 1. Іван Касіанович Суручан 
(Ion Casian Suruceanu; 1851-1897) 

 
Найбільш значимою для дослідження ан-

тичної історії Північного Причорномор’я була 

унікальна колекція лапідарних пам’яток, яка 
практично повністю зберігається зараз в ар-
хеологічних фондах Херсонського обласного 
краєзнавчого музею. Ця колекція, як і увесь 
Музей старожитностей Понту Скіфського, є 
цікавою не лише як зібрання значимих для 
історичної науки старожитностей. Історія її 
формування та подальшого надходження до 
Херсона становить не менший інтерес. 

Музей старожитностей Понту Скіфського у 
Кишиневі постав з ініціативи колекціонера 
старожитностей, археолога та знавця антич-
ної історії Івана Касіановича Суручана (Ion 
Casian Suruceanu; 1851-1897, рис. 1). Свій му-
зей він почав формувати протягом 1870-х рр., 
але його остаточна назва починає широко 
використовуватися вже після 1887 р., коли 
експозиція музею відкрилась в окремому бу-
динку у центрі Кишинева [1]. Музей вражав 
фахівців наявністю великої античної колекції. 
Самих лише античних монет у фондах музею 
І.К. Суручана нараховувалося більше дванад-
цяти тисяч, серед них чимало унікальних. На 
подвір’ї музею знаходилися лапідарні 
пам’ятки. Серед останніх були і підробки, що 
дало привід окремим сучасним дослідникам 
твердити: музей І.К. Суручана складався з них 
більш ніж наполовину. Але насправді, як до-
ведено ґрунтовними дослідженнями молдов-
ських археологів та істориків, підробки скла-
дали лише незначну частину багатого музей-
ного античного зібрання. 

Восени 1897 р., під час чергових археологі-
чних досліджень у Південній Бессарабії, 
І.К. Суручан застудився та важко захворів. 
18 листопада 1897 р. він помер, не доживши 
кілька днів до свого 46-річчя. Передчасна 
смерть І.К. Суручана не дала йому змоги на-
лежним чином опрацювати своє зібрання чи 
вжити заходів для його збереження у майбу-
тньому. Він не встиг навіть укласти каталог 
своїх колекцій, лише частину з яких (мова не 
йде про великі кам’яні форми) опублікували 
інші дослідники, зокрема – П.В. Беккер [2]. 
Незначну кількість лапідарних пам’яток було 
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видано окремою книгою, укладеною самим 
І.К. Суручаном та В.В. Латишевим [3]. 

Судовий пристав, запрошений вдовою 
І.К. Суручана Ольгою Христофорівною для 
опису музейних фондів, обмежився загаль-
ним підрахунком кількості предметів у шафах 
і кімнатах музею. Цей список, розпочатий 27 і 
закінчений 29 листопада 1897 р., дозволяє 
уявити обсяг археологічних фондів Музею 
старожитностей Понту Скіфського: всього 
було нараховано 90 443 предмети. 

У губернському Кишиневі не було ні орга-
нізацій, ні приватних осіб, які могли б продо-
вжити справу І.К. Суручана з формування, чи 
хоча б збереження музею. Такі кроки очікува-
лися від Бессарабської губернської вченої ар-
хівної комісії, але її фінансове й організаційне 
становище залишало бажати кращого. Те, що 
колекції Музею старожитностей Понту Скіф-
ського необхідно зберегти для наукового за-
галу, розуміли й у Петербурзькій академії на-
ук та Імператорській археологічній комісії. 
Голова Комісії граф О.О. Бобринський (1852-
1927) надіслав О.Х. Суручан, вдові археолога, 
листа з проханням поступитися зібранням на 
користь уряду для подальшого розміщення в 
одному зі значних музеїв, на що отримав 
принципову згоду. Проте відсутність коштів 
не дозволила і Комісії придбати колекцію, 
тож у 1908 р. О.Х. Горонович (цього прізвища 
вона набула у другому шлюбі) доручила ві-
домому посереднику у торгівлі старожитнос-
тями Ш.Д. Гохману продати колекцію. 

Того ж року Ш.Д. Гохман запропонував Ім-
ператорській археологічній комісії придбати 
лапідарні пам’ятки, що лишались у власності 
О.Х. Горонович (у своєму рапорті до Міністер-
ства імператорського двору з проханням фі-
нансової допомоги для здійснення цієї опера-
ції граф Бобринський веде мову про двісті 
мармурових і кам’яних предметів). Археоло-
гічна комісія пропонувала придбати колекцію 
Імператорському Російському історичному 
музеєві та Музеєві Одеського товариства іс-
торії та старожитностей, але ті відмовилися 
через брак коштів, попри те, що ще у 1900 р. 
Б.В. Фармаковський, який оглянув колекцію у 
суручанівському маєтку у Вадул-луй-Воде, де 
вона на той час знаходилась, стверджував, що  

«пам’ятки старовини не викликають сумні-
вів щодо їхньої автентичності та здебільшого 
задовільного збереження» [4]. 
 
У 1908 р. Ш.Д. Гохман сповіщав Імператор-

ську Археологічну комісію про те, що значна 
частина предметів з музею І.К. Суручана (зок-

рема, скло та теракота) продана одеському 
меценатові – купцеві Йосипу Львовичу Ко-
нельському. Відомо, що у маєтку 
Й.Л. Конельського зберігалася одна з кращих 
мистецьких колекцій Південної України, але 
після 1917 р. вона була втрачена. Дослідни-
кам не вдалося знайти предмети з колекції 
І.К. Суручана в Одеському археологічному му-
зеї, куди частина предметів із зібрання 
Й.Л. Конельського потрапила [5]. 

У 1909 р. Ш.Д. Гохман продав єгипетські 
старожитності (42 предмети) з музею 
І.К. Суручана Борисові Олександровичу Тура-
єву (1868-1920), основоположникові російсь-
кої єгиптології та зберігачеві московського 
Музею витончених мистецтв. Сьогодні більша 
частина усього зібрання Б.О. Тураєва зберіга-
ється у петербурзькому Ермітажі [6]. 

Значна частина колекції І.К. Суручана опи-
нилася в археологічних фондах Музею історії 
Пермського державного національного дос-
лідницького університету. У листопаді 1918 р. 
виконавець обов’язків зберігача пермського 
Музею старожитностей та мистецтв, учень 
Б.О. Тураєва, Олексій Вікторович Шмідт 
(1894-1935) перебував у відрядженні з метою 
збирання матеріалів для свого музею. У Пет-
рограді він придбав в Аарона Фроловича Ель-
термана велике зібрання грецьких та єгипет-
ських предметів з бронзи, скла, кістки, глини. 
Експонатів нараховувалося 1 800, серед них і 
виразні теракотові фігури. А.Ф. Ельтерман 
був годинникарем, який, вочевидь, займався 
також торгівлею антикваріатом, у тому числі 
й археологічними предметами [7]. 

До Ермітажу кілька предметів з музею 
І.К. Суручана потрапило й іншим шляхом. У 
1938 р. туди надійшло зібрання академіка 
Миколи Петровича Лихачова (1862-1936), в 
якому були і вісім фрагментованих написів, 
ідентифікованих як частина колекції 
І.К. Суручана. Встановлено, що ці написи 
М.П. Лихачов придбав у невідомого петербур-
зького антиквара [8]. 

Встановлено, що на сьогодні відомо низку 
інших місць перебування матеріалів з колек-
ції І.К. Суручана. Так, кілька амфор з клейма-
ми знаходилося в археологічних фондах Істо-
рично-краєзнавчого музею Молдовської РСР, 
звідки їх передали до археологічних фондів 
Національного музею історії Молдови. Части-
на предметів з колекції І.К. Суручана потра-
пила до київського музею Церковно-
історичного товариства, але їхня подальша 
доля лишається невідомою. Інша частина ко-
лекції потрапила до одного з музеїв Бухарес-
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та, але простежити їхню долю теж не вихо-
дить [9]. 

Низка предметів з музею І.К. Суручана 
продали на аукціонах у Берліні. Очевидно, що 
частина з них потрапила до колекції 
Ф.Л. Ганса, яка зараз зберігається в Антично-
му зібранні Пергамського музею, але дослід-
никам вдалося ідентифікувати лише один 
предмет – гребінь з надписом KURIAI DWRON, 
опублікований ще за життя І.К. Суручана [10]. 
 

 
 

Рис. 2. Віктор Іванович Гошкевич (1860-1928) 
 

Доки тривали переговори щодо продажу 
тих чи інших частин колекції, її лапідарним 
зібранням зацікавився Віктор Іванович Гош-
кевич (1860-1928, рис. 2). На той час він був 
уже добре відомим на теренах Південної 
України археологом. Але найголовніше, ще у 
1890 р. В.І. Гошкевич заснував Археологічний 
музей Херсонського губернського статистич-
ного комітету (1890-1898). Музей згодом за-
знав низки організаційних трансформацій, 
ставши Археологічним музеєм Херсонської 
губернської вченої архівної комісії (1898-
1909), а згодом – Херсонським міським музе-
єм старожитностей і витончених мистецтв 
(1909-1923). Подібно до І.К. Суручана 
В.І. Гошкевич був не лише засновником, але й 
єдиним співробітником власного музею. Кло-

почучись про його поповнення, він не міг не 
зацікавитися можливістю придбати частину 
колекцій Музею старожитностей Понту Скіф-
ського, попри вкрай несприятливий час – по-
чалася Перша світова війна, а слідом і Лютне-
ва революція. 

 

 
 

Рис. 3. Скляна посудина з Пантикапею 
 

В.І. Гошкевич двічі відвідав О.Х. Горонович 
влітку 1917 р. Внаслідок цих поїздок до 
Херсона надійшла невелика кількість антич-
них старожитностей Пантикапею, а саме гон-
чарні та скляні посудини (рис. 3), низка нами-
стин синього скла, теракота, жіночий торс 
тощо, які О.Х. Горонович подарувала Херсон-
ському музеєві старожитностей. 

Але основні переговори про придбання 
лапідарної колекції Музею старожитностей 
Понту Скіфського тривали. Врешті, необхідну 
суму грошей для цієї операції було зібрано 
серед мешканців Херсонської губернії й орга-
нів місцевого самоврядування. Херсонські 
газети сповіщали читачам, що  

«у справі придбання Херсоном цих наукових 
і художніх цінностей добрий почин зроблено 
братами Тростами, землевласниками нашої гу-
бернії, що пожертвували на це тисячу карбова-
нців; херсонське міське управління зо-
бов’язалося надати вісім тисяч карбованців; 
херсонські губернські збори асигнували 500 
карбованців, дніпровські повітові – 100 карбо-
ванців» [11]. 
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Зауважимо, що тривала Перша світова вій-
на і цивільні особи не могли скористатися 
залізницею для транспортування важких 
кам’яних предметів придбаної колекції 
І.К. Суручана. Тут у нагоді В.І. Гошкевичу ста-
ло знайомство з археологом-аматором Ника-
ндром Олександровичем Марксом (1861-
1922), командуючим військами Одеського 
військового округу. За його розпорядженням 
управління автомобільних частин ІХ армії до-
зволило В.І. Гошкевичу скористатися ванта-
жними військовими автомобілями для тран-
спортування колекції з маєтку О.Х. Горонович 
у Вадул-луй-Воде до залізниці у Кишиневі. 
Управління ж військових перевезень півден-
но-західного фронту надало залізничний ва-
гон для транспортування колекції до Херсона. 

Так у 1917 р. Херсонський музей старожи-
тностей збагатився більш ніж на 300 предме-
тів античної культури: надійшли головним 
чином «античні скульптури, написи, стели, 
саркофаги, між якими чимало унікумів», се-
ред них: мармурова скульптура «Ольвійсько-
го лева» (V-ІV ст. до н.е.), жертовник Ахілла, 
стела на честь богині Кібели (І ст. до н.е. – І ст. 
н.е.), декрет на честь громадянина Ольвії Кар-
зоаза (кін. І – І пол. ІІ ст. н.е.) та багато інших. 
У складі цієї колекції – не тільки лапідарні 
пам’ятки, а й повсякденні античні речі – че-
репиці, глиняні грузила тощо [12]. 

Поповнення Херсонського музею старожи-
тностей колекцією І.К. Суручана одразу ж пі-
днесло його, і без того, високий рівень у нау-
ковому світі. У жовтні 1918 р. для огляду ко-
лекції до Херсона прибули директор Берлін-
ського музею («Пергамон») Теодор Віганд 
(1864-1936) у супроводі Петра Амвросійовича 
Маврогордато (1870-1946), археолога, дійс-
ного члена та скарбника Одеського товарист-
ва історії та старожитностей, відомого колек-
ціонера предметів античності. Гості, яких 
приймав В.І. Гошкевич, з жалем відзначили, 
що лапідарні пам’ятки колекції І.К. Суручана 
складені просто неба на музейному подвір’ї – 
на час війни перший поверх музею міська 
влада відвела під школу та місця для їх роз-
міщення у музейній будівлі не було. 

Згодом частина цих лапідарних пам’яток 
була включена до музейної експозиції, але 
більшість потрапила до закритих археологіч-
них фондів. Тут вони і перебували до 1978 р., 
коли рішенням обласної влади музей розміс-
тили в іншій будівлі. В останні роки, з ініціа-
тиви директора Херсонського обласного 
краєзнавчого музею Т.Г. Братченко, розпоча-
лося облаштування в окремому приміщенні 

сучасного Відкритого археологічного фондо-
сховища «Лапідарій – Амфорний зал», де ла-
підарні пам’ятки з античної колекції 
І.К. Суручана (окрім залучених до основної 
оглядової експозиції вищеназваних унікаль-
них предметів) стали легкодоступними та 
зацікавленим дослідникам і пересічним від-
відувачам музею. 

 

 
 

Рис. 4. Грузило  
усічено-пірамідальної форми І-ІІ ст. н.е. з Ольвії 

 
У той же час перед дослідниками історії 

колекції І.К. Суручана постала інша проблема. 
Херсонський обласний краєзнавчий музей 
зазнав великих втрат у роки Другої світової 
війни, тоді ж зникло і чимало важливих до-
кументів. Серед них, як вважалося, і докумен-
тація В.І. Гошкевича на колекцію І.К. Суруча-
на. Лише у 2014 р. опрацювання нерозібраних 
після війни документів Наукового архіву ар-
хеологічних фондів Херсонського обласного 
краєзнавчого музею дозволило виявити му-
зейну Книгу надходжень 1917-1919 рр., а у 
ній – повний перелік предметів з колекції 
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І.К. Суручана, які потрапили до Херсонського 
музею старожитностей [13]. Аналіз цього 
списку дозволяє стверджувати, що найцінні-
ші матеріали музею І.К. Суручана не зникли 
безслідно, що, як ми зауважували вище, стве-
рджувалося у вітчизняній літературі, а донині 
зберігаються в археологічних фондах Херсон-
ського обласного краєзнавчого музею та мо-
жуть бути ідентифіковані. 
 

 
 

Рис. 5. Мармуровий куб з Ольвії 
 

Значна частина з них була зібрана 
І.К. Суручаном під час дослідження Ольвії. За-
галом античну колекцію І.К. Суручана в архе-
ологічних фондах сучасного Херсонського 
обласного краєзнавчого музею можна поді-
лити на такі групи: 

– Побутові речі античного світу – серед них 
ужиткові та знаряддя праці. Це, зокрема, 
кам’яне блюдо та дві кам’яні чаші; грузила без 
клейм (чотирнадцять) і з клеймами (дев’ять). 
Прикладом останніх є грузило усічено-
пірамідальної форми І-ІІ ст. н.е. з Ольвії (ХКМ-а-
9556). Його висота – 10,2 см, ширина – 5,3 см. 
Верхня площина прямокутна, з овальним за-
глибленням; нижня – квадратна. Поверхня ре-
тельно загладжена, глина коричнева. На одній 
стороні відтиснуто тамгоподібний знак (рис. 4). 

– Предмети пов’язані з поховальними 
практиками, а саме три осуарії, з них один – 
у формі саркофага. 

– Будівельні глиняні предмети (три кир-
пичі, сімдесят дві черепиці з клеймами, п’ять 
орнаментованих черепиць, вісім стандартних 
гладких черепиць). 

– Будівельні кам’яні предмети: фрагме-
нти мармурових архітектурних прикрас (два-
дцять чотири), фрагменти вапнякових архі-
тектурних прикрас (три), частини колон (сім), 
плити та блоки (шість). До останніх відноси-
мо й мармуровий куб з Ольвії (висота – 4,3 см, 
ширина – 4,3 см; ХКМ-а-9509, рис. 5). 

– Декоративні предмети: теракотові 
прикраси (сім), глиняні статуетки (чотири). 
Серед останніх і глиняна голова жінки VI-V ст. 
до н.е. (ХКМ-а-8996). Її висота – 10 см, ширина 
– 7,3 см. Голова масивна й об’ємна, обличчя з 
низьким лобом, глибоко посадженими очима, 
товстими губами, масивним округлим підбо-
ріддям; зачіска ледь намічена. Глина червоно-
коричнева, з домішками піску та частками 
шамоту; на зворотній стороні – отвір (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Глиняна голова жінки VI-V ст. до н.е. 
 

– Скульптури та барельєфи античного 
часу: плити з барельєфами без надписів (сім), 
вапнякові статуї (чотири), мармурові статуї 
(чотирнадцять). Серед них виділяється мар-
мурова скульптура лева з Ольвії (рис. 7). 

– Епіграфічні пам’ятки з Ольвії (сорок 
три), Херсонеса (тринадцять) і невстановле-
них місць Північного Причорномор’я (три-
дцять вісім). Ця частина херсонської античної 
колекції є, без сумніву, найбільш відомою та 
неодноразово публікувалася – від праць 
В.В. Латишева до останніх науково-популяр-
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них видань Херсонського обласного краєзнав-
чого музею – тож ми вважаємо за можливе не 
спинятись на ній детально (рис. 8). 

– Античні предмети невстановленого 
призначення. 

– Підробки античних предметів. 
Отже, попри те, що сучасними дослідниками 

висловлювалася думка, ніби «залишки музей-
них колекцій поділися невідомо куди під час 
Першої світової війни та революцій. Так вели-
чезний музей зник, не залишивши по собі згад-
ки ні в одному музеї Кишинева, міст Півдня 
України чи Румунії» [14], можемо стверджува-
ти, що Херсонський обласний краєзнавчий му-
зей має у своїх археологічних фондах найцінні-
шу частину «втраченої» колекції І.К. Суручана – 
його зібрання лапідарних пам’яток, але також й 
інші античні предмети його музею. 
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Рис. 7. Мармурова скульптура лева з Ольвії. 
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Костенко Антон Антична колекція І.К. Суручана в археологічних фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею 
У статті розглядається історія надходження до Херсона античної частини кишинівського зібрання старожит-

ностей І.К. Суручана та наводиться її предметний склад. Заперечується поширена у вітчизняній науці теза про без-
слідне зникнення цих матеріалів. 
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Костенко Антон Античная коллекция И.К. Суручана в археологических фондах Херсонского областного крае-
ведческого музея 

В статье рассматривается история поступления в Херсон античной части кишиневского собрания древностей 
И.К. Суручана и приводится ее предметный состав. Отрицается распространенный в отечественной науке тезис о 
бесследном исчезновении этих материалов. 

Ключевые слова: И.К. Суручан, В.И. Гошкевич, история археологии, антиковедение, музееведение 
 

Kostenko Anton Ancient collection of I.C. Suruceanu in archaeological of the Kherson Regional Museum 
Of all the archaeological museums of Northern Black Sea coast, founded in the nineteenth century, the most dramatic was the 

fate of the Museum of Antiquities of Scythian Pontus in Chisinau. One of the best museums in the region after the death of its 
founder out of business, and its collection were sprayed in the collections of other museums or private individuals. The most 
significant for the study of the history of the Northern Black Sea has a unique collection of lapidary monuments, which is almost 
completely now stored in archaeological collections of the Kherson regional museum. This collection, like the rest of the Museum 
of Antiquities of Scythian Pontus, is interesting not only in itself. The history of its formation and further proceeds in Kherson is 
not less interesting. Museum of Antiquities of Pontus Scythian in Chisinau lay on the initiative collector of antiquities, 
archaeologist and expert in ancient history Ion Casian Suruceanu. November 18, 1897 he died before reaching a few days before 
his 46th birthday. At that time, the Museum of Antiquities of Pontus Scythian were 90 443 items. After the death of the founder of 
the museum his collection were in various private or public museum collections. More than 300 items of ancient culture acquired 
Kherson Museum of Antiquities. As part of this collection are the everyday things of the ancient world, objects related to funeral 
practices, building clay objects, building stone objects, decorative objects, sculptures and reliefs, epigraphic monuments, ancient 
objects of unknown purpose, fake antique items. We can state that the Kherson Regional Museum has in its archaeological 
collections of the most valuable part of the «lost» collection I.C. Suruceanu – his collection of lapidary monuments, but also other 
ancient objects of his museum. 
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Рис. 8. Епіграфічні пам’ятки з Північного Причорномор’я 


