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У матеріалі розглядається археологічний аспект херсонського музейництва 

протягом 1890-1945 рр., аналізується корпус джерел та літератури з цієї теми. 
Запропоновано хронологічний поділ історії херсонських археологічних фондів на шість 
періодів за організаційною належністю до структури міських музеїв. 

 
В материале рассматривается археологический аспект херсонского музейного дела 

на протяжении 1890-1945 гг., анализируется корпус источников и литературы, 
посвященных этой теме. Предложено хронологическое деление истории херсонских 
археологических фондов на шесть периодов соответственно организационной 
принадлежности к структуре городских музеев. 

 
In the article discusses the archaeological activity of Kherson Museum during 1890-1945. 

Also is analysed the corps of the sources and literature, sanctified of thts theme. The chronologic 
dividing of history of Kherson archaeological collections offers by six periods according to 
organizational belonging to the structure of municipal museums. 

 
Одним з перспективних напрямків українського історичного 

музеєзнавства та пам’яткознавства є напрацювання матеріалів з історії 
започаткування, становлення і розвитку перших вітчизняних музеїв, які 
постали на теренах України наприкінці ХІХ ст. У діяльності цих музеїв 
провідне місце посідав археологічний аспект, який виявлявся не лише у назвах 
закладів та принципах побудови експозицій, але, найперше, в комплектуванні 
та збереженні фондів старожитностей. 

У цьому контексті цікавою є історія археологічних фондів Херсонського 
обласного краєзнавчого музею, який створено вже в 1963 р., але його фонди 
розпочали своє існування ще в 1890 р. як фонди Археологічного музею 
Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898 рр.), до 
історії створення якого та до особистості його фундатора неодноразово 
зверталися вітчизняні дослідники, зокрема В. Билкова [2], В. Пиворович [16], 



Н. Кармазіна [10], М. Абікулова [1], М. Оленковський [14], С. Водотика [5] та 
багато інших. До питання ж започаткування й розбудови в Україні наприкінці 
ХІХ – початку ХХ ст. музейної мережі зверталися Р. Маньковська [13], І. 
Дворкін [8], В. Кушнір [12], а короткий нарис історії Херсонського обласного 
краєзнавчого музею від 1890 р. до сьогодні створив С. Дяченко [9]. 

Історія Археологічного музею нерозривно пов’язана з особистістю 
Віктора Гошкевича (1860-1928 рр.), якого 30 квітня 1890 р. було прийнято на 
посаду секретаря Херсонського губернського статистичного комітету. Вже 
протягом першого року своєї роботи В. Гошкевич почав збирання 
старожитностей краю – цю колекцію він волів тримати у себе, у виготовленій 
на замовлення спеціально для цієї мети скрині, в якій, однак, невдовзі забракло 
місця для усіх нових знахідок. Маючи змогу забезпечити своїм колекціям 
формальний статус, В. Гошкевич оформив їх як Археологічний музей 
Статистичного комітету. 

Його подальші «екскурсії» пісками й кучугурами дніпровського 
лівобережжя дозволили зібрати велику кількість артефактів. В 1893 р. у музеї 
нараховувалася вже тисяча предметів [14, с. 8]. Стрімке зростання кількості 
зібраних матеріалів та офіційний статус музею викликали інтерес з боку 
Імператорської археологічної комісії, яка вітала створення в Херсоні подібної 
інституції і почала надсилати на зберігання В. Гошкевичу археологічні 
матеріали, що їх знаходили на Херсонщині [21, с. 233]. Розширювався район 
його власних досліджень, до музею почали надходити і поодинокі дарунки від 
колекціонерів старожитностей. 

Згодом В. Гошкевичу вдалося розширити свою діяльність на терени всієї 
губернії, а на заклик про співпрацю з музеєм відгукнулися освічені мешканці 
Херсонщини. З них В. Гошкевичу вдалося сформувати мережу добровільних 
помічників, кількість яких незабаром сягнула ста осіб. Серед них невдовзі 
звернув на себе увагу доглядач земської лікарні в Тирасполі Іоіль 
Стемпковський (?-1914 рр.). Археолог-аматор, він до 1898 р. дослідив за всіма 
правилами тогочасної археологічної науки понад 200 курганів Подністров’я, а 
матеріали цих розкопок надіслав до Херсона [21, с. 141]. 

Навколо музею почала формуватися і мережа зацікавлених його роботою 
науковців. У 1895 р. до Херсона завітав декан історично-філологічного 
факультету одеського Новоросійського університету Олексій Деревицький 
(1859-1943 рр.). Оглянувши колекції В. Гошкевича, він одразу запропонував 
передати ці матеріали до Одеського музею, але отримав рішучу відмову [16, с. 
101], що, однак, не зашкодило подальшій співпраці двох вчених-істориків. 

Якщо О. Деревицький репрезентував антикознавство Російської імперії, 
то Ганс Драгендорф (1870-1941 рр.) античну історію та археологію студіював у 
Берліні та Бонні. Свою докторську дисертацію, присвячену класифікації 



римської terra sigillata, він захистив у 1894 р. У виданій на її основі 
монографічній роботі Г. Драгендорф опублікував і предмети з розкопок Ольвії 
[23]. Добираючи матеріали для досліджень, він завітав і до Археологічного 
музею, де особливий інтерес виявив до колекції фрагментів кераміки, зібраної 
В. Гошкевичем в пісках дніпровського лівобережжя [21, c. 142]. 

До 1897 р. В. Гошкевич усвідомив, що його колекції неможливо і далі 
тримати вдома та в приміщеннях статистичного комітету. Саме в цей час до 
нього звернулась дирекція Херсонської громадської бібліотеки з пропозицією 
перемістити археологічні матеріали до свого новозбудованого приміщення і 
зробити доступ до них відкритим для усіх охочих. Зацікавлення долею 
молодого херсонського музею виявив і князь Іван Оболенський (1853-1910 
рр.), щойно призначений херсонським губернатором. Він цілком доречно 
зауважив, що справа охорони старожитностей цілої губернії не може 
триматися на ентузіазмі однієї людини. На його думку для продовження 
розпочатої В. Гошкевичем справи має бути сформована «губернська вчена 
архівна комісія» за зразком аналогічних інституцій в інших губерніях [21, с. 
162]. Їй і належало б дбати про збереження й поповнення музею. Так постав 
Археологічний музей Херсонської губернської вченої архівної комісії 
(1898-1909 рр.). 

Збереглося чимало джерел, що розповідають про діяльність музею в ці 
часи. В 1903 р. В. Гошкевич публікує свою працю «Скарби та старожитності 
Херсонської губернії» [6], яка стала узагальненням його попередніх 
досліджень. Протягом окресленого періоду він також активно публікував 
просвітницькі матеріали на шпальтах херсонських газет – ці матеріали 
увійшли до антології «Херсонський музей старожитностей», що охоплює 
також і попередній, і наступні періоди [21]. Діяльність архівної комісії в 
цілому стала об’єктом дослідження херсонських істориків [20]. 

Офіційно відлік діяльності музею архівної комісії розпочався 31 травня 
1898 р. в залі Херсонської громадської бібліотеки – тут відбулося установче 
засідання, на якому головою комісії обрали археолога Георгія Скадовського, а 
зберігачем музею, керуючим справами комісії та головним редактором 
майбутніх наукових видань – В. Гошкевича. 

Зростання музею викликало нову хвилю інтересу до нього серед вчених. 
29 грудня 1898 р. Археологічний музей відвідав професор Московського 
університету Дмитро Яворницький (1855-1940 рр.), який висловив бажання 
опублікувати в одному з наукових журналів якомога докладніший його опис 
[21, с. 43]. У 1903 р. співпрацю з музеєм розпочинають археологи Борис 
Фармаковський (1870-1928 рр.) та Ернст фон-Штерн (1859-1924 рр.). 

Проте архівна комісія так і не змогла виконати покладених на неї функцій. 
23 жовтня 1907 р. відбулося її засідання, на якому лунали заклики до ліквідації 



музею та передання археологічних колекцій до Одеси. На захист справи В. 
Гошкевича стали лише представники міської управи, які запропонували 
передати музей у розпорядження міста. Після досить тривалих переговорів, 
переконавшись, що архівна комісія прагне не наукової праці, а самоліквідації, 
В. Гошкевич та Г. Скадовський погодилися на пропозицію міської влади. 

Юридичний акт про передання музейних колекцій у власність міського 
управління підписали 23 вересня 1909 р. Цим актом В. Гошкевич відмовлявся 
від матеріальних прав на музейні фонди, але застерігав за собою право 
очолювати музей і надалі. Фіксувалася й нова назва: Херсонський міський 
музей старожитностей та витончених мистецтв (ХМС; 1909-1923 рр.). 
Для розгортання його експозицій та фондів місто надало окремий 
двоповерховий будинок по вул. Говарда, в який протягом грудня 1910 р. – 
січня 1911 р. перенесли всі музейні колекції. Тоді ж було офіційно оголошено 
про припинення діяльності губернської архівної комісії. 1 жовтня 1911 р. 
відбулося офіційне відкриття музею у новому приміщенні (для відвідувачів він 
був відкритий ще з 1 серпня) [9]. 

«Доба ХМС» була для херсонських археологічних фондів часом 
невпинного зростання. У 1912 р. Б. Фармаковський передав до Херсона велику 
колекцію старожитностей Ольвії, у 1913 р. гідне місце у музеї посіла колекція 
історика Миколи Аркаса (1852-1909 рр.), яку передала родина вченого після 
його смерті (лише археологічні матеріали цієї колекції мали 1000 одиниць 
зберігання). Пізніше (у 1917 р.) родина Аркасів передала до музею колекції 
зброї, творів мистецтва та ще одну колекцію археологічних матеріалів. У 1917 
р. археологічні фонди поповнились також зібранням пам’яток молдовського 
археолога Івана Суручана (1851-1897 рр.). 

Розширювалося й коло вчених, що протягом 1909-1917 рр. працювали з 
археологічними матеріалами музею. Серед них російський історик античності 
Олексій Башкіров (1885-1963 рр.), британський археолог та дослідник 
античного Причорномор’я Елліс Міннз (1874-1953 рр.), німецький історик 
античності Карл Шукхгардт (1859-1943 рр.), шведський археолог Туре Арне 
(1879-1965 рр.) – і це лише кілька імен. Задля популяризації діяльності ХМС у 
1912-1916 рр. В. Гошкевич видавав щорічник «Літопис Музею». 

Проте діяльність музею була призупинена після початку розгортання на 
теренах України революційних процесів. У 1918 р., за гетьманування П. 
Скоропадського, В. Гошкевич ще продовжував активну працю, намагався 
зберегти свої міжнародні зв’язки та започаткувати нові. Того року ХМС 
вперше відвідав засновник Пергамського музею німецький археолог Теодор 
Віганд (1864-1936 рр.), який особливо зацікавився лапідарними пам’ятками 
колекції І. Суручана [21, с. 443]. 



Але подальше загострення політичної ситуації та погіршення стану 
здоров’я змусили фундатора та незмінного керівника музею усунутися від 
поточного керівництва ХМС. Керівництво музеєм переходить до його доньки і 
відданої помічниці Ірини Фабриціус (1882-1966 рр.), яка в 1922 р. офіційно 
стає зберігачем музею (а В. Гошкевич – формальним директором). Тим часом, 
ХМС було націоналізовано радянською владою. 

У 1923 р. відбулися значні зміни у діяльності музею – його зарахували до 
централізованої мережі наукових музеїв УСРР (відзначимо, що в 1920-х рр. 
музеї вважали перш за все науковими установами [15, с. 124]) під назвою 
Херсонський державний історично-археологічний музей (ХІАМ; 1923-1930 
рр.). Відповідно до нової системи роботи ХІАМ розділили на три 
експозиційно-фондових відділи: археологічний (з понад 23 000 одиниць 
зберігання), художній та палеонтологічний. Подальше музейне будівництво в 
УСРР мало наслідком об’єднання усіх музеїв Наркомату освіти УСРР в 
системі Укрнауки, що пояснювалося стратегією створення однотипної 
структури керівних музейних органів. У 1925 р., під час запровадження цієї 
реформи, в УСРР працювало 111 музеїв [15, с. 124]. 

У вересні 1925 р. В. Гошкевич вийшов на пенсію. Директором ХІАМ 
офіційно стає І. Фабриціус. Триває реорганізація музею – виокремився 
праісторичний відділ, який очолив археолог Аркадій Добровольський, а в 1926 
р. – античний відділ на чолі з Георгієм Крисіним, а також наукова робота – у 
1925-26 рр. науковий співробітник Євген Мамаєнко здійснив дослідження 
«Фібули ХІАМузею». Доки це лишалось можливим, зберігалися зв’язки з 
закордонними дослідниками – в 1925 р. з колекціями ХІАМ працював 
фінський археолог Арне Тальгерн (1885-1945 рр.). 

Результатом видавничої діяльності ХІАМ стали два випуски відновлених 
«Літописів Музею» з відомостями про науково-фондову діяльність, а також 
повідомленнями про археологічні розкопки за участі співробітників. 
Матеріали про діяльність музею в радянські часи бачимо і в антології 
«Херсонський музей старожитностей» [21] (до 1928 р.), і в збірці «Культурне 
будівництво на Херсонщині» [11], а в цілому українське «ранньорадянське» 
музейництво аналізувалося в роботах Ю. Омельченка [15] та А. Пудовкіної 
[18].  

У 1930 р. щодо колективу ХІАМ розпочалися політичні утиски, І. 
Фабриціус була звільнена й у 1931 р. переїхала до Ленінграду. Покинули місто 
й А. Добровольський та Г. Крисін. Тим часом, заради «оздоровлення стану 
музею» [9], ХІАМ було ліквідовано й на правах окремого відділу об’єднано з 
Природничим музеєм у Херсонський краєзнавчий музей (ХКМ; 1930-1941 
рр.). Історично-археологічні відділи лишилися у своїх приміщеннях, але 
дирекція об’єднаного ХКМ розмістилася у будинку Музею природи. 



Керівником відділу археології ХКМ восени 1930 р. став Олександр Тахтай 
(1890-1963 рр.). Але 20 березня 1934 р. його заарештовує ДПУ. О. Тахтая 
незабаром звільнили, але повертатися на роботу до музею він не ризикнув і 
залишив місто. Цей випадок не був поодиноким – репресії проти української 
інтелігенції призводять до зникнення «музейної польової археології» на 
теренах УСРР [18, с. 128], попри позірний розвиток мережі історичних та 
краєзнавчих музеїв, яких у 1932 р. нараховувалося вже 138, а в 1941 р. – вже 
151 [15, с. 125]. Припиняються періодичні видання музейних установ України. 

З розгортанням ІІ Світової війни на теренах України в 1941 р., НКО УРСР 
розпочав евакуацію колекцій своєї музейної мережі на Схід. Евакуація 
проводилася керівниками музеїв, які особисто відповідали за збереження 
матеріалів [15, с. 126]. Евакуйовано було й найкоштовнішу частину 
археологічних фондів ХКМ, зокрема золоту колекцію «Келегейського 
скарбу». Однак, більша частина фондів лишилася в музеї і значно постраждала 
від мародерства під час боїв за місто і кількаденного безвладдя. У вересні 1941 
р. німецька окупаційна адміністрація розпочала «наведення ладу» в музейній 
справі. Краєзнавчий музей відкрили знову, але вже як два окремих музеї – 
Херсонський історичний музей (ХІМ; 1941-1944 рр.) та Природничий. 

Доля українських культурних цінностей в цілому стала протягом останніх 
десятиліть окремим (і вагомим) напрямком наукової роботи. Серед 
дослідників, що торкалися цієї тематики наголосимо на роботах П. Грімстед та 
Г. Боряка [7] і Т. Себти [19]. Залучення широкого масиву архівних джерел 
дозволило авторам проаналізувати нову інформацію щодо архівних, 
бібліотечних і музейних цінностей, архітектурних пам’яток України під час 
війни, детально відтворити структуру органів окупаційної адміністрації, які 
працювали з українськими музеями та пам’ятками. Доробок дослідників у цій 
сфері вже став об’єктом історіографічного осмислення [22]. Проте проблема 
музеїв (особливо провінційних) та їхніх колекцій в часи нацистської окупації 
зберігає значні резерви для подальшого наукового пошуку. Наприклад, доля 
археологічних фондів ХІМ наразі окреслена лише в роботах В. Билкової і М. 
Василенко [3] та Є. Вдовиченка [4] і має багато «білих плям» та потребує 
окремого розгорнутого дослідження. 

З документів випливає, що керівником ХІМ уже в вересні 1941 р. 
призначили Ф. Сапігу [4, с. 18]. До початку 1942 р. ХІМ, як і усі інші музеї 
історично-краєзнавчого профілю Райхскомісаріату Україна, підпорядкували 
Крайовому інститутові прадавньої та давньої історії (Landesinstitut für 
Vorgeschichte und Frühgeschichte) при райхскомісарі. Інститут, розміщений у 
будинку колишнього Музею Леніна по вул. Володимирській, 57 (нині – 
Міський будинок вчителя, споруда відома також як будинок Центральної 
Ради), очолив колишній співробітник Оперативного штабу Розенберга 



професор Рудольф Штампфус (1904-1978 рр.). На базі звезених до приміщення 
Інституту колекцій ІА АН УРСР, Археологічного музею і Центрального 
історичного музею Р. Штампфус організував Музей прадавньої історії. Окрім 
музейної, Інститут мав також наукову та адміністративну функції – він став 
центральним управлінням усіх історичних музеїв Райхскомісаріату Україна 
[19, с. 117]. Саме фахівці Інституту у 1944 р. опікувалися евакуацією на Захід 
коштовних предметів музейних фондів – зокрема з ХІМ вивезли більше 50 
скринь спеціально відібраних німецькими археологами старожитностей [9]. 

Відзначимо, що в березні 1944 р., до і під час визволення міста 
радянськими військами, археологічні фонди музею вдруге зазнали збитків від 
мародерства як солдатів ворогуючих армій, так і мешканців міста (згодом 
дещиця розграбованих колекцій у останніх була вилучена). 

Вже наприкінці 1944 р. зі східних регіонів СРСР розпочалася реевакуація 
херсонських старожитностей. Навесні 1945 р. почали повертатися і експонати 
вивезені на Захід німецькою адміністрацією. Проте, якщо більшість 
українських музеїв відновила роботу в 1944-1945 рр. (у грудні 1944 р. в УРСР 
працювало 94 державні музеї [15, с. 127]), то ХІМ, через надто великий обсяг 
втрат і руйнувань, спромігся відкрити експозицію лише у 1948 р. – вже як 
Херсонський обласний історичний музей (ХОІМ) [9]. 

Отже, протягом 1890-1945 рр. у Херсоні відбувалася розбудова 
археологічних фондів, що була частиною утвердження (під різними назвами) 
регіонального музею старожитностей.  Ця праця мала наслідком залучення 
херсонських матеріалів до широкого загальноєвропейського археологічного 
контексту. 
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