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находке нет ни только в «Отчетах археологической комиссии», но и в монографии В.М. Скудновой, посвященной архаическому некрополю Ольвии. В 1907 г. Императорской археологической комиссией были приобретены предметы из Ольвии, в том числе фигурный сосуд в форме головы Менады, фотографии которых представлены в «Археологическом вестнике». Особенно много дополнительной информации об исследованиях Ольвии содержится в последних довоенных публикациях за 1911-1912 гг. Например, в заметке о раскопках ольвийского некрополя в 1911 г. содержится фотография погребения № 78, где сожженный прах покойного был положен в чернолаковый сосуд, а вокруг него располагались 17 хиосских позднепухлогорлых амфор. До этого данное погребение было известно только по прорисовке в ОАК за соответствующий год. Во время раскопок в 1912 г. был исследован курган в урочище «сто могил», относящийся к эллинистическому времени, в основном погребении которого были обнаружены золотые штампованные бляшки, а также золотая подвеска в виде женской головы со стефаной. Фотография данных находок была помещена автором только в «Археологическом вестнике». То же касается и части находок с городища. Такая ситуация была связана с тем, что Б.В. Фармаковский планировал издать серию отдельных подробных публикаций по раскопкам как ольвийского некрополя, так и находкам с городища, как он это делал по итогам изучения ольвийского некрополя за 1901 г. и раскопкам Зевсового кургана и нижележащего жилого квартала эллинистического времени в 1902-1903 гг. Об этом упоминал сам автор на страницах ОАК за 1912 г. Но этим планам не суждено было сбыться в полной мере, была издана лишь часть находок архаической эпохи на страницах Материалов по археологии России. Поэтому публикации результатов раскопок в Археологическом вестнике представляют не только историографический, но и практический интерес, позволяя узнать новую информацию, либо уточнить имеющуюся, по раскопкам Ольвии начала XX в.  
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Антон Костенко Херсонська централізована бібліотечна система Україна, 73000, м. Херсон, вул. Потьомкінська 97 e-mail: anthonyvkostenko@mail.ua  Основна заслуга у справі повоєнного відновлення херсонської музейної польової археології й упорядкування та формування у 1950-х – 1970-х рр. музейної археологічної колекції належить 
Ізраїлю Давидовичу Ратнеру (1919-1993 рр.) та його дружині та співробітникові Людмилі Іванівні 
Костюк (1914-1993 рр.). Їхні імена понад сорок років були пов’язані з розвитком наукового краєзнавства, музейної справи й археологічної науки Херсонщини. Попри великий науковий і просвітницький доробок цих дослідників, за 25 років, що минають цьогоріч від дня їхньої смерті, не опубліковано жодної статті чи бодай нарису, які окреслили б життєвий шлях І.Д. Ратнера та Л.І. Костюк і спробували б визначити їхнє місце в історії південноукраїнської археології. У цій публікації ми спробуємо розглянути життєпис І.Д. Ратнера у контексті дослідження античних пам’яток Північного Причорномор’я (наголошуємо, що ці дослідження були лише частиною наукової праці дослідника, а відтак відтворення його повної біографії та наукового спадку мало б охопити ширше коло тем – і така біографія згодом неодмінно має бути написана). Джерелами ж інформації для нас слугуватимуть передусім документи та публікації самого І.Д. Ратнера, а перші тридцять років його життя відтворено переважно завдяки усній традиції (що походить від розповідей І.Д. Ратнера його молодшим колегам), зафіксованій Євгеном 
Володимировичем Вдовиченком у неопублікованому нарисі історії археологічних фондів Херсонського обласного краєзнавчого музею. І.Д. Ратнер народився 1 травня 1919 р. у Миколаєві. Тут минули його дитинство та юність. У 1937 р. він закінчив середню школу та вступив до педагогічного інституту. Навчаючись на ІV курсі 
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факультету російської мови та літератури, перейшов на заочне відділення та почав працювати шкільним вчителем. У 1941 р., з розгортанням на теренах України Другої світової війни, І.Д. Ратнер був евакуйований до міста Балашова Саратовської області, де й працював учителем, а одночасно «підпрацьовував» актором у театрах Астрахані, Балашова й Актюбинська. У 1943 р. його мобілізували до лав Червоної армії. Спочатку І.Д. Ратнер став курсантом військового піхотного училища, а завершивши його у грудні 1944 р. – отримав звання молодшого лейтенанта. З лютого до вересня 1945 р. він командував взводом 31-го стрілецького полку 40-ї учбової стрілецької дивізії. Після демобілізації, у листопаді 1945 р., І.Д. Ратнер повернувся до Миколаєва, де спочатку влаштувався «літературним працівником» до редакції газети «Бугская заря». Там, як він згодом згадував, І.Д. Ратнер вперше усвідомив страшний тиск сталінської тоталітарної системи, що «душила живу думку та живе слово у пресі». Розчарувавшись у радянській журналістиці, наступного 1946 р. І.Д. Ратнер працевлаштувався науковим співробітником Миколаївського обласного історичного музею, де й захопився археологією та давньою історією українського Півдня. Невдовзі він переходить на посаду наукового співробітника заповідника «Ольвія» Інституту археології Академії наук УРСР. Під керівництвом відомого дослідника-археолога Лазаря Мойсейовича Славіна (1906-1971 рр.), І.Д. Ратнер опанував методику археологічного дослідження. Його робота складалася з безпосередньої участі у розкопках, виконання планів пам’яток стародавнього міста, що відкривалися експедиціями 1947-1949 рр. В очолюваній Л.М. Славіним Ольвійській експедиції Інституту археології АН УРСР розбором та обробкою археологічного матеріалу займалася Л.І. Костюк, співробітниця Миколаївського історичного музею. Спільність інтересів і щоденне спілкування переросли у щось більше, невдовзі І.Д. Ратнер і Л.І. Костюк одружилися. Наприкінці 1948 р. Л.І. Костюк стала науковим співробітником Херсонського обласного історичного музею. Слідом за дружиною до Херсона переїздить і І.Д. Ратнер. Втім, навіть оселившись у Херсоні, він до 1952 р. продовжував працювати в Ольвії та брав участь в археологічних дослідженнях як самого античного міста, так і його сільської округи – хори. У 1950 р. він вперше очолив археологічні розкопки – це було дослідження античного поселення IV – поч. ІІІ ст. до н.е. біля урочища Глибока Пристань (поблизу села Софіївка Білозерського району Херсонської області). Загальне керівництво роботою цієї Буго-Дніпровської експедиції Інституту археології АН УРСР здійснював Л.М. Славін, а Херсонський історичний музей представляла Л.І. Костюк. Матеріали цих досліджень стали першою колекцією І.Д. Ратнера, переданою до археологічних фондів Херсонського обласного історичного музею.  Також протягом польового сезону 1950 р. І.Д. Ратнер провів археологічні розвідки ще на двох античних пам’ятках Херсонщини – Садибі Литвиненка (село Станіслав Білозерського району) та Золотому Мисі (село Широка Балка Білозерського району). Наступними його «античними» дослідженнями стали розкопки поселення IV-III ст. до н.е. поблизу села Кисляківка (зараз – Лимани) Вітовського (раніше – Жовтневого) району Миколаївської області – як і раніше, загін І.Д. Ратнера входив до складу очолюваної Л.М. Славіним «великої» експедиції ІА АН УРСР, яка того року носила назву Снігурівсько-Інгулецької. Серед знахідок дослідника фрагменти червоноглиняних амфор, чорнолакового, сіроглиняного, червоноглиняного гончарного посуду, фрагменти ліпного посуду, ліпний світильник; фрагменти виробів з глини, каменю, металів. Усього ж «Кисляківська» археологічна колекція, також передана І.Д. Ратнером до Херсонського музею, нараховує 265 одиниць зберігання. У 1952 р. І.Д. Ратнер залишив працю у заповіднику «Ольвія» й остаточно перейшов до Херсонського обласного історичного музею на посаду наукового співробітника. Вже за два роки – у 1954 р. – він очолив відділ історії дорадянського періоду. До структури цього відділу було включено й археологічні фонди, зберігачем яких відтоді офіційно стала Л.І. Костюк. Завдяки їхній праці протягом наступних десятиліть відновилася організована робота музейних археологічних фондів. Згодом, у 1963 р., херсонські музеї – обласний історичний і краєзнавчий (природничий) – об’єднали у Херсонський обласний краєзнавчий музей. Але й в об’єднаному музеї археологічний напрямок роботи надалі закріплювався за відділом історії дореволюційного періоду на чолі якого стояв І.Д. Ратнер. 
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Протягом цього часу він продовжував польові археологічні дослідження, серед іншого провадячи і розкопки античних пам’яток. У 1957 р. він разом з Дмитром Яковичем Телегіним (1919-2011 рр.) провів розвідки постскіфського городища поблизу смт. Горностаївка (Горностаївського району Херсонської області) – тут дослідники зібрали фрагменти амфор, ліпного та червоноглиняного посуду. У 1965 р. І.Д. Ратнер разом з Августом Ернестовичем Вірлічем (1931-2017 рр.) здійснив розвідку античного городища Скелька (поблизу села Олександрівка Білозерського району Херсонської області). Тут дослідники зібрали такі матеріали: фрагменти черепиці, амфор, ліпного, червоноглиняного, сіроглиняного, чорнолакового посуду; глиняне прясельце, бронзове вістря стріли IV-ІІІ ст. до н.е., уламки точильних каменів.  

  
І.Д. Ратнер і Л.І. Костюк впорядковують музейну 
експозицію історії на вул. Ушакова, 1956 р.  Інсталяція «Давньогрецька трієра у розрізі» у музей-

ній оглядовій експозиції на вул. Леніна (Соборній), 
1982 р.  Останнім польовим дослідженням античної пам’ятки стала для І.Д. Ратнера розвідка на Золото-му Мисі у 1975 р., але над античною темою він і далі працював в інших сферах своєї діяльності. Протягом 1978-1982 рр. Херсонський краєзнавчий музей здійснював переїзд до нового головного корпусу, наданого обласною владою, й облаштування там виставкових та експозиційних площ. У новій оглядовій експозиції музею «під археологію» виділили чотири зали, розбудову яких очолив І.Д. Ратнер. Два з чотирьох залів стали «античними»: «Скіфо-грецький період» – дев’ятий зал оглядової експозиції, «Ольвія і давньогрецькі міста на теренах Південної України» – десятий зал оглядової експозиції. Однією з найвідоміших інсталяцій цих залів, спорудженою з ініціативи І.Д. Ратнера, є макет давньогрецької трієри у розрізі – донині він лишається одним з упізнаваних «брендів» краєзнавчого музею. За довгий час роботи у музеї І.Д. Ратнер став визнаним авторитетом у галузі музейної справи, знавцем методики та практики побудови музейних експозицій. Але окрім суто археологічної та музейної роботи він завжди знаходив час для популяризації минулого серед пересічних херсонців. Зокрема, велику увагу І.Д. Ратнер надавав написанню науково-популярних статей для херсонської преси, брав участь у радіопередачах – і часто акцентував увагу саме на античному минулому 
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південного краю. Для прикладу назвемо його ґрунтовні газетні статті «Про що розповідає Геродот» і «Скіфські кургани»; насправді ж його просвітницьких газетних публікацій за роки роботи вийшло кілька сотень. Долучився він і до підготовки «Радянської енциклопедії історії України», «Історії міст 
і сіл Української РСР» та інших фундаментальних видань. Згодом він видав й окремі узагальнюючі книги: «Довідник з археології України. Херсонська область» (1984 р.) та «Древности Херсонщины» разом з Л.І. Костюк (1989 р.). У 1970-ті рр. І.Д. Ратнер активно працював у регіональному осередку Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. У Товаристві він був членом правління Херсонської обласної організації й очолював її секцію охорони пам’яток археології. У цей час І.Д. Ратнер працював над створенням системи паспортів на пам’ятки археології Херсонщини та склав паспорти на всі пам’ятки союзного та республіканського значення і на більшу частину пам’яток археології місцевого значення – зокрема й на античні пам’ятки Херсонської області. У 1982 р. І.Д. Ратнер залишає посаду завідувача відділу історії дореволюційного періоду за станом здоров’я. Але й після цього він до кінця десятиріччя продовжував свою просвітницьку працю як член науково-методичної ради Херсонського обласного державного архіву й один з натхненників пам’яткоохоронного руху на Херсонщині. Відтак можемо стверджувати, що науковим спадком І.Д. Ратнера у галузі античної археології стали: зібрані ним археологічні колекції, впорядкована й офіційно затверджена пам’яткоохоронна документація на античні пам’ятки у межах Херсонської області, популяризація античного минулого через власні публікації та методами музейного експонування.    

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
НІАЗ «ОЛЬВІЯ» НАН УКРАЇНИ 

 
Сергій Шеін Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія» НАН України Україна, 57540, Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Парутине, вул. Ольвійська, 47 e-mail: shein@ukr.net  Після утворення у травні 2016 р. у НІАЗ «Ольвія» НАН України відділу Археології Нижнього По-бужжя відбулося суттєве переформатування наукової роботи. Основним її напрямком у заповідни-ку стало виконання теми фундаментальних досліджень, започаткованої член-кореспондентом НАН України С.Д. Крижицьким у 2010 р., що здійснювалася разом з С.С. Шеіним. Дана робота мала на меті створення загального реєстру відкритих нерухомих пам’яток городища, які зараз експону-ються під відкритим небом.  Реєстр побудовано за такою схемою: коротка історія дослідження окремих споруд або комплек-сів споруд з обґрунтуванням вибору об’єктів експонування, рекомендації щодо першочергових консерваційних і протируйнівних заходів з максимальним збереженням автентичних кладок, ви-мосток, цистерн, водогонів тощо. Створення реєстру передбачає постійний моніторинг стану відк-ритих споруд з метою підтримки їх екскурсійно-туристичної привабливості, зв’язком з туристич-ною інфраструктурою заповідника.  Музеєфікація античних будівельних об’єктів почала проводитися системно лише в останні де-сятиліття. Так як найбільш експозиційно привабливими є будівельні залишки центральної части-ни Верхнього міста, які включено в екскурсійний маршрут, саме вони потребують найбільшої ува-ги, так як під впливом природно-кліматичного фактору їх руйнація найбільш помітна.  З метою оцінити реальний сучасний стан будівельних залишків і визначити ступінь їх експози-ційної репрезентативності для подальших планів реставрації та музеєфікації було розпочато робо-ту по дослідженню сучасного стану античних будівель і споруд. Під час проведеної роботи було складено порівняльні плани ділянок розкопів з метою порівняння їх сучасного стану та стану на момент розкопок і проведених раніше реставраційних робіт для виявлення стадії збереженості об’єктів. Також з метою фіксації повної інформації по кожній ділянці розкопу, де розміщуються ек-спозиційні античні залишки, було здійснено фотофіксацію будівельних залишків та їх елементів, 


