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Основна заслуга у справі повоєнного відновлення херсонської музейної польової 
археології та упорядкування і формування у 1950-х–1970-х рр. музейної археологічної 
колекції належить Ізраїлю Давидовичу Ратнеру (1919-1993 рр.) та його дружині і 
співробітникові Людмилі Іванівні Костюк (1914-1993 рр.). Їхні імена понад сорок років 
були пов’язані з розвитком наукового краєзнавства, музейної справи та археологічної науки 
Херсонщини. 

Попри великий науковий та 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 в 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. в Миколаєві. Тут минули його дитинство та 
юність. В 1937 р. він закінчив середню школу та вступив до педагогічного інституту. 
Навчаючись на ІV курсі факультету російської мови та літератури, перейшов на заочне 
відділення та почав працювати шкільним вчителем. У 1941 р., з розгортанням на теренах 
України ІІ Світової війни, І. Д. Ратнер був евакуйований до міста Балашова Саратовської 
області, де й працював учителем, а одночасно «підпрацьовував» актором в театрах 
Астрахані, Балашова й Актюбинська. 

В 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 в 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 в розкопках, виконання 
документальних 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 та щоденне спілкування переросли 
у щось більше, невдовзі І. Д. Ратнер та Л. І. Костюк одружилися. 

Наприкінці 1948 р. Л. І. Костюк стала науковим співробітником Херсонського 
обласного історичного музею. Слідом за дружиною до Херсона переїздить й І. Д. Ратнер. 
Втім, навіть оселившись в Херсоні, він до 1952 р. продовжував працювати в Ольвії та брав 
участь у археологічних дослідженнях як самого античного міста, так і його сільської округи 
– хори. 

В 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 [3, с. 36].  



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. 

В 1952 р. І. Д. Ратнер залишив працю в заповіднику «Ольвія» та 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 
та краєзнавчий (природничий) – об’єднали в 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. 

Протягом цього часу він продовжував польові археологічні дослідження, серед іншого 
провадячи й 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. 

Останнім польовим дослідженням античної пам’ятки стала для І. Д. Ратнера розвідка 
на Золотому Мисі в 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, та облаштування там виставкових 
і експозиційних площ. В 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 в області 
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 південного краю. Для прикладу назвемо тут його 
ґрунтовні газетні статті «Про що розповідає Геродот» [2], «Скіфські кургани» [1]; 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 і окремі узагальнюючі книги: 



«Довідник з археології України. Херсонська область» (1984 р.) [4] та «Древности 
Херсонщины» разом з Л. І. Костюк (1989 р.) [5]. 

В 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 та очолював її секцію охорони пам’яток археології. В 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 та один з натхненників пам’яткоохоронного руху на Херсонщині. 

Відтак можемо стверджувати, що науковим спадком І. Д. Ратнера в галузі античної 
археології стали: зібрані ним археологічні колекції, впорядкована й офіційно затверджена 
пам’яткоохоронна документація на античні пам’ятки в межах Херсонської області,  
популяризація античного минулого через власні публікації та методами музейного 
експонування. 

 
1. Ратнер І. Д., Костюк Л. І. Скіфські кургани. – Червоний промінь [Нижні Сірогози]. – 

1957. – № 7(3579). – С. 3. 
2. Ратнер І. Д. Про що розповідає Геродот. – Ленінський прапор [Херсон]. – 1960. – № 

44 [10 червня]. – С. 6. 
3. Ратнер И. Д. Послевоенные полевые археологические исследования Херсонского 

музея // Краткие сообщения о полевых археологических исследованиях Одесского 
государственного археологического музея за 1963 год. – Одесса: Маяк, 1965. – С. 35-39. 

4. Ратнер І. Д. Довідник з археології України. Херсонська область. – К.: Наукова 
думка, 1984. – 106 с. 

5. Ратнер И. Д., Костюк Л. И. Древности Херсонщины. – Симферополь: Таврия, 1989. 
– 108 с. 


