






Присвячується 200річчю утворення 
Полтавської губернії

 

СУПРУНЕНКО О.Б.

АРХЕОЛОГІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕРШОГО ПРИВАТНОГО МУЗЕЮ

УКРАЇНИ
ЛУБЕНСЬKИЙ МУЗЕЙ K.М.СKАРЖИНСЬKОЇ

SUPRUNENKO O.B.

ARCHAEOLOGY 
IN THE FIRST PRIVATE MUSEUM 

OF UKRAINE  
K.SKARZHYNSKAYA’S LUBNY MUSEUM

Київ –Полтава
«Археологія» 

2000



National Ukrainian Academy of Sciences
INSTITUTE of ARCHAEoLoGY

Poltava Regional Council
Center of Protection & Research of Archaelogical Sites 

Culture Board of the Poltava Province’s State Administration

SUPRUNENKO О.B.

ARCHAEoLoGY 
IN THE fIRST PRIVATE 
MUSEUM of UKRAINE

K.Skarzhynskaya’s Lubny Museum

 
Kyiv-Poltava

«Archaeology»
2000



Національна Академія Наук України
ІНститУт АрхеологІЇ
Полтавська обласна рада

Центр охорони та досліджень пам’яток археології 
управління культури Полтавської облдержадміністрації

СУПРУНЕНКО О.Б.

АрхеологІЯ В ДІЯлЬНостІ 
ПерШого ПриВАтНого 

МУЗеЮ УКрАЇНи
Лубенський музей К.М.Скаржинської

 
Київ-Полтава

«Археологія»
2000



УДК 902 (904:069.4).5
ББК 63.4 (4 УКР.) 2.3

С 89

 

 С 89 Супруненкоо.Б.Археологіявдіяльностіпершогоприватно
го музею україни (Лу бенсь кий му зей К.М.Скар жинсь кої): Мо но графія. 
— КиївПол та ва: Ар хе о логія, 2000. — 392 с.: іл. — Укр. м. — Рез. укр., рос., англ.— 
(Національна Академія наук Ук ра їни. Інт ар хео логії. Полтавська обласна рада. Уп равління 
куль  ту ри Пол тавсь кої обл дер жадміністрації. Центр охорони та досліджень пам’яток 

археології).

ДослідженнявисвітлюєархеологічнудіяльністьЛубенськогомузеюк.М.Скаржинської
(18521932),щоуспішнодіяву18741906рр.укругликупідЛубнаминаполтавщині.
Цейпершийвукраїніприватнийісторикокраєзнавчиймузейзяскравовираженими
рисами археологічного збиральництва став осередком археологічного вивчення
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя, згрупувавши навколо себе чимало
відомих дослідників (Ф.І.камінський, Г.С.кир’яков, С.к.кульжинський,
В.Г.Ляскоронський, к.п.Бочкарьов та ін.). у ході досліджень та цілеспрямованого
археологічного збиральництва в музеї було створене значне взірцево документоване
зібраннястарожитностей,походженняякогопов’язуєтьсязбільшеніж200пам’ятками
території Середнього подніпров’я, Лівобережжя Дніпра, півдня україни, Білорусі,
Болгарії, Молдови, росії. пізніше ця збірка лягла в основу колекцій сучасних
полтавськихкраєзнавчого,Художньоготарядуіншихмузеїв.

Монографія розкриває життєвий і творчий науковий шлях лубенських подвижників
на терені музейництва й археології. Аналізується дослідницька і видавнича діяль
ність, склад колекцій, зокрема археологічне зібрання к.М.Скаржинської та його
доля. Видання доповнене зводом пам’яток, досліджених членами лубенського
археологічного осередку, переліком предметів збірки, реєстрами дарників колекцій,
зібрань,щоввійшлидоскладумузею,покажчикомсучасногомісцезнаходженняряду
предметівумузеяхукраїни,перелікомвикористанихджерелталітератури.

Дляширокогоколашанувальниківвітчизняноїкультури,істориків,археологів,музе
єзнавцівтапам’яткоохоронців,краєзнавців,викладачівістудентіввузів.

Науковий редактор — академік НАН України, 

доктор історичних наук, професорп.п.Толочко

Рецензенти:
Бунятян К.П.,кандидат історичних наук

Заремба С.З.,доктор історичних наук
Лобурець В.Є.,доктор історичних наук, професор

Сухобоков О.В.,доктор історичних наук

Друкується за рішенням Ученої Ради Інституту археології НАН України від 20.05.1997 р. (прот. № 7) 
та згідно з планом роботи управління культури Полтавської облдержадміністрації на 2000 р.

ISBN9660218664
©Супруненкоо.Б.,2000.



к.М.Скаржинська(18521932). 
У Швейцарії. 19071909 рр. 

Фото зі збірки Б.Ванцака (ЛМДА, м.Лубни).



ЗМІСТ

полієвецьо.В.,голова Полтавської обласної ради. Переднє слово ................... 8

Передмова ............................................................................................................12

розділІ.МуЗеЙк.М.СKАрЖИнСЬKоЇуЛІТерАТурІ
ТАДЖереЛАХ .....................................................................................17

§ 1. Лубенський музей в наукових дослідженнях ......................................18
§ 2. Джерела з історії музею .......................................................................23

розділІI.ЛуБенСЬKИЙМуЗеЙK.М.СKАрЖИнСЬKоЇ
ЯKЯСKрАВеЯВИЩеВуKрАЇнСЬKІЙKуЛЬТурІ
кІнЦЯXIX—поЧАТкуXXст.........................................................29

§ 1.   Археологічне збиральництво в час зародження української 
археології (18701890ті рр.) ....................................................... 31

§ 2.  Передумови заснування Лубенського музею .....................................34
§ 3.  Життєвий шлях і музейна діяльність Kатерини Скаржинської .......37
§ 4.  Наукові співробітники та кореспонденти музею ..............................48

1. Kир’яков Г.С. (18051883) ................................................................................ 49
2. Kамінський Ф.І. (18451891) ........................................................................... 51
3. Kульжинський С.K. (18671943) ...................................................................... 60
4. Лавренко О.А. ( + після 1917) ......................................................................... 66
5. Брати Леонтовичі ......................................................................................... 66
6. Феофілактов K.М. (18181901) та Армашевський П.Я. (18511919) .................. 67
7. Остроградський С.М. (1836після 1902) .......................................................... 68
8. Родина Ізмайлових ........................................................................................ 68
9. Збирачі археологічних колекцій ...................................................................... 68
10. Болсуновський K.В. (18381924) .................................................................... 69
11. Горленко В.П. (18531907) ............................................................................. 71
12. Дарителі ..................................................................................................... 72

§ 5.  Музей K.М.Скаржинської та вчені України і Росії ...........................73
§ 6.  Основні етапи історії Лубенського музею .........................................75
§ 7.  Загальна характеристика збірки ........................................................77
§ 8.  Історикоетнографічні, природничі та інші колекції .......................77
§ 9.  Видавнича діяльність .........................................................................90

розділIІI.АрХеоЛоГІЧнІДоСЛІДЖеннЯМуЗеЮ ...................................97

§ 1.   Музей K.М.Скаржинської як археологічний осередок 
вивчення Середнього Подніпров’я ........................................... 98

§ 2.  Археологічні дослідження Г.С.Kир’якова ........................................ 102
§ 3.  K.М.Скаржинська й археологія ........................................................ 104
§ 4.  Археологічні дослідження та парадигма Ф.І.Kамінського ............. 108
§ 5.  Археологія у дослідженнях K.П.Бочкарьова ...................................125
§ 6.  Археологічна діяльність С.K.Kульжинського ..................................127
§ 7.  Археологічні розвідки В.Г.Ляскоронського в Посуллі .................... 132
§ 8.   Місце та значення досліджень музею K.М.Скаржинської 

у розвитку української археології ........................................... 146

6



розділIV.АрХеоЛоГІЧнеЗІБрАннЯМуЗеЮ
K.М.СKАрЖИнСЬKоЇ ..................................................................... 151

§ 1.   Kонцептуальні засади створення археологічної збірки 
та її експонування.................................................................... 152

§ 2.  Наукова документація та зберігання колекцій ............................... 153
§ 3.  Персональні колекції у складі археологічної збірки ....................... 161
§ 4.  Стан вивчення колекцій та їх збереженість .................................... 163
§ 5.  Kультурнохронологічна характеристика зібрання ........................ 173
§ 6.   Значення археологічної збірки K.М.Скаржинської 

для сучасного вивчення території Дніпровського 
Лівобережжя України .............................................................. 185

розділV.ДоЛЯKоЛеKЦІЙМуЗеЮ .............................................................. 189

ВИСноВKИ ....................................................................................................... 198

ДоДАТKИ ..........................................................................................................205

1.  Реєстр пам’яток, виявлених під час досліджень музею та членів 
лубенського археологічного осередку (18701890ті рр.) ............. 206

2. Перелік місцезнаходжень предметів археологічної збірки .................258
3. Список збирачів (дарителів) археологічних колекцій ........................284
4.  Реєстр археологічних приватних і громадських колекцій, 

що ввійшли до складу Лубенського музею K.М.Скаржинської . 288
5.  Музейні зібрання, де зберігаються археологічні колекції Лубенського 

музею K.М.Скаржинської ............................................................ 294

Список використаної літератури, архівних джерел 
і музейних колекцій .................................................................................296

Перелік скорочень .................................................................................... 339

Географічний покажчик ...........................................................................342

Іменний покажчик ................................................................................... 351

Резюме ....................................................................................................... 362

Резюме ....................................................................................................... 370

Summary .................................................................................................... 379

The Contents ..............................................................................................386

7



Шановний читачу!

Пропоноване вашій увазі видання має на меті ознайомити 
з наукознавчим і музеєзнавчим аспектами історії мальовничого, оспіваного 
композиторами, поетами і художниками краю — Полтавщини, яку здавна 
вважають духовною колискою України. Полтаву і нашу область широко знає 
увесь світ як землю, що дала людству невтомних трударів, геніальних учених, 
талановитих митців і письменників, відомих громадських і політичних діячів, 
життя і творчість яких істотно вплинули на розвиток суспільства 
та світової цивілізації.

І це не дивно, адже багатюща історія краю сягає глибин тисячоліть. Цей 
прадавній пласт найдавнішої історикокультурної спадщини упродовж століть 
вивчають археологи. І результати цих досліджень широко відомі. Перший 
український палеоліт у Гінцях, відкритий ще в 18711873 роках на Лубенщині; 
величні залишки міських поселень раннього залізного віку, зокрема найбільше 
городище скіфської доби у Східній Європі, розташоване в Котелевському і 
Зіньківському районах, — рештки Геродотового Гелону — столиці державного 
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утворення VІІІV ст. до н.е.; городища слов'янсіверян і давньоруські літописні 
міста засвідчують широке розмаїття пам'яток і глибинні корені становлення 
прадавньої державності на Полтавській землі.

Саме вивченню перших кроків історичної та археологічної науки, музейного 
краєзнавства на теренах нашого краю і присвячене 
це дослідження. Історія музейництва нараховує вже не одне століття. Перші 
зібрання старовини з'явилися ще в давньогрецькі і давньоримські часи. Від 
останніх бере своє коріння і досить відоме на сьогодні слово — меценат. Довгий 
час збирання старожитностей було справою приватних осіб і лише згодом, 
порівняно не так давно, музейна справа була взята під опіку держави. Перші 
державні музеї, як правило, виникали на основі приватних колекцій. Так 
з'явилися всесвітньо відомі музейні заклади більшості країн. Цим шляхом 
виникли й чимало музеїв України, у тому числі кілька музейних зібрань 
Полтавщини, заклавши таким чином підвалини найяскравіших колекцій, 
котрі ввійшли до Національного Музейного Фонду України.

Непересічне значення для історії становлення сучасних полтавських музеїв має 
зібрання Катерини Миколаївни Скаржинської (18521932), засноване першим 
серед приватних музейних осередків в Україні ще у 1870х роках. Ця велика і 
систематизована колекція археологічних знахідок, архівних та етнографічних 
матеріалів, історичних і мистецьких реліквій, нумізматичних, природничих та 
інших збірок була 1906 року передана власницею в дар Полтавському 
губернському земству — одному з найбільш прогресивних і демократичних 
органів місцевого крайового самоврядування у межах колишньої 
Російської імперії. Безкорисливий дарунок меценаткипатріотки 
став окрасою музейних колекцій Полтави, а ім'я визначної добродійниці, 
громадської і наукової діячки, видавця ввійшло 
до анналів вітчизняної культури.

Музей К.М.Скаржинської, відкритий для відвідувачів у Круглику під Лубнами 
близько 1885 року, — надзвичайно яскраве і вагоме культурне явище в Україні. 
Через призму діяльності музею можна прослідкувати і розвиток гуманітарного 
знання — перш за все, археології, історії, етнографії та інших наук, фундацію 
громадськоосвітніх, культурницьких і кустарнопромислових програм того 
часу, простежити зародження і розгортання більшості процесів 
у суспільстві ХІХ століття, політичних рухів, окреслити чимале коло 
визначних наукових, громадських, мистецьких діячів тієї доби, що плідно 
співпрацювали з К.М.Скаржинською та її дітищем — Лубенським музеєм.

Відомий музейний заклад не міг не відобразити життя на Полтавщині кінця 
ХІХ — початку ХХ століть. Він був культурним явищем, притаманним суто 
Полтавській губернії, відповідав на запити дня населення цього Лівобережного 
Придніпровського регіону. Як перший музей у Полтавській губернії він 



розкривав багатющу історію краю, особливості життя й побуту місцевого 
населення, збирав дивотвори народного генію, виплекані століттями розвитку 
слов'янської  та інших спільнот на цій землі.

Звісно ж, не обійшли збиральницькі та наукові уподобання власниці 
і співробітників музею й головних етапів історії становлення краю, 
відображених у колекціях речових пам'яток та документів, у розділах 
експозиції тієї доби. Історія Полтавщини поетапно розкривалася в музеї 
показом створення козацьких полків у Гетьманщині, зокрема Полтавського та 
Лубенського, що були засновані понад 350 років тому... Наступний етап історії 
краю уособлювала Полтавська губернія, створена 27 лютого 1802 року. В 
зібранні К.М.Скаржинської основні етапи історії губернії репрезентувала низка 
експонатів — документів, історичних реліквій, мистецьких творів, речей 
повсякденного побуту різних станів. Готуючись сьогодні до відзначення 
200річчя від часу створення Полтавської губернії — історичного попередника 
Полтавської області, — ми ще раз повертаємося до найвизначніших сторінок 
історії її культурного розвитку, зокрема долі Лубенського музею 
К.М.Скаржинської, і констатуємо безперечний факт, 
що без музейних надбань цієї непересічної збірки неможливо проілюструвати 
останні два століття минулого нашого краю. 

Минав час. Сучасна Полтавська область має широко розгалуджену мережу 
музеїв: 22 державних і 311 — на громадських засадах. 
Навіть попередній аналіз музейної справи на Полтавщині засвідчує появу 
інноваційних тенденцій, де, поряд з пріоритетом краєзнавчих музейних 
осередків, в останні роки помітнішим стає створення профільних 
і тематичних музейних закладів. Це й Решетилівський музей ткацтва 
і килимарства, музей історії СВК “Батьківщина” у Котелевському районі, 
Державний музей літератури і мистецтва у Кобеляках, 
Музей родини Драгоманових у Гадячі тощо. Основна роль провідного музейного 
закладу області, скарбниці багатовікової історії Полтавщини вже понад 
століття поправу належить Полтавському краєзнавчому музеєві — 
відомому центру збиральництва, краєзнавчого вивчення регіону, продовжувачу 
справи Лубенського музею К.М.Скаржинської. Йому в 2001 році виповниться 
110 років. 

Високий рівень розвитку музейництва на Полтавщині забезпечують невтомні 
ентузіасти цієї справи. Ми цінуємо доробки працівників Полтавського 
краєзнавчого музею, літературномеморіальних — Івана Котляревського, 
Панаса Мирного, Володимира Короленка, історикокультурного заповідника 
“Поле Полтавської битви”, заповідникамузею Миколи Гоголя, Кременчуцького 
краєзнавчого музею. Щороку поповнює і збагачує науку цінними дослідженнями 
музейзаповідник українського гончарства в селищі Опішня.
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Це видання — внесок у музейну справу Полтавщини невеликого колективу 
молодого та вже широко відомого науководослідницького і пам'яткоохоронного 
закладу — Центру охорони та досліджень пам'яток археології управління 
культури Полтавської облдержадміністрації. 
Крім того, що в центрі вже зібрані значні колекції для фундації 
Музею археології Полтавщини, вчені археологічного центру за останні п'ять 
років підготували до друку і видали понад 70 наукових 
і краєзнавчих праць. Варто згадати, що за археологічними дослідженнями 
Центру торік Полтава відзначила на високому державному рівні 1100літній 
ювілей.

2002 року виповнюється ще один ювілей — 150річчя від дня народження 
Катерини Миколаївни Скаржинської. І це видання є ще одним фактом 
пошанування справи життя і діяльності подвижниці, її внеску 
до скарбниці культури України і нашого краю, гідної оцінки 
творчого доробку меценатки нащадками в контексті Указу 
Президента України Л.Д.Кучми “Про невідкладні заходи 
щодо розвитку музеїв України”.

Сподіваємося, що невдовзі побачать світ й інші дослідження 
про полтавських меценатів, фундаторів музеїв, визначних учених, 
адже земля історичної Полтавщини надзвичайно багата такими ратаями на 
терені розбудови вітчизняної культури.

Голова 
Полтавської обласної ради О.В.Полієвець

11

Полієвець О.В. Переднє слово



переДМоВА

Су час ний про цес національ нокуль тур но го відро д жен ня Ук раїни, яко  му 
влас ти ве підне сен ня інте ре су до істо рич но го ми ну ло го, а та кож до осо  би с тості та 
на уко вої спад щи ни вче них, гро мадсь ких діячів і ме це натів, по движ ниць ка пра ця 
яких спри я ла роз вит ку ук раїнської куль ту ри, на уки і са  мосвідо мості, зу мов лює 
по яву досліджень біо іс то ріог рафічно го ха рак те ру. Ча с ти на з них при свя че на без по
се ред ньо виз на чен ню міс ця ар хе о логії у жит ті та на уковій спад щині провідних 
ук раїнських уче них — фун да торів ар хе  о логічної на уки, му зей ництва та пам’ят ко
охо рон ництва, чий плідний вне сок у роз ви ток націо наль ної куль ту ри знай шов 
ви яв на зламі епох — в кінці XIX  у першій тре ти  ні XX ст. Ак ту альність та ких 
досліджень підси люється не  до стат нь ою вив че ніс тю цієї про бле ма ти ки у зв’яз ку з 
важ ки ми іс то рич ни ми умо ва ми то талі тар но го імперсь ко го ре жи му, ко ли тво ри та 
навіть іме на та ких ра таїв на те рені на ціо на ль ної на уки і куль ту ри бу ли май же ви лу
чені з на у ко во го обігу чи зга ду ва ли ся з безліччю за сте ре жень та «епі те тів »яр ли ків.

Ра зом з тим прак тич но невідо ми ми ши ро ко му за га лу дослідників ви я ви ли ся 
й іме  на знач ної ча с ти ни за снов ників об лас них ук раїнських му зей них за кла дів, чия 
дія ль ність, твор че національ не кре до та по гля ди не влаш то ву ва ли то дішніх іде о
логічних ке рів  ників. Пе ре важ на більшість фун да то рів та ких му зеїв ма ла при
четність до ар хео ло гіч ної на уки, здійснив ши по міт ний вне сок у її ста нов лен ня і 
роз ви ток, на гро ма д жен ня на у ко вих дже рел най дав ні шої віт чиз ня ної істо ри
кокуль тур ної спад щи ни.

Вив чен ня пер со но логічної (пер со нолінійної) про бле ма ти ки зру ши ло з міс ця, 
при  ско ре не роз бу до вою Не за леж ної Ук раїнської дер жа ви та про це  са ми на ціональ
нокуль  тур но го відро д жен ня, за вдя ки істот но му на ко пи чен ню фак то логічних 
ма теріалів, роз  крит тю архівних фондів та ре абілітації жертв не за кон них ре пресій 
ря ду років. Цей про   цес в га лузі ар хе о логії й ар хе о  ло гіч но го му зей ництва вже був 
підго тов ле ний роз ви т ком на уки [Ге нинг, 1982. — С.34; Ле бе дев, 1992. — С.911], 
вирішен ням про блем її са мо піз  нан ня [Ле  бе дев, 1993. — С.4; Фор мо  зов, 1991. — С.3], 
не обхідністю оп ра цю ван ня на   ко  пи че них ко лекцій му зей но го фон ду [Ге нинг, 1983. 
— С.23; Дон ских, 1991. — С.57; Kо ва  льский, 1991. — С.32], зро с та ю чим інте ре сом до про
блем ре  гіональ ної іс то рії [Ли ха чев, 1987. — С.2,4; То лоч ко, 1992. — С.56] й від зна чен
ням ювілеїв біль шості му зей них осе ред ків Ук раїни, де зо се ре д жені значні збір ки 
ар хео ло гіч них ма теріалів.

Підгрунтя у вив ченні цієї про бле ма ти ки за кла ли праці за снов ників су час но го 
ар  хе о ло гоісторіог рафічно го на прям ку — О.О.Фор мо зо ва і І.Г.Шов ко пля са [Фор мо
зов, 1961; 1983; 1986; 1988; Шов ко пляс, 1957; 1969], на ді  ас порі — П.П.Kу рінно го, 
М.О.Міл ле ра, Я.Є.Па с тер на ка [Па с тер нак, 1932; 1961; 1962; 1969; Kурінний, 1946; 1947; 
1970; Мил лер, 1954], іс то рі о гра фів ар хе о логії — В.Ф.Ге нінга, І.Ф.Kова ль о вої, Г.С.Ле 
бедєва, А.Д.Пря хі на [Kова ле ва, 1971; 1971а. — С.8291; Ге нинг, 1982; Ге нинг, Лев чен ко, 
1992; Пря хин, 1986; Ле бе дев, 1992].

Знач ну ува гу про бле мам історіог рафії та оцінці вне ску по пе ред ни ків при ді ля
ють у своїх мо но графічних досліджен нях провідні фахівці ук ра  їн сь кої ар хе о логії 
П.П.То лоч ко, М.Ю.Брай чевсь кий, С.Д.Kри жиць кий [То лоч ко, 1971; 1972. — С.7194; 
1980. — С.635; 1983. — 328 с.; Брай чев сь кий, 1963. — 164 с.; 1964. — С.3660; 1968; 1991. — 
С.520,270279; Kры жиц кий, 1985. — 192 с.; 1993. — С.1231] та ок ре мих га лу зей ар хе о ло
гічно го знан  ня — Я.Є.Бо ров сь кий, М.І.Глад ких, Г.Ю.Івакін, В.K.Міхеєв, О.П.Мо ця, 
В.Ю.Мур  зін, О.М.При ход нюк, А.Т.Смілен ко, В.Н.Стан ко, О.В.Су хо бо ков, 
І.Т.Чер   ня ков, Б.А.Шрам ко [Бо ровсь кий, 1981. — 152 с.; Глад ких, 1973. — С.34; Ива кин, 
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1991. — С.IIIXIII; Ми хе ев, 1985; Міхеєв та ін., 1994; Kафе д ре.., 1994. — 100 с.; Мо ця, 1987; 
1995. — С.6070; Мур зин, 1984. — С.310; 1990. — С.314; Алек се ев, Мур зин, Рол ле, 1991. — 
С.325; При ход нюк, 1980. — С.510; Смі лен ко, Су хо бо ков, 1990. — С.107114; Стан ко, 1975. 
— С.710; 1989. — С.58; Су хо бо ков, 1975. — С.322; 1992. — С.316; Су хо бо ков, Бе лин ская, 
1990. — С.3335; Су хо бо ков, Юрен ко, 1987. — С.135162; Чер ня ков, 1989. — С.35; 1992. — 
С.2440; 1995. — С.132135; Шрам ко, 1962. — 404 с.; 1987. — С.414; 1996. — С.2954] і ряд 
ін ших, ві до мі му зеєзнавці Г.М.Шов ко пляс і Є.В.Kон чін [Шов ко пляс Г., 1988. — С.3238; 
1992. — С.7273; 1992а. — С.109116; Шов ко пляс Г., Шов ко пляс І., 1990; При ход нюк, Шов ко
пляс, Оль гов ская, Стру и на, 1991. — С.7296; Kон чин, 1989. — 80 с.] та істо ри ки Ю.З.Да ни люк, 
С.З.За рем ба, О.Б.Kова лен ко, М.М.Kо рін ний, С.І.Kот, О.О.Не сту ля, О.О.Фран  ко й 
інші [Да ни люк, 1991. — С.113122; За рем ба, 1995а. — 448 с.; Kо ва лен ко, 1976. — С.121126; 
1990. — С.123128; 1990а. — С.58; 1993. — С.169176; Kорин ный, 1992. — C.640; Kот, 1987. 
— С.4362; 1991. — С.263273; Не сту ля, 1989. — 172 с.; 1989а. — С.46186; 1991. — С.7082; 
1993. — 91 с.; 1994. — 240 с.; 1995а. — С.158173; 1996; Фран ко, 1992. — С.112119; 1992а. — 
С.5558], філо соф та істо рик на уки С.П.Ща велєв [Ща ве лєв, 1991. — С.98108; 1994. — 
С.115131; 1995. — С.191198], ге о лог Д.Є.Ма ка рен ко [Ма ка рен ко, 1990. — С.3133; 1991. — 
С.1820; 1992. — 168 с.], ар хео гра фи С.В.Аб ро си мо ва, В.І.Уль я новсь кий [Аб ро си мо ва, 
Ва си лен ко, 1995. — С.143148; Епі сто ляр на спад щи на, 1992. — 222 с.; Уль я нов ський, 1995. — 
С.5100], крає знавці В.І.Граб, В.Б.Зва гельсь кий, С.П.Шев чук та інші [Граб, 1991. — 
С.7683; 1994. — С.177192; Граб, Су пру нен ко, 1991. — 85 с.; Зва гельсь кий, 1990. — С.5360; 
1991. — С.161167; 1994. — 63 с.; Шев чук, 1991; 1993. — 31 с.].

На сьо годні вивчення персонологічної проблематики на сти ку історії ар хео логії 
та му зей ництва по зна чи ло ся у ряді на прямків — дослідженні іс то рі о гра фії ар хе о
логії [напр.: Адак си на, 1993. — С.4748; Бе ло ко быль ский, 1986. — 168 с.; Ос т ро вер хов, 
Охот ни ков, 1993. — С.5556; 1993а; Чер ных, Kузь ми ных, 1993. — С.2426; Ща ве лев, 1991. 
— С.2550; 1997; Фор мо зов, 1975. — С.1012; 1991а. — С.7080; Не сту ля С., 1997; 1997а; Мур
зін, Рол ле, Су пру нен ко, 1999], па м’ят коз навстві та історії пам’ят ко охо рон ництва 
[За рем ба, 1995; 1995а; 1995б; Не сту ля, 1992. — С.5963; 1994; 1995. — С.184188], 
ре абілітації жертв не за кон них ре пресій 1930  по чат ку 1950х рр. [Kоно нен ко, 1992. 
— С.103108; Реа бі літо вані історі єю, 1992. — С.5863, 8088, 105111; Ре пре со ва не кра є
знав с тво, 1991. — С.1631, 6072, 93112, 146167, 204214, 273283, 335, 338], роз робці 
крає  знав  чої про бле ма ти ки ок ре мих регіонів Ук раїни [Kова лен ко, 1988. — С.9799; Ді б
ро ва, 1993. — С.253255; Лас тов сь кий, 1995. — С.512; Kурас, Яу ше ваОме льян чик, 1995. — 
С.8896], вив ченні історії фор му ван ня му зей них зібрань [Шов ко пляс Г., 1990. — 
С.6371; 1995. — С.6378; Пе карсь ка, 1992. — С.8385; Фе до ро ва, 1992. — С.8285; Kов та
нюк, Шов ко пляс, 1995. — С.321], ар хео гра фіч ній публікації і пе ре ви данні праць 
ар хе о логів ми ну ло го, їх епісто лярії [ Изб ран ные.., 1993. — С.16109; Си нові Ук раїни, 
1993; Kурін ний, 1994; 1995; Щер баківський, 1995].

Свідчен ням підви ще ної ува ги до пер со но логічної про бле ма ти ки є й зас ну
ван ня спе ціаль ної ру б ри ки все ук раїнсько го на уко во го жур на лу «Ар хе о логія» — 
«Пам’ять ар хе ології» [Від ре дакції, 1989. — С.4], розділів «Іс то рі о графія ар хео логії» та 
«З історії ар хео логічних досліджень» у на уко во му ча со писі «Ар хео ло гічний літо пис 
Ліво бе реж ної Ук раїни» (Пол та ва, 19972000), по ява публі ка цій у ряді періодич них 
ар хе о логічних ви да нь, збірників на у ко вих праць, про ве ден ня ар хе о ло гоісторіог
рафічних кон фе ренцій (Луб ни, 1990; Оде са, 1989; Пол та ва, 1992, 1995; СанктПе тер
бург, 1990; Чер ні гів, 1995 та ін ші), вихід у світ праць про вітчиз ня них ар хе о логів 
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[Фар ма ков ская, 1988; По лу ни на, Фро лов, 1990; Бер дин с ких, 1991; Ма ка рен ко, 1992; Фо р  мо
зов, 1993. — С.249252; Суп ру нен ко, 1997а], ди сер таційних досліджень [Яре мен ко, 1994; 
Тка чен ко, 1995; Суп ру нен ко, 1997; Kо ков кі на, 1998; Скир да, 2000], ар хе о ло гоісторіог
рафічних збір ників на уко вих ста тей [На сле дие.., 1988; Про бле мы.., 1991; АЗ ПKМ, 1992. 
— 2; Дес нин ские древ но с ти, 1995; МА И ЭТ, 1995. — 4; ПАЗ, 1995. — 4; Сло в’яноруські ста
ро жит ності.., 1995; та ряд інших].

У цьо му плані про дов жен ням тра дицій історіог рафічно го вив чен ня спад  щи
ни виз нач них на уко вих і куль тур них діячів Пол тав щи ни (А.М.Аб ба сов, 
В.Є.Ло бу рець, О.О.Не сту ля) є звер нен ня в ок ре мо му дослідженні до яск ра во го 
фе но ме ну ук раїнської куль ту ри, ши ро ко відо мо го при ват но го ар хе о ло гічно го зіб
ран ня та осе ред ку на уко вих до сліджень у регіоні — ЛубенськогомузеюK.М.Скаржинської 
(1870ті — 1906 рр.), чий плід ний вне сок у ста нов лен ня віт чиз ня ної ар хе о логії і 
му зей ництва завжди вик ли кав по важ а не став лен ня дос лід ників [Щер баківський, 
1919. — С.III; Ру динсь кий, 1928. — С.2932; Ху дя ков, 1933. — С.142; Раз гон, 1957. — С.110; 
Мах но, 1988. — С.4445]. Так скла ло ся, що мож ли вості вив чен ня діяль ності цьо го 
місце во го цент ру ар хе о логічно го зби раль ни цт ва та му зей ництва, досліджень Дніп
ров сь ко го Лі во бе реж жя стри му ва ли ся роз по ро шен ням чи зни щен ням у ро ки Дру
гої сві  то вої війни архівних ма теріалів му зею і йо го ко лек цій, не до статнім рівнем 
ви в чен ня му зей них збі рок та пам’яток ар хе о логії Пол тав щи ни, ідео ло гіч ни ми 
об ме жен ня ми. Але ак ту альність досліджен ня твор чих здо бутків фун да то рів ве ли
кої му зей ної збірки, за сно ва ної відо мою ме це нат кою, по движ ни цею ук   раїн сь кої 
куль ту ри та освіти K.М.Скар жинсь кою у маєтку Kруг лик під Луб  на ми, під си лю ва
ла ся, перш за все, не обхідністю оп ра цю ван ня ре зу ль та тів на уко вої діяль ності 
лу бен сь ких му зей ників що до ар хе о логічно го вив чен ня По сул ля, за лу чен ням до 
дже рель но го фон ду вітчиз ня ної ар хе о логії знач ної кількості пам’яток, відкри тих і 
дос лід же них вже по над століття то му, по вер  нен ням з не бут тя імен і біог рафій 
співро біт ників му зею, вста нов лен ням втра  че них ат ри буцій знач ної кількості пред
ме тів з фондів му зей них за кладів Пол   тав щи ни, про ве ден ням ши ро ких розвідко вих 
та охо рон них по льо вих до слід жень в ме жах об ласті. Тоб то, звер нен ня до те ми 
досліджен ня бу ло вик ли ка не не тільки «іма нен т ни ми по тре ба ми на уки» [Сав чен ко, 
1993. — С.3], а й су то прак тич ни ми за вдан ня ми вив чен ня й за лу чен ня до на уко во го 
обі гу ве ли кої кількості досі не ви ко ри с та них і не ві до мих до ку мен таль них та му зей
них дже рел.

У центрі ува ги про по но ва но го чи та чеві досліджен ня — на уко ва і ку ль тур 
ноос віт ня діяльність, ар хе о логічне зібран ня Лу бенсь ко го му зею К.М.Ска р     жинсь кої, 
лу бен сь ко го осе ред ку вив чен ня ар хе о логії По сул ля зо кре  ма і Се ред нь одніпровсь
ко го регіону вза галі, ар хе о логічна зби ра ль ни ць ка ді яль ність краєзнавців Пол тав
щи ни кінця XIX  по чат ку XX ст., а та кож ко ло па м’яток ар хе о логії різних епох, 
відкри тих і дослідже них лу бенсь ки ми по движ ни ка ми ар хе о логії та му зей ництва. У 
ро боті аналізу ють ся ар хео ло гіч  ні до слід жен ня Лу бенсь ко го му зею К.М.Скар жинсь кої 
та членів лу бенсь ко го осе  ред  ку, ста нов лен ня і роз ви ток круг лиць ко  го му зею, фор
му ван ня йо го ко лек цій і участь у цьо му ар хе о логів Ук раї ни, краєзнавців, гро мадсь
ко сті, а та кож жит тя, діяльність, нау ко ва спад щи  на K.М.Скар жинсь кої, 
Ф.І.Kа мін сь ко го, Г.С.Kи р’я ко ва, С.K.Kуль жин сь ко   го, ча ст ко во В.Г.Ляс ко рон сько го 
(до по чат ку XX ст.), інших співробітників Лу бен сь ко го му зею K.М.Скар жин ської, 
як час ти на куль тур ноісто рич них і на уко вих на бутків ук  ра їн сь ко го на ро ду.

Виз на чаль ним у вста нов ленні хро но логічних ра мок мо но графічної ро бо ти 
ви я вив ся час іс  ну ван ня Лу бенсь ко го му зею — останнятретинаXIXпочатокXXст. 
Ок ре мі ви нят ки в до слідженні скла да ють за лу чені біог рафічні дані, що охоп  лю ють 
проміжок ук раїнської іс торії до по чат ку 1940х рр., а при поз на чен ні долі ко лекцій 
круг лиць ко го зібран ня — до сьо го ден ня.

Те ри торіальні рам ки досліджен ня ок рес лю ють пе ре важ но рай он ре гі о наль
ної річ ко вої си с те ми ба сей ну Су ли в ме жах істо рич ної Пол тав щи ни — су час них 
Пол тав сь кої, Сумсь кої, Чер кась кої, Чернігівської об ла с тей Лі во бе реж ної Ук раїни і 
зу мов лені ха рак те ром на уко вої та зби раль ниць кої ді яль ності Лу бен сь ко го му зею 
K.М.Скар жин сь кої.
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Та ким чи ном, здійсне на спро ба впер ше у вітчиз няній історіог рафії ви зна чи
ти міс це та роль ар хе о логії в діяль ності од но го з пер ших і най ві до мі ших при ват них 
му зеїв Ук раїни, із за лу чен ням ве ли кої кількості но вих ар хів них дже  рел по да ти 
на укові біо гра фії фун да тор ки та співробітників Лу бен сь ко го му зею, а та кож діячів 
лу бенсь ко го ар хео ло гічно го осе ред ку, виз на чи ти вне сок K.М.Скар жинсь кої, 
Ф.І.Kамінсько го, Г.С.Kир’я ко   ва, С.K.Kуль жин сь ко го, В.Г.Ляс ко ронсь ко го та інших 
у роз ви ток ар хе о ло гічної нау ки і му зей ництва в Ук раїні.

Шля хом аналізу та за лу чен ня архівних, му зей них і ар хе о логічних дже рел ук 
ла де ний прак тич но по вний реєстр пам’яток різних епох, дос лід же них ро бо та ми 
му зею в кінці XIX ст., вста нов ле не їх місцез на хо д жен ня, куль тур на на леж ність та 
хро но логія, чим істот но до пов не на дже ре лоз нав ча ба за вив чен ня ря ду епох Дніп
ровсь ко го Лісо сте по во го Лі во бе реж жя. У плані історії ук раїн сь кої ар хео ло гії та 
му зеєзнав ст ва за слу го ву ють на ува гу ряд но вих да них про ар хе о логічне зби раль
ництво на Пол тав щині у другій по ло вині XIX  на по чат ку XX ст. Kрім то го, про сте
же на до ля ко лекцій му зею K.М.Скар жин сь кої впро довж XX ст., ві до мості про 
місцез на хо д жен ня пред метів ко лекції круг лиць ко го му зей но го осе ред ку та йо го 
жерт во давців.

Все це по кли ка ло за ли ши ти пев ний слід і в прак тичній му зейній ді яль нос ті. 
Так, за уча с тю ав то ра, по  бу до вані розділи ек с по зиції «Сторінки історії Пол  тав сь ко
го крає знав чо го му зею», скарб  ниці цьо го ж му зею та відділу ар хе о  логії, де ви ко рис
тані еле мен ти пер со ні фі ко ва но го по ка зу ко лекцій, здо бу тих до с лід жен ня ми 
Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої. Ана логічна екс по зи ція ство ре на і в Лу бенсь
ко му краєзнав чо му му зеї. Роз по ча та та кож пуб лі ка ція на у ко вої та епіс то ляр ної 
спад щи ни співробітників му зею K.М.Скар   жинсь кої.

Дру га ча с ти на ро бо ти, яку пла нується не за ба ром ви да ти, бу де пуб лі ка цією 
ар хе о ло гіч них ко лекцій Лу бенсь ко го му зею у ви гляді фа хо во го зво ду та ар хе о гра
фіч ною публікацією ру ко пис них ка та логів цієї не пе ресічної збірки.

Ав тор щи ро вдяч ний ря ду ко легар хе о логів, му зей ників і архівістів, чия до  по
мо га спри я ла по яві праці в світ. На сам пе ред, на уко во му ре дак то ру і ке рів ни ку про ек
ту — ака деміку НАН Ук раїни, док то ру істо рич них на ук, про фе со ру П.П.То лоч ку, док
то рам істо рич них на ук О.П.Моці, О.В.Су хо бо ко ву, Р.В.Тер пи ловсь ко му, І.Г.Шов ко пля су, 
Б.А.Шрам ку за чис ленні по ра ди, до по мо гу в по шу ках рідкісних ви дань та архівних 
до ку ментів. Чи ма ла час ти на зу силь при ро боті з ко лекціями за ли ши ла ся б без
надійно ви тра че ни ми без участі в му зей них і архівних по шу ках Б.С.Ван ца ка (Луб ни), 
В.О.Мок ля ка (Пол  та ва), Ю.Ю.Мор гу но ва (Моск ва), В.В.Прий ма ка (Су ми), Т.П.Пус то ві та 
(Пол та ва), О.М.Тка чен ка (Пол та ва), Г.М.Шов ко пляс (Kиїв), С.П.Ща ве лє ва (Kурськ), а 
та кож му зей никівхра ни телів фондів об лас них Пол тавсь ко го (Ва се вич М.С., Лу го ва 
Л.М., Фе сик K.Б., Шу мей ко Н.М.), Вінниць ко го, ра йон них Kре мен чуць ко го і Мир го
родсь ко го краєзнав чих му зеїв, фа хів цівар хі вістів Дер жав но го архіву Пол тавсь кої 
об ласті (Kоро тен ко В.В. і Янен ко З.П.), Лу бенсь ко го місько го дер жав но го архіву і 
Лу бенсь ко го краєзнав чо го му зею (Дя чен ко Т.М.). Всім дос лід ни кам і ко ле гам на те ре
нах копіткої му зей ної ро бо ти ав тор скла дає щи ру вдяч ність. 

Знач ний вне сок у підго тов ку до дру ку цієї ро бо ти до кла ли і спів ро біт ни ки 
Цент ру охо ро ни та досліджень пам’яток ар хе о логії уп равління куль ту ри Пол тавсь
кої обл дер жадміністрації — І.М.Kула то ва, Н.І.Пась ко (зав. на уко вим ар хівом), 
О.В.Тітков та С.В.Хорєв; ча с ти ну ілю с т рацій люб’яз но ви ко на ли Т.В.Вар вянсь ка, 
Т.М.Зо лот ниць ка і О.В.Ко ва лен ко, фо тознімки — В.І.Kоже мякін і М.О.Рад чен ко, на да ли 
до по мо гу в ук ла данні по каж чиків — Г.М.Мак си мен ко, О.О.Су пру нен ко та Л.К.Філо нен ко. 
Не обхідно та кож на зва ти й учас ників об сте жень пам’яток, які пра цю ва ли у складі 
за гонів і ек с пе дицій, ке ро ва них ав то ром у По сул лі в 19831990 рр., — О.В.Бо ро дая 
(Пол та ва), І.В.Бов ку на (Нові Сан жа ри), І.М.Гав  ри лен ка (Пол та ва), О.В.Гри гор’єва 
(Моск ва), І.М.Kула то ву, Д.І.Лев чен ка (Пол та ва), О.В.Си до рен ка (Луб ни), І.В.Су ховсь ку 
(Хай фа), чиїми спіль ни ми зу сил ля ми бу ли здо буді ма те ріали на сьо годні чи не най
кра ще ар хе о ло гічно об сте же но го мікро регіону Лу бен сь ко го По сул ля на Пол тав
щині.
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Розділ I 

МУЗЕЙ K.М.СKАРЖИНСЬKОЇ 

У ЛІТЕРАТУРІ ТА ДЖЕРЕЛАХ

§1.Лубенськиймузейвнауковихдослідженнях.

§2.Джерелазісторіїмузею.



§1.Лубенськиймузейвнауковихдослідженнях

На уко ва і му зей на спад щи на Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої 
ви ко рис то вується фахівця ми різних дис циплін вже по над 100 років. Але й досі 
не існує спе ці аль но го досліджен ня, при свя че но го цьо му ве ли ко му му зей но му 
зібран ню, ши ро ко мас штаб ній куль тур ноосвітній і гро мадській ді яль ності 
йо го фун да тор ки, виз на чен ню місця, яке по сіда ли ар хе о логічні сту дії й 
ко лекції у ро боті му зею, зна чен ню цієї при ват ної збірки в роз вит ку му зей
ництва в Ук раїні.

По ча ток вив чен ню зібран ня Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої 
по кла ли пра ці В.П.Гор лен ка, М.І.Пе т ро ва та М.Ф.Біляшівсько го. В.П.Гор лен ко 
дав пер шу і до сить де тальнішу ха рак те ри с ти ку ет но гра фіч них, істо рич них і 
ми с тець ких ко лекцій му зею, навів де які фак ти з йо го історії [Г[ор лен ко], 1891. — 
С.123134], а та кож виз на чив міс це се ред гро мадсь ких і при ват них му зей них 
за кладів Ук раїни та Росії [Гор лен ко, 1992. — С.137142]. Він же опубліку вав пер
ший ко рот кий життєпис Ф.І.Kамінсько го [Гор лен  ко], 1891. — С.313314], пізніше 
до пов не ний М.Ф.Сум цо вим [С[ум цов], 1895. — С.205]. 

Де що шир ше піддав аналізові склад збірок Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар  жин сь кої М.І.Пе т ров, зу пи ня ю чись пе ре важ но на ог ляді йо го ар хе
ологічних та істо рич них ко лекцій [Пет ров], 1901. — С.144149; 1901а. — С.205209]. 
У ряді ко рот ких публікацій М.Ф.Бі  ляшівський інфор маційно за фік су вав ета пи 
по шу ку мож ли во с тей ство рен ня на ба зі Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої 
місько го му зею [Бе ля шев ский], 1904. — С.107112; Лу бен ский.., 1903. — С.158; Лу бен
ский ук ра ин ский.., 1903. — С.126] та йо го пе  ре да чі Пол тавсь ко му зем ст ву. 

Ряд фактів до біог рафії ро дин Скар жин сь ких, Рай зерів, Кир’яко вих вмі
щені у ге не алогічних й істо рич них пра цях М.Г.Ас тря ба, В.Л.Мод за лев сь ко го 
[Ас т ряб, 1912. — С.67; 1914. — С.167; Мод за лев ский, 1914. — 2; 4; Лу ком ский, Мод за лев
ский, 1914. — С.71, XLXI, L].

Спро бу ха рак те ри с ти ки Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої як най 
цін ні шо го над бан ня При род ни чоісто рич но го му зею Пол тавсь ко го гу берн
сько го зем ст ва здій снив М.Ф.Ніко лаєв, на го ло сив ши на ви нят ко во му зна ченні 
лу бенсь ких ко лекцій для ста нов лен ня го ло вно го му зей но го за кла ду Пол тав щи
ни [Ни ко ла ев, 1915. — С.49]. По діб ні оцінки на во ди ли ся пізніше ві до ми ми пол
тавсь ки ми му зей ни ка ми 19101920х рр. K.В.Мо щен ком, В.Ф.Ні ко лаєвим, 
В.М.Щер ба ківським, М.І.Га в ри лен ком [Мо щен ко, 1991. — С.27; Ни ко ла ев, 1991. — 
С.67; Щер баківський, 1919. — С.III; 1919а. — С.62; Гав  ри лен ко, 1993. — С.9].

Пе ре важ на більшість ар хе о логів кінця XIX  се ре ди ни XX ст., за лу ча ючи 
інфор ма цію про ре зуль та ти на уко вих досліджень Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар
жинсь кої, об ме жу ва ла ся ли ше кон ста тацією фактів відкрит тя ок ре мих пам’яток 
та вказівка ми про збе ре жен ня знахідок у круг лицькій збірці [Ува ров, 1881. — 
С.111; Спи цын, 1918. — С.129; Го род цов, 1916; 1923. — С.353; Ефи мен ко, 1953. — С.551]. 
Ви нят ком з цьо го пра ви ла є хі ба що ок ремі пра ці В.О.Го род цо ва та 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го [Ля с ко рон ский, 1892; 1893; 1897; 1903; Го род цов, 1926. — С.58], в 
яких містить ся інфор мація про ре зуль та ти до слід жень членів лу бенсь ко го ар хе
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о логічно го осе ред ку, пе релік ос нов них знахідок зі збірки Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої, на зи ва ють ся іме на дос лід ників, або ж на во дять ся ог ля ди 
ре зуль татів робіт [Ля с ко рон ский, 1903. — С.5863,73,101; Го род цов, 1926. — С.68].

Важ ли вим ува жав дар K.М.Скар жинсь кої відо мий пол тавсь кий іс то рик 
І.Ф.Пав ловсь кий, який відзна чив у ряді робіт факт ме це натсь ко го внес ку до б
родійниці у фун дацію При род ни чоісто рич но го му зею у Пол таві, до мігся 
вклю чен ня її до чис ла по  чес них членів Пол тавсь кої вче ної архівної ко місії [Пав
лов ский, 1907. — С.268; 1913. — С.16; 1914. — С.255].

В ог ля до во му на рисі про стан пам’ят ко охо рон ної діяль ності в Ук ра ї ні та 
роль ок ре мих ко лекціонерів і му зеїв у збе ре женні національ ної куль тур ної 
спад щи ни «Наші на ціональні скар би» М.Ф.Біляшівський дав ви со ку оцін ку 
му зейній діяль ності К.М.Скар жинсь кої [Біляшівський, 1918. — X с.]. Не менш 
ва го му оцінку здо бут кам Лу бен сько го му зею K.М.Скар жинсь кої бу ло по да но й 
у за галь но ук раїнсько му збірни ку «Ук раїнський му зей» [Ук ра їн ський му зей, 1927. 
— С.11], дослідженні В.В.Ду б ровсь ко го «Му зеї на Ук раї ні» [Ду б ровсь кий, 1929. 
— С.812]. Та всі ці ро бо ти но си ли за галь нооці но ч ний ха рак тер, не на во дя чи 
жод но го фак ту що до кон крет ної діяль ності Лу бен сько го му зею 
K.М.Скар жинсь кої.

Єди ни ми на сьо годні дослідженнями, які найбільш повно відображають 
ді яль ність Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, є статті Я.О.Ри жен ка та 
М.Я.Ру дин сь ко го, вміщені в ювілей но му збірни ку до 35річчя Пол тав сь ко го 
му зею. Пер ший з ав торів на во дить ко рот кий аналіз зби раль ниць кої ді яль ності 
Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин ської, кількісний склад йо го збі рок, по ря док 
розміщен ня ко лекцій у земсь ко му му зеї в Пол таві [Ри жен ко, 1928а. — С.46]; в 
ог ляді ет но графічних збірок приділяє ува гу опи су круг ли цьких ми с тець ких 
ко лекцій, ме морій, ста ро друків, на род но го одя гу, пред ме тів пан сько го по бу ту, 
руш ників, ки лимів, пи са нок, ре чей цер ков но го вжит ку [Ри жен ко, 1928. — 
С.6368,7174,81115]. Хо ча ро бо та має су то опи со вий ха рак тер, во на містить 
чи ма ло вартісних виз на чень істо рич ної та ми стець кої цінності лу бенсь ко го 
зібран ня. Пра ця М.Я.Ру динсь ко го по чи на єть ся аналізом ар хе о логічної діяль
ності Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої, по зна чає най важ ливіші на укові 
орієнти ри ар хе о логічних студій лу бен сь ко го осе ред ку вив чен ня най давнішо го 
ми ну ло го По сул ля, на во дить пе релік ос  нов них об’єктів досліджень 
Ф.І.Камінсько го та K.М.Скар жинсь кої, а та кож по дає куль тур нохро но логічну 
ат ри буцію ря ду ко лекцій і ок ре мих ре чей збірки, містить публікації зна хідок 
різних епох та епісто ляр них до ку мен тів з історії Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар
жин ської [Ру динсь кий, 1928. — С.2932, 3361]. Оцінка ар хе о логічно го зібран ня 
му зею, по да на М.Я.Ру дин сь ким, відповідає су ча сним уяв лен ням про йо го роль 
і місце в ар хео ло гіч но му вив ченні Дніпровсь ко го Ліво бе реж жя та фор му ванні 
ко лекцій Пол тав сь ко го му зею.

У 1950х рр. з’яв ля ють ся нові досліджен ня, що висвітлю ють історію 
му зей но го бу дівництва. У де я ких з них по зна че не місце Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої се ред пер ших краєзнав чих му зеїв ко лиш ньої Російської 
ім перії [напр.: Раз гон, 1957. — С.110], а та кож роль збірки як осе ред ку іс то ри
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коет но графічно го зби раль ництва в Ук ра їні [Ра ви ко вич, 1960. — С.224231]. Але 
в усіх цих пра цях му зею приділяється ли ше не знач на ува га. Тоді ж 
П.Й.Бо ри с ковсь ким опубліко ва ний і один з варіантів на уко вої біо гра фії пер
шо го дослідни ка па ле оліту Східної Євро пи Ф.І.Kамінсько го, по ві дом ле ні 
де які фак ти про Г.С.Kир’яко ва [Бо ри с ков ский, 1953. — С.12,1416] в світлі то го
час них тен ден ційних історіог ра фічних підходів (про гре сив ний різ но чи нець 
— ре акційний по мі щик). У ці ло му ж за галь на оцінка вче ним діяль ності пер
шовідкри ва ча ук раїнсько го па ле оліту — Ф.І.Kамінсько го — як до слід ни ка 
Гінцівської сто ян ки ви т ри ма ла ви про бу ван ня ча сом і є прий нят ною у су час
ній ар хе о логічній іс торіог рафії.

В ар хе о логічній літе ра турі се ре ди ни 1960  по чат ку 1980х рр. по чи на ють 
з’я в ля ти ся ок ремі публікації ма теріалів досліджень Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої [Иль ин ская, 1968. — С.20,55; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — 
С.739,6671; Те ре нож кин, 1976. — С.78]. Є.В.Мах но при свя чує стат тю ха рак те ри с
тиці ком плек су по хо ван ня в кур гані в ур. За мок у Луб нах, ви яв ле но го 
Ф.І.Kамінським 1882 р., де дає ви со ку оцінку ком плекс ності і ре тель ності про
ве ден ня йо го по льо вих робіт, по дає зраз ки ка та лож них опи сів зіб ран ня, оцінює 
кваліфікацію вче но го як про фесіона лапо льо ви ка [Мах но, 1965. — С.185188]. Це 
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сприяє в ціло му фор му ван ню по важ но го став лен ня су час них до слід ників до 
робіт лу бенсь ко го ар хе о логічно го осе ред ку, а та кож до по яви у ди сер та цій ній 
ро боті А.М.Аб ба со ва [Аб ба сов, 1980. — С.89] тверд жен ня про Лу бенсь кий му зей 
K.М.Скар жинсь кої як важ ли вий центр кра єз на вчо го вив чен ня Пол тав щи ни, 
об сто ю ва но го ним і в інших пра цях [Аб ба сов, 1984. — С.278; 1988. — С.54]. Важ ли
ви ми вва жа ли на слідки по шу ко вої й зби раль ниць кої діяль ності Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жин сь кої Ю.А.Омель чен ко, Г.Г.Ме зен це ва, О.Г.Мітю ков [Дер
жавні архіви, 1972. — С.135; Омель чен ко, 1972. — С.12; 1972а. — С.103; Ме  зен це ва, 1980. 
— С.23].

Вар то відзна чи ти, що і вчені ук раїнської діас по ри до кла ли пев них зу силь 
до по вер нен ня слав них імен за снов ниці і співробітників му зею до віт чиз ня ної 
історіог рафії [Лу го вий, 1942. — С.236; Щер баківський, 1938. — С.4041]. Так, 
П.П.Kурінний виз на чив му зей K.М.Скар жинсь кої якпершезачасоммісцевеархе
ологокраєзнавчеприватнезібранняУкраїни [Kурінний, 1970. — С.112].

При вер нен ням ува ги дослідників до діяль ності та ко лекцій Лу бен сь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої за вдя чуємо ро бо там двох лу бенців — ар хе о ло га, док
то ра іс то рич них на ук І.Г.Шов ко пля са (19211997) та краєзнав ця і жур наліста 
Б.С.Ван ца ка (19291999). І.Г.Шов ко пляс ак тив но про па гу вав на у кові здо бут ки 
пер шовідкри ва ча ук ра їн сь ко го па ле оліту Ф.І.Kамінсько го і під но сив роль у 
відкритті Гінцівської сто ян ки Г.С.Kи р’я ко ва [Шов ко пляс, 1957. — С.7; 1969. — С.V; 
1971. — С.121122; 1992. — С.1011]. Б.С.Ван цак зіб рав значні фак тичні ма теріали 
що до ме це натсь кої діяль ності K.М.Скар жин  ської і підго ту вав 1971 р. біог
рафічний на рис, що че рез відомі цен зурні об ме жен ня тих років не міг бу ти 
опубліко ва ним [Ван цак, 1971. — 21 арк.]. Він по ба чив світ пізніше час ти на ми у 
ряді пол тавсь ких ви дань [Ван цак, 1988; 1990; 1992; 1992а; Ван цак, Су пру нен ко, 1996. 
— С.4170]. Kорот кий ви клад ці єї ро бо ти, опубліко ва ний у ча со писі «Ук раїна», 
при вер нув ува гу ши ро кої гро мадсь кості [Ван цак, 1987. — С.4].

З кінця 1980х рр. те ма ти ка, пов’яза на з Лу бенсь ким му зеєм, по ча ла роз
 роб ля ти ся пол тавсь ки ми дослідни ка ми, які при свя ти ли ко лекціям му зею, 
на уковій діяль ності зак ла ду та ок ре мим чле нам лу бенсь ко го ар хе о логічно го 
осе ред ку чи ма ло робіт. Осо б ли во знач на кількість публікацій з’яви ла ся на час 
свят ку ван ня 1000річчя Лу бен і 100річчя від дня за сну ван ня Пол тавсь ко го 
краєзнав чо го му зею [Ан тич ная ке раміка, 1986. — 30 с.; Па мят ни ки, 1986. — 64 с.; 
Мок ляк, Су  пру нен ко, 1991. — 12 с.; 100 років, 1991. — 67 c.]. То ді ж бу  ли підго тов
лені до дру ку збірни ки до ку ментів, спо га ди відо мих му зей ни ків Пол та ви, 
добірки епісто лярії лу бенсь ких по движ ників му зей ництва та про   грамні до ку
мен ти Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [Ни ко ла ев, 1991; Пу сто віт, Су пру
нен ко, 1992; До ку мен ти, 1993; Ста тут, 1994. — С.161166]. До чи тань «Пам’яті 
Ф.І.Kа мін сь ко го» (Пол та ва, 1992) аналіз мис те ць кої спад щи ни му зею здійснив 
В.М.Хан    ко [Хан ко, 1992. — С.2329], іс то рич них ко лекцій та кни гозбірні — 
І.М.Kу  ла то ва і В.О.Мок ляк [Kула то ва, 1993. — С.616; Мок ляк, 1992. — С.2022; 
1992а. — С.4144; 1993. — С.5558; 2000. — С.28,30]; з’я ви ли ся публікації ок ре мих 
пред ме   тів ар хе о логічно го та інших зіб рань, ог ля ди досліджень му зею [Сер гин, 
1988. — С.5; 1989. — С.1012; Kула то ва, 1990. — С.4546; 1999. — С. 2125; 2000. — 
С.4548; Мок ляк, 1990. — С.162163; Га лян, 1992. — С.3037; Пер шо друк, 1993. — 
С.231], ок ремі пер со налії [Ван цак, 1990. — С.188190; Дя чен ко, 1989. — С.108111; 
Ро тач, 1992. — С.1519; Су пру нен ко, 1999. — С.150161; 2000. — С.918; Ше мет, 2000. 
— С.5]. 

В.І.Уль я новсь ким здійсне ний ог ляд архівної спад щи ни Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої, виз на чені най важ ливіші до ку мен тальні ра ри те ти 
цьо го зібран ня [Уль я нов ский, 1989. — С.111114], а та кож по став ле не пи тан ня 
про не обхідність де та ль но го ар хе о графічно го опи су і публікації цих дже рел 
[Уль я нов ский, 1988. — С.208]. Г.А.Скрип ник вив ча ла ет но графічну ді  яль ність 
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му зею, яку дослідни ця оха рак те ри зу ва ла як по ча с ти стихійну й не по слідо
вну [Скрип ник, 1989. — С.3032], не оз най о мив шись зі збе ре же ни ми му зей ни ми 
ко лекціями. В одній із ос танніх робіт С.З.За рем ба відзна чив ді  яль  ність 
K.М.Скар жинсь кої як вне сок ук раїнсько го патріота у скарб ни цю віт  чиз ня
но го му зей ництва [За рем ба, 1995а. — С.392]. А з кінця 1990х рр. про Лу бенсь
кий му зей К.М.Скар жинсь кої вже не за бу ва ють зга ду ва ти не ті  ль ки дослідни
ки, а й краєзнавці. З’яв ля ють ся чис ленні публікації, ін фор ма ції, повідо
млен ня, що роз ши рю ють уяв лен ня про це не пе ресічне зібран ня [Луб ни, 1990. 
— С.3; Kула то ва, Су пру нен ко, 1997. — С.5963; Пол тавсь ка об ласть, 1998. — С.252; 
С.О., 1998. — С.169170; Су пру нен ко, 1998. — С.167168; Пол та ва..., 1999. — С.122; 
Га лян, 2000. — С.38; та ряд ін.].

Та ким чи ном, висвітлю ва на про бле ма відо б ра же на в історіог рафії 
фраг  мен тар но. По пе ред ни ки ли ше наміти ли ї ї ос новні кон ту ри, у за галь них 
ри сах по зна чи ли де які ас пек ти на уко вої діяль ності Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої та склад ар хео ло гіч но го зібран ня. У той же час, по за 
ува гою дослідників за  ли ши ли ся знач на ча с ти на ар хів них і му зей них дже
рел, по льо ва до ку мен тація, а та кож пе ре важ на більшість ар хео ло гіч них 
знахідок з круг лиць ко го зібран ня, фактів що до біог рафій членів лу бенсь ко
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го ар хео ло гічно го осе ред ку та ряд важ ли вих сю жетів діяль ності му зею. Зре
ш тою, по ки що від сутнє цілісне уяв лен ня про Лу бенсь кий му зей K.М.Скар
 жинсь кої як ар хе о логічний осе ре док вив чен ня пам’яток Дніпровсь ко го 
Ліво бе реж жя і част ко во Се ред ньо дніп ров сь ко го регіону, унікаль ний при
ват ний му зей і важ ли вий центр на гро ма д жен ня дже рел з най давнішої 
історії Ук раїни.

То му ме тою досліджен нябу ло виз на чен ня, шля хом ви ко ри с тан ня ком п
лек с но го аналізу різно манітних дже рел, місця і ролі Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої у вив ченні ар хе о логії Пол тав щи ни та Ліво бе реж ної Ук ра їни, 
по зна чен ня пер со наль но го внес ку K.М.Скар жинсь кої, співробітників му зею та 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го на ран нь о му ета пі на уко вої діяль ності у про цес досліджен
ня ши ро ко го рай о ну По сул ля у ча си ста нов лен ня ук раїнської ар хе о логічної 
на уки, ок рес лен ня ко ла пам’яток, вив че них чи від кри тих чле на ми лу бенсь ко го 
ар хе о логічно го осе ред ку та за лу чен ня до дже ре лоз нав чої ба зи віт чиз ня ної ар хе
о логії збірки му зею K.М.Скар жинсь кої, йо го архівної до ку мен тації, опи сів 
ко лекцій, про сте жен ня долі ар хе о логічно го та інших зіб рань од но го з пер ших 
ве ли ких при ват них му зеїв Ук раїни.

§2.Джерелазісторіїмузею

Kоло різно манітних дже рел, що ма ють відно шен ня до висвітлен ня на уко
вої та му зей ної діяль ності, життєво го шля ху, на уко вої спад щи ни 
K.М.Скар жинсь кої і спів ро біт ників му зею, Лу бенсь ко го му зею та йо го ар хе о
логічної ко лекції до сить ши ро ке. До ньо го на ле жать:

1) друковані праці співробітників Лубенського музею K.М.Скаржинської та
виданнязакладу 18801900х рр. З на уко вих ви дань му зею і кількох від битків ста
тей, від дру ко ва них на ко ш ти K.М.Скар жинсь кої, найбільш цін ну інфор мацію 
містять праці С.K.Kуль жинсь ко го та K.П.Боч ка рь о ва [Боч ка рев, 1901; Kуль жин
ский, 1899], в першій з яких містить ся ог ляд історії му зей но го зібран ня з пи сан
кар ст ва та ряд відо мо стей до біо графії Ф.І.Kа мін сь ко го, в другій — на во дять ся 
фак ти історії ар хе о логічних ко лекцій і до слід жень Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар
жинсь кої. У зв’яз ку зі втра тою по льо вої до  ку мен тації роль дже ре ла ви ко нує й 
роз ти ра жо ва ний му зеєм ок ре мий від би ток публікації В.Г.Ляс ко ронсь ко го про 
роз коп ки кур ганів на Лисій Горі в Луб нах [Ля с ко рон ский, 1892]. Особ ли во інфор
ма тив ни ми в цьо му плані є ро бо ти Ф.І.Kамінсько го, що містять чи ма ло фак
тич них да них про пам’ят ки По сул ля та ха рак тер ве ден ня ав то ром по шу ко вих 
робіт [Kамин ский, 1878; 1885; 1888];

2) рецензіїйвідгуки на досліджен ня членів лу бенсь ко го ар хео ло гіч но
го осе ред ку [До ма ниць кий, 1903. — С.1719; Ще го лев, 1900. — С.320326], а 
та кож статтійрозділикниг, де вміщені ко роткі ог ля ди на уко вої та му зей
ної ді  яль ності Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [Икон ни ков, 1908. — 
С.CCCXIIICCCVXV; Ри жен ко, 1928а. — С.112; Ува ро ва, 1891. — С.255324], 
зві ти про діяльність ар хе о логічних ус та нов — Ар хео логіч ної комісі ї, Мос
ков сько го ар хе о логічно го то ва ри ст ва, на уко вих то ва риств Істо рич но го 
Нес то раліто пис ця у Kиєві та Досліджен ня й охо ро ни пам’яток ста ро ви ни 
та мис тецтва на Пол тав щині [Даш ке вич, 1899. — С.116; [Щер баківський, 
Ру дин  сь кий, Ще потьєв], 1919. — С.VIIX] й інші. Особ ли во різно манітну 
ін фор ма цію що до ск ла ду збірок Лу бен сь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, 
йо го кни го збірні та архіву, да них про пе ре да чу му зею у Пол та ву містять 
річні звіти При род ни чоісто рич но го му зею Пол тавсь ко го зем ст ва [От че
ты... за 18921910 гг., 18921911]; чи ма  ло фактів до біог  рафій Ф.І.Kамінсько го 
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та ря ду жерт во давців — звітні публікації Лу бенсь кої чо ловічої гімназії 
[От чет, 1889. — С.1; Н.Т., 1898. — С.5562; Се фе ров ский, 1898. — 175 с.] і 
повіто во го у чи ли ща [Ас т ряб, 1914. — С.121178]. В ог ляді історії Пер шої 
Пол тавсь кої гім назі ї вміщені уніка льні дані про відкрит тя па  ле олітич них 
знахідок у ма єт ку С.Г.Kир’яко ва в Гінцях 1823 р. [Ва си лев с кий, 1907. — 
С.270].

До цьо го ти пу дже рел на ле жать опубліко вані протоколи та списки учас
ників, умі щені в «Тру дах» III, VIII, XI і XII ар хе о логічних з’їздів, каталоги й
альбоми їх ви ста вок [Ука за тель, 1874; Аль бом, 1878; Тр. VIII АС, 1897. — IV. — 
C.238239], інфор маційні пу блікації на уко вих ча со писів «Kи ев с кая ста ри на», 
«Ар хе о ло ги че с кая ле то пись Юж ной Рос сии» та інших, чис лен ні повідомлення 
то го час ної і, в ок ре мих ви пад ках, су час ної преси. Так, особ ли во важ ли ви ми для 
вив чен ня ко лекцій вба ча ють ся ве ликі інфор маційні зві  дом лен ня І.А.За рець ко го 
[За рец кий, 1906] та K.А.Невіан да [Не ви анд, 1908], пуб лі ка ція спо гадів про ро ди ну 
Kир’яко вих [Ван цак, 1988];

3) описи експозиції музею у на уко вих періодич них ви дан нях, дані до від
ників та ен цик ло педій кінця XIXXX ст. Найінфор ма тивніши ми в плані ре кон
ст рукції скла ду зіб ран ня Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої та на яв ності 
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да них про по хо д жен ня ря ду зна  хідок є публікації В.П.Гор лен ка і М.І.Пет ро ва 
[Г[ор лен ко], 1891; [Пе т ров], 1901; 1901а], а та кож стат тя ен цик  ло пе дич но го слов ни
ка Ф.Брок га у за й І.Єф ро на [Рв, 1897. — С.121123];

4) публікаціїокремихпредметів лу бенсь ко го зібран ня у ряді ар хео ло гіч них 
ви дань — мо но графіях, стат тях, замітках чис лен них ав торів, се ред яких особ
ли вою ре тель ні стю до бо ру фак та жу відзна ча ють ся праці В.О.Го  род цо ва, 
В.А.Іллінської, М.П.Kу че ри, В.Г.Ля с ко ронсь ко го, С.А. Пле т    ньо вої, Є.М.Чер них 
та ін., єди ний ог ляд ар хео ло гіч ної ко лекції Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої 
у складі збірок Пол тавсь ко го му зею [Ру динсь кий, 1928. — С.2962];

5) архівні документи, які скла да ють ос но ву дже рель ної ба зи ро бо ти. 
Ви  ко рис та ні ма теріали 28 фондів 17 цен т раль них, об лас них та відо мчих 
ар хі  вів Ук раїни і Росії, пе ре важ на більшість яких до на уко во го обігу вве де на 
впер ше.

Найбільше до ку ментів за лу че но з осо би с то го фон ду K.М.Скар жин сь кої 
Дер жав но го архіву Пол тавсь кої об ласті, що налічує 2647 справ [ДА ПО. — Ф.222]. 
До ку мен та льне роз маїття цьо го фон ду ха рак те ри зує гро мад ську, на уко ву і 
му зей ну діяльність K.М.Скар жинсь кої, співробітників зак ла ду, містить ряд 
да них що до ар хе о логічних до слід жень му зею, ма те рі а ли до біог рафій фун да тор
ки за кла ду, Ф.І.Kамінсько го, Г.С.Kи р’я ко ва, С.K.Kуль жинсь ко го та інших, 
епісто лярію цих по движ ників му зей ництва, а та  кож більшу збе ре же ну ча с ти ну 
архівної збірки Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої. Важ ли ви ми се ред до ку
ментів фон ду є ру ко пи си ка та логів му зею та час ти на йо го кар то тек, ста тут зак
ла ду, ли с ту ван ня з найвідоміши ми фахівця ми ар хе о логічної на уки кінця XIX 
ст. Де які дані що до долі му зей них збірок міс тя ться й у фонді При род ни чоісто
рич но го му зею Пол тавсь ко го гу берн сь ко го зем ст ва [Ф. 875], життєво го шля ху 
K.М.Скар жинсь кої — в ін ших фон дах ар хіву [Ф.Р2068. — Оп.1. — Спр.550; Р4440. 
— Оп.1. — Спр.24; Kо ро тен ко, 2000. — С.65].

Ви ко ри с тані ма теріали по льо вої звітності досліджень Ф.І.Kа мін сь ко го, 
зо се ред же  ні у фонді Імпе ра торсь кої Ар хе о логічної комісії На уко во го ар хіву 
Інсти ту ту історії ма теріаль ної куль ту ри РАН у СанктПе тер бурзі [НА ІІМK РАН. 
— Ф.1. — 1889. — Спр. 4], за пи ти про на дан ня відкри тих лис тів, дані про ар хе о
логічне зби раль ництво на Пол тав щині з ря ду інших справ [Там са мо. — Ф.1. — 
1889. — Спр.29; 1899. — Спр.275]. Певні ві до мості про досліджен ня Гінцівської 
па ле олітич ної сто ян ки 1891 р. містять ся у фонді В.І.Вер  надсь ко го в Архіві 
Російської Ака демії на ук [А РАН. — Ф.518. — Оп.1. — Спр. 332]; там же відшу кані дані 
про зби раль ниць ку діяльність Лу бен сько го му зею K.М.Скар жинсь кої [Там са мо. 
— Ф.246. — Оп.1. — Спр.122].

Яс к раві ха рак те ри с ти ки діяль ності K.М.Скар жинсь кої в еміграції та відо
мості про май но вий стан ме це нат ки містять ся се ред повідо млень за кор дон ної 
аген ту ри у фон дах Пол тавсь ко го жан дармсь ко го уп равління Дер жав но го архіву 
Російської Фе де рації [ДАРФ. — Ф.ДПОВ. — Оп.1906 р. — Спр.115. — Т.20,21]. З 
ос танніх по черп ну то чи ма ло важ ли вих фактів до на у ко вих біог рафій K.М.Скар
жинсь кої та С.K.Kуль жинсь ко го. Ва го ме зна чен ня в цьо му ж плані ма ють і 
ок ремі до ку мен ти Цен т раль но го дер жав но го іс то  рич но го архіву Ук раїни [ЦДІАУ. — 
Ф.320. — Спр. 81; 1272; 1372] та Цент раль но го дер жав но го архіву ви щих ор ганів вла ди і 
уп равління Ук раїни [ЦДА ВОУ. — Ф.1. — Оп.2. — Спр. 3890; 348. — Оп.1. — Спр.144], в 
яких зна хо дять ся дані сто сов но пізньо го періоду жит тя фун да тор ки Лу бенсь ко
го му зею K.М.Скар жинсь кої.

Ряд до ку ментів На уко во го архіву Інсти ту ту ар хе о логії НАН Ук ра ї ни та кож 
за лу че но до ха рак те ри с ти ки зібран ня Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, 
пе ре важ но у кон тексті вив чен ня пам’яток По сул ля та вста нов лен ня по даль шої 
долі зібранн ня [НА ІА НА НУ. — Ф.1. — Спр.В.361; 10. — Спр.68]. Чи ма ло до ку мен
таль них свідчень про дія ль ність Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, ар хе о
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логічні досліджен ня йо го спів ро біт ників ви ко ри с та но з ря ду фондів Інсти ту ту 
ру ко писів Національ ної бібліоте ки НАН Ук  раїни ім. В.І.Вер надсь ко го [ІР ЦНБ НА НУ. 
— Ф.1. — Спр.16172; 2. — Спр. 5897 та ін.]. Особ ли во важ ли ви ми се ред них слід вва
жа ти архівні ма те ріали В.Г.Ляс  ко ронсь ко го, що на да ють мож ливість уточ ни ти 
ко ло пам’яток, дос лід  же них ро бо та ми лу бенсь ко го осе ре д  ку в кінці XIX ст. [Там 
са мо. — Ф.90. — Спр.1; 3; 124153]. До сить цікаві дані що до ді яль ності 
K.В.Бол су нов сь ко го ви яв лені в Архіві Національ но го му зею історії Ук раїни [НА 
НМІУ. — Ф.1. — Спр.13; 14].

За вер шу ю чи ог ляд ви ко ри с та них архівних до ку ментів досліджен ня, слід 
зу пи ни ти ся на най важ ливіших ма теріалах з На уко во го архіву Пол тавсь ко го кра є
знав чо го му зею та по точ но го архіву йо го фондів. У пер шо му відкла ла ся що ден ни
ко ва до ку мен тація ар хе о логічних до сліджень Ф.І.Kамінсько го і А.Лю те ць ко го 
[Спр.03144], чис ленні спо га ди та інше [Спр. 0319; 1110], відо мості з іс торії 
ко лекцій Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [Спр. 0348; 11401], в дру го му 
— зберігається ка та лож ний опис над хо д жень пред метів лу бен ської збірки до 
Пол тавсь ко го му зею [ПАФ ПKМ. — KАВ. — 1. — С.1166а] та су час ний інвен тар 
ко лекцій. Важ ли вий кор пус до ку ментів вве де но до на уко во го обігу зі збірки 
На у ко во го архіву Цен т ру охо ро ни та досліджень пам’яток ар хе о логії у Пол таві, де 
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ТитульнийаркушрукописуСтатутуЛубенськогомузеюк.М.Скаржинської.
Укладачі С.К.Кульжинський та К.М.Скаржинська. 1904 р.  
(ДАПО. — Ф.222. — Спр.1. — А.1).



зна хо дить ся кіль ка фондів пер со наль но го ха рак те ру, в то му числі 
С.K.Kуль жинсь ко го [НА ЦОД ПА. — Ф.3; 9; 14; 18. — 10 справ].

Знач на до ку мен таль на збірка Лу бенсь ко го місько го дер жав но го ар хі ву зберігає 
та кож ви ключ но цінні свідчен ня оче видців, спо га ди та фо то ма те рі али з історії 
Лу бен сь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [ЛМДА. — Ф.62. — Спр.1; 2], які ра зом з 
ок ре ми ми до ку мен та ми Ніжинсь кої філії Дер жав но го ар хіву Чернігівської об ласті 
[НФ ДА ЧО. — Ф.387. — Спр.1547] та Дер ж архіву Сумсь кої об ласті [ДА СО. — Ф.6434. 
— Спр.3; 4] бу ли ви ко ри с тані у мо но графії;

6) польоваархеологічназвітність за новітні досліджен ня в рай оні По сул ля 
ря ду ав торів, зо се ре д же на в на уко вих архівах Інсти ту ту ар хе о логії НАН Ук раїни, 
Пол тав сь ко го краєзнав чо го му зею і Цен т ру охо ро ни та до слід жень пам’яток 
ар хе о логії у Пол таві (зві ти за по льові ро бо ти 19451991 рр. І.М.Гав ри лен ка, 
Ф.Б.Ко пи ло ва, І.М.Kула то вої, М.П.Kу че ри, Д.І.Лев че  н ка, Л.М.Лу го вої, 
І.С.Мель ни ко вої, Ю.Ю.Мор гу но ва, А.О.Мо ру жен ко, В.І.Нє   п рі  ної, В.В.Прий ма ка, 
О.В.Су хо бо ко ва, Р.С.Тер пи ловсь ко го, М.М.Че ред ни чен ка, С.П.Юрен ко та ря ду 
інших ав торів);

7) музейніколекції ар те фактів з Лу бенсь ко го По сул ля і збірок Лу бен сько го 
му зею K.М.Скар жинсь кої у Пол тавсь ко му краєзнав чо му му зеї (по над 2000 од.), 
а та кож Ди кансь ко му і Kре мен чуць ко му істо ри кокра є знав чих, Вінниць ко му, 
Лу бенсь ко му і Мир го родсь ко му краєзнав чих, На ціо на льно му му зеї історії 
Ук раїни то що;

8) іконографічніматеріали та фо тознімки, роз ки дані по при ват них збір ках, 
ко лек ціях ху дожніх му зеїв. Особ ли ву цінність се ред них ма ють осо бис ті зібран
ня до ку мен тів та фо то В.І.Скар жинсь ко го в Kиєві і Б.С.Ван ца ка в Луб нах, за лу чені 
до досліджен ня. 

Та ким чи ном, на явні до ку мен тальні, му зейні дже ре ла, пев не ко ло пу б
лікацій доз во ля ють висвітли ти ви нят ко во яс к ра ве куль тур не яви ще на те ре нах 
при ват но го зби ра льництва і му зей ництва кінця ХІХ – по чат ку ХХ ст., а та кож 
ар хе о логічну діяльність і ок рес ли ти склад зібран ня ста ро жит но с тей Лу бен сько
го му зею K.М.Скар жинсь кої.
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к.М.Скаржинська.Початок 1890х рр.
За фотопортретом, вміщеним у експозиції Природничоісторичного музею Полтавського 
губернського земства (1908 р.).  
(Риженко, 1928. — С.5. — Рис.3).



Розділ II 

ЛУБЕНСЬKИЙ МУЗЕЙ K.М.СKАРЖИНСЬKОЇ 

ЯK ЯСKРАВЕ ЯВИЩЕ 

В УKРАЇНСЬKIЙ KУЛЬТУРI 

КIНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.

§1.Археологічнезбиральництвовчасзародження
українськоїархеології(18701890тірр.).

§2.передумовизаснуванняЛубенськогомузею.

§3.ЖиттєвийшляхімузейнадіяльністьKатерини
Скаржинської.

§4.науковіспівробітникитакореспондентимузею.

§5.МузейK.М.Скаржинськоїтавченіукраїниіросії.

§6.основніетапиісторіїЛубенськогомузею.

§7.Загальнахарактеристиказбірки.

§8.Історикоетнографічні,природничітаіншіколекції.

§9.Видавничадіяльність.



Kінець 1860х — 1870ті рр. в Ук раїні оз на ме ну ва ли ся по си лен ням ук ра
їнсько го куль тур ниць ко го ру ху. За сну ван ня місяч ни ка «Ос но ва» — ук ра ї но
знав чо го дру ко ва но го ор га ну, Півден ноЗахідної філії Російсько го Гео гра
фічно го то ва ри ст ва [До ро шен ко, 1966. — І. — C.294,314316; Кра вець, 1973], ство рен
ня Ста рої Гро ма ди [По лонсь каВа си лен ко, 1992. — 2. — С.317], пер ших на уко вих 
то ва риств — Істо рич но го Не сто раліто пис ця в Kиєві [Даш ке вич, 1899. — С.24; 
То лоч ко, 1995. — С.2] та Істо ри кофіло логічно го в Хар кові [Ба галій, 1918. — С.228; 
За рем ба, 1995. — С.93], по движ ниць ке слу жіння ук раїнській нації, її куль тур но
му і політич но му відро д жен ню та за с ну ван ня київської істо рич ної шко ли 
ук раїноз нав ст ва професором В.Б.Ан то но ви чем [Kурінний, 1970. — С.4345; 
Kорінний, 1994. — С.79] бу ли яс к ра ви ми ви я ва ми за ро д жен ня куль тур
нопросвітньо го національ новиз воль но го за ха рак те ром ру ху свідо мої ча с ти ни 
ук раїнської інтелігенції. Навіть таємний обіж ник 1863 р. міністра внутрішніх 
справ Д.Ва луєва та Емсь кий указ 1876 р. із за бо ро ною ви дан ня книг і ви кла дан
ня ук раїнською мо вою [Сав чен ко, 1929. — С.21], спря мо вані на при ско рен ня 
асиміляції ук раїнців [Kрав чен ко, 1994. — С.10], не змог ли зу пи ни ти ці про це си. 
Внаслідок на сту пу імперсь кої ре акції ук раїнський рух об ме жив ся пле кан ням 
національ ної куль ту ри, впо ряд ку ван ням соціаль них і еко номічних відно син, 
куль тур ниць кою пра цею ук раїнської інтелігенції [По лонсь каВа си лен ко, 1992. — 
2. — С.318]. 

Го ло вним за вдан ням ук раїноз нав ст ва як ком плек су на уко вих ди с цип лін 
на цьо му етапі ста ло вив чен ня ук раїнської історії, ар хе о логії, ет но гра фії, мо ви 
— з ме тою до ве ден ня на уко ви ми за со ба ми куль тур ноіс то рич ної са мостійності 
ук раїнсько го на ро ду і йо го пра ва на вільний національ ний роз ви ток [До ро шен ко, 
1993. — С.3032]. Не обхідною умо вою та ко го ви в чен ня ста ло ство рен ня дже рель
ної ба зи ук раїноз нав ст ва — му зей них та ар хів них збірок, ко лекцій пред метів 
ста ро ви ни і на род но го вжит ку, ми с тець ких тво рів, вив чен ня пам’яток історії та 
куль ту ри, досліджен ня фоль к ло ру. За від сут ності дер жав них чин ників до ство
рен ня та ких за кладів на місцях ос нов на ва га цієї спра ви ляг ла на плечі гро
мадсь ких на уко вих об’єднань чи при ват них влас ників ко лекцій, по оди но ких 
ме це натів й ама торів [За рем ба, 1995а. — С.72140]. 

Ідей ною ос но вою досліджень ук раїноз навцівучнів В.Б.Ан то но ви ча був 
«по сту лат по рай о но во го вив чен ня національ ної історії на грунті націо на ль ної 
племінної своєрідності істо рич но го про це су», а особ ливістю йо го шко ли бу ло 
те, що «ар хе о логія вва жа ла ся од ним з най важ ливіших дже рел для пізнан ня 
куль тур но го ми ну ло го країни» [Kурінний, 1970. — С.43]. То му пе ре важ на 
більшість ук раїнських істо риків то го ча су свідо мо ви ко рис то ву ва ла ар хе о
логічні дже ре ла для своїх по бу дов і про во ди ла ар хе о логічні до слід жен ня. Са ме 
на пе ре тині вив чен ня і зби ран ня ру хо мих пам’яток ар хе о ло гії, історії, ет но
графії та на род но го ми с тецтва ут во ри ла ся, успішно існу ва ла й до сяг ла сво го 
розквіту пер ша ве ли ка збірка з ук раїноз нав ст ва і крає знав ст ва не тільки Пол тав
щи ни, а й усієї Ліво бе реж ної Ук раїни — Лубенський музей K.М.Скаржинської
(далі — ЛМС). Тво ре не уч ня ми і при хиль ни ка ми на у ко вої й гро мадсь кої 
діяль ності фун да то ра ук раїнської ар хе о логії В.Б.Ан то но ви ча [Ле бе дев, 1992. — 
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С.136] му зей не зібран ня віддзер ка лю ва ло ос новні ета пи ста нов лен ня ар хе о
логії, ет но графії та му зей ництва, ма ло суттєвий вплив на роз ви ток цих на ук та 
істо рич но го краєзнав ст ва Пол тав щи ни, спри я ло на уко вим досліджен ням в 
регіоні і зна ме ну ва ло со бою по ча ток му зей но го будівництва на Дніпровсь ко
му Ліво бе режжі [Аб ба сов, 1984. — С.279; Суп ру нен ко, 1989. — С.117; Тру ды, 1991. — 
С.7]. 

Ра зом з тим, Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої вва жав ся су час ни ка ми 
[Вер надсь кий, 1993. — С.31; Г[ор лен ко], 1890. — С.123; [Пе т ров], 1901. — С.145; [Ува ро
ва], 1896. — С.241] та ря дом дослідників [Kурінний, 1970. — С.112; Ру динсь кий, 1928. 
— С.30; Скрип ник, 1989. — С.31; Ху дя ков, 1933. — С.142] пе ре важ но ар хе о логічною 
ус та но вою, і до ро бок цьо го за кла ду у вив ченні ста ро дав ньо  го ми ну ло го та 
пам’яток регіональ ної си с те ми Су ли за слу го вує на чільну ува гу, всебічне на уко
ве вив чен ня та ви ко ри с тан ня.

§1.Археологічнезбиральництвовчасзародження
українськоїархеології(18701890тірр.)

Роз гля да ю чи Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої, перш за все як ар хе о
логічне му зей не зібран ня та йо го діяльність на те рені ар хе о логії як най більш 
значні на укові здо бут ки за кла ду, ок рес ли мо стан роз вит ку ар хео ло гіч но го зби
раль ництва в Ук раїні в ос танній тре тині XIX ст. За сну ван ня і ста нов лен ня 
Лу бенсь ко го му зею співпа да ло в часі з ме жею двох знач них пе рі о дів в історії 
роз вит ку світо вої ар хе о логічної на уки — ар хе о логії ста ро жит но с тей та куль ту
рар хе о логії. Пер ший з них ха рак те ри зується як фіна ль на до ба за ро д жен ня 
на уко во го знан ня — період «первісно го на ко пи чен ня» ар те фак тів, зби ран ня 
ар хе о логічних знахідок та здо бу ван ня їх у ході на уко вих до слід жень пам’яток 
[Фор мо зов, 1986. — С.68; Ге нинг, Лев чен ко, 1992. — С.4,5]. Дру гий ува жається до бою 
фор му ван ня си с те ми емпірич них ос нов ар хео ло гіч но го знан ня та пізнан ня на 
базі інтен сив но го роз вит ку національ них ар хео логічних шкіл [Ге нинг, Лев чен ко, 
1992. — С.5], скла дан ня фун да мен таль ної ар хе о логічної те орії, вве ден ня в обіг 
на уки ка те горії «ар хе о логічної куль ту ри» і залучен ня її до кон цепції куль тур
ноісто рич но го роз вит ку люд ст ва. 

Спи ра ю чись на су час ну періоди зацію історії роз вит ку вітчиз ня ної 
ар хе о логічної на уки, відзна чи мо, що на цей час при па дає дві стадії ї ї ево лю
ції — пізній етап «уварівсько го» (18721884) та «постуварівський» (18841899) 
періоди [Kурінний, 1970. — С.4955; Ле бе дев, 1992. — С.130328; 1993. — С.23]. 
Ха рак тер ни ми оз на ка ми цієї до би у роз вит ку ар хе о логічно го знан ня бу ло 
функціону ван ня пер шо го дер жав но го на уко во го ор га ну ве ден ня та кон тро лю 
за ар хе о логічни ми досліджен ня ми в країні — Ар хе о логічної Kо місії (з 1859 
р.), роз ши рен ня діяль ності Російсько го (з 1846 р.) та Мос ковсь ко го (з 1864 р.) 
ар хе о логічних то ва риств [Зу ев, 1993. — С.7], про ве ден ня ос таннім ар хе о
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логічних з’їздів, у то му числі трьох на Ук раїні — III (в Kи є ві 1874 р.), VI (в 
Одесі 1884 р.) та XI (в Kиєві 1899 р.), роз ви ток первісної, кла сич ної, скіфської 
та слов’янсь кої ар хе о логії, зго дом фор му ван ня ос нов них розділів і на прямків 
ар хе о логічних досліджень, місце вих на уко вих цент рів, шкіл та му зеїв [Фор
мо зов, 1986. — С.6069; Kлейн, 1993. — С.5; Ле бе дев, 1993. — С.23; За рем ба, 1995. 
— С.6572]. 

В Ук раїні на час існу ван ня Лу бенсь ко го му зею виділи ли ся і ак тив но пра
цю ва ли три археологічні центри — у Kиєві, Одесі та Львові [Kурінний, 1946; 1970. 
— С.8,11,25; Чер ня ков, 1992. — С.3031]; під без по се реднім впли вом пер шо го з них 
(виз на но го на уко во го цен т ру вив чен ня слов’янорусь кої та первісної ар хе о логії) 
і про хо ди ло ста нов лен ня лу бенсь ко го му зей но го осе ред ку [Би рю ков, 1917. — 
С.10]. На уко ва діяльність київського центру зо се ред жу ва ла ся на вко ло Універ си
те ту св. Во ло ди ми ра, ство ре но го при ньо му Іс то рич но го То ва ри ст ва Не сто
раліто пис ця, Цер ков ноар хе о ло гіч но го То ва ри ст ва при Kиївській ду ховній 
ака демії [За рем ба, 1995б. — С.8288], де що ра ніше — Ар хе о графічної Kомісії 
[Kурінний, 1970. — С.2021,46]; дру ко ва ни ми йо го ор га на ми бу ли річни ки «Чте ния 
в Ис то ри че с ком об ще ст ве Нес то рале то пис ца», на уко вий ча со пис «Kиев ская 
ста ри на» та де які інші ви дан ня [Чте ния, 1989. — С.5]. 
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Для зо се ре д жен ня ма теріалів ар хе о логічних досліджень київський 
ар хе о логічний центр мав кілька музейнихосередків, за сно ва них в різний час у 
Kиєві і гро мадсь ких за своєю сут тю. Це бу ли Ар хе о логічний му зей Kи їв сь ко
го універ си те ту св. Во ло ди ми ра, що діяв ще з 1835 р., та Нумізма тич ний 
ка бінет то го ж універ си те ту [Вла ди мир скийБу да нов, 1884. — С.3443; Гор лен ко, 
1992. — С.137,138], Цер ков ноар хе о логічний му зей при Kиївській ду хов ній 
ака демії [Пе т ров, 1897. — 292 с.; Kар сим, 2000. — С.19] та кілька ве ли ких при
ват них збірок в Kиєві і в се ред нь одніпровсь ких гу берніях, вве де них у ко ло 
на уко вих про блем ук раїнських ар хе о логів — ко лекція цер ков ної ста ро ви ни 
та ар хе о логічних знахідок М.О.Ле о пар до ва [Ле о пар дов, 1895; Пе т ров, 1897. — 
С.233291; Kар сим, 2000. — С.1921], збірка дав нь о русь ких ста ро жит но с тей і 
мо нет М.П.Чернєва [Бе ля шев ский, 1899а. — С.177; Н.П., 1899. — С.116120], не ве
ли ка при ват на ко лекція В.Б.Ан то но ви ча [Ан то но вич, 1990. — С.3435], ар хе о
ло гонумізма тич на збірка K.В.Бол су новсь ко го [Kу че рук, 1992. — С.114; Kула
то ва, 2000. — С.45,47], ре пре зен та тив не зіб ран ня ук раїнської ста ро ви ни та 
пред метів ар хе о логії В.В.Тар новсь ко го у Kа чанівці Бор зенсь ко го повіту на 
Чернігів щині [Скрип ник, 1989. — С.28; Гор лен ко, 1992. — С.140141], Го ро доць кий 
му зей ба ро на Ф.Р.Штейн ге ля на Во лині [От чет, 1899; Го ро доц кий, 1899. — 
С.104] та інші. 

На кінець 1880х рр. у Kиєві ос та точ но фор му ють ся цінні ар хе о ло гіч ні 
збірки виз нач них ме це натівпро мис ловців Б.І. та В.М.Ха ненків, ро ди ни Те ре
щенків, які ра зом із ко лекціями досліджень і збо ра ми В.Є.Ге зе, 
Є.О.Знос коБо ровсь ко го, Ф.Ф.Kун де ре ви ча, І.А.Ліннічен ка, С.А.Ма за ракі, 
С.С.Мо ги ль ов це ва, М.Я.Тар новсь ко го, І.А.Хой новсь ко го, В.В.Хвой ки та інших 
скла да ють ос но ву ство ре но го 1897 р. ар хе о логічно го відділу Kи їв сь ко го ху дож
ньопро мис ло во го і на уко во го му зею [Бран ден бург, 1899. — С.110111; Со бра ние, 
1899. — С.5354; 1899а. — С.61; 1899б. — С.117; [Со об ще ние], 1899. — С.64; Kурінний, 
1970. — С.6769; Kов та нюк, Шов ко пляс, 1995. — С.57; Лас товсь кий, 1995. — С.9,10]. 
Kрім то го, у Се ред нь о му По дні пров’ї існу ва в цілий ряд пе ре важ но при ват них 
збірок, по зна че них на у ко вою діяльністю їх зби рачів, котрі тяжіли до ар хе о
логічних центрів Півдня, СанктПе тер бур га та Льво ва [Kурінний, 1970. — 
С.112113]. Се ред них най важ ливіши ми бу ли збірка, пізніше Му зей (з 1888 р.), 
ви хо ван ця 2ї Пол тав сь кої гімназії О.М.По ля в Kате ри но славі [Эвар ниц кий, 
1890. — С.794], ко лек ція гр. О.О.Бо б ринсь ко го під Смілою [Ла с товсь кий, 1995. 
— С.9], час ти на збірки Г.П.Алексєєва у Kотовці по бли зу Но во мо с ковсь ка [Се ме
нов, 1986. — С.33; Гор лен ко, 1990. — С.140], до сить ба га та ар хе о логічна збірка 
І.А.За рець ко го у Пол таві [НА ІІМK РАН. — Ф.1. — 1889. — Спр.29. — А.1218] та 
ряд інших. Нові сти му ли до роз вит ку у 1880х рр. от ри мав Му зей ста ро жит но
с тей та ви тон че них ми с тецтв Харківсько го універ си те ту [Ба га лей, 18931898. 
— С.442; Раз гон, 1961. — С.219; Ре дин, 1904. — С.6,5363; Скир да, 2000а. — С.79], 
за сно ва ний ще 1807 р.

Російське са мо дер жав ст во не бу ло зацікав ле не у ство ренні му зеїв на 
міс цях. Kрім ши ро ко відо мих ар хе о логічних зібрань Імпе ра торсь ко го Ер мі
та жу та Азіатсь ко го му зею у Пе тер бурзі, Ору жей ної па ла ти і вип ле ка но го 
зу сил ля ми Мос ковсь ко го ар хе о логічно го то ва ри ст ва Істо рич но го му зею в 
Моск ві [Ле бе дев, 1992. — С.214], ар хе о логічне спря му ван ня ма ли ли ше 5 
му зей них збірок на Півдні Ук раїни та в Kри му — Kерчі, Ми ко лаєві, Одесі, 
Фео досії і Хер со несі [Kурінний, 1970. — С.112; Скрип ник, 1989. — С.12; Ге нинг, 
Лев чен ко, 1992. — С.19], котрі ут ри му ва ли ся на місцеві ко ш ти чи зу сил ля ми 
гро мадсь ких на уко вих то ва риств. Та імперсь ка політи ка дер жав но го конт ро
лю за по ши рен ням ідей просвітництва, стри му ван ня роз вит ку на уки в про
вінції не змог ла зу пи ни ти по сту паль не збільшен ня кількості му зеїв в гу берн
ських і повіто вих містах [Ле бе дев, 1992. — С.214]. У 70ті рр. XIX ст. кіль кість 
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му зей них краєзнав чих за кладів збільши ла ся на 8, 80ті — на 13, 90ті — на 14 
[Ра ви ко вич, 1960. — С.220233; Фор мо зов, 1986. — С.158]. Пе ре важ ну більшість у 
на ве де них роз ра хун ках да ли му зейні ар хе о ло гоет но гра фіч ні чи су то ар хе о
логічні збірки Ук раїни, за сно вані здебільшо го місце ви ми на уков ця ми чи фун
да то ра ми при ват них ко лекцій. 

Ук раїнське ар хе о логічне зби раль ництво ма ло яс к ра во ви ра же не на у  ко ве 
спря му ван ня. Йо го діяльність по зна че на цілою низ кою на уко вих ви дань — 
ка та логів, описів, публікацій ма теріалів досліджень, звітів то що. За рід кісним 
ви нят ком, більша ча с ти на над бань зби раль никівме це натів чи ко лек
ціонерівама торів по тра пи ла до краєзнав чих му зей них зібрань чи бу ла ос но
вою ство рен ня ар хе о логічних му зей них збірок [Су пру нен ко, 1997а. — С.4445]. 
Але пер шою з та ких при ват них ко лекцій Ук раїни ще у се ре дині 1880х рр. 
по став Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої [Kурінний, 1970. — С.112; Су пру нен
ко, 1997].

§2.передумовизаснуванняЛубенськогомузею

Лу бенсь кий му зей був за сно ва ний за осо би с тим ба жан ням 
K.М.Скар жинсь кої, яка пе ред ба ча ла зро би ти ро динні збірки та архіви на д бан
ням дослідників, а зго дом — ши ро ко го за га лу відвіду вачів. За сну ван ня му зею 
ма ло свої пе ре ду мо ви. 

1. По сульсь кий мікро регіон Ліво бе реж жя з по чат ку 1870х рр. по чи нає 
інтенсивно вивчатися пред став ни ка ми різних на уко вих дис циплін. Зга да ємо 
роз гор нуті тут ге о логічні [Ар ма шев ский, 1882. — С.142; Гу ров, 1888. — 1010 с.], гідро
логічні [Оп по ков, 1905. — С.110170], грун тоз навчі [Ле вин сонЛес синг, 1889. — 
С.3477], ет но графічні й істо ричні [Па дал ка, 1914. — 239 с.; Гор лен ко, 1964. — 
С.3570; Аб ба сов, 1980. — С.56] досліджен ня, зби ран ня ук раїнсько го фоль к ло ру 
[Ру со ва, 1907; Ми ло ра до вич, 19121913; Ше ве ль ов, 1985. — С.4458; Ук раїнські, 1993. — 
768 с.; Чу бинсь кий, 1995] то що. Але най більш знач ний на уко вий ре зо нанс ма ло 
відкриття і досліджен ня в ба сейні Су ли грандіоз них курганів скіфського часу 
[Са мо ква сов, 1892. — С.2838; Іл лін ська, 1951. — С.196], які ряд уче них пов’язу ва ли 
зі скіфським Гер ро сом Ге ро до та [Ми щен ко, 1888. — Кар та; Са мо ква сов, 1908. — 
С.137139; Иль ин с кая, 1968. — С.180182]. У ос танній чверті XIX ст. роз коп ки кур
ганів у Верх ньо му і Се ред нь о му По суллі ве ли Т.В.Kибаль чич [Kибаль чич, 1876. 
— С.518], Д.Я.Са мо ква сов [Са мо ква сов, 1879. — С.338340; 1908. — С.94114; Ща ве
ль ов, 1991. — С.104107; 1993. — С.22], В.Б.Ан то но вич [Ан то но вич, 1878. — С.72; 1990. 
— С.3233], С.А.Ма за ракі [Ан то но вич, 1886. — С.764765; 1896. — С.1011; Ма за ра ки, 
1886. — С.276; На ход ки, 1887. — С.840; Рас коп ки, 1899. — С.55; 1899а. — С.133134; 
Бо б рин ский, 1901. — С.6281; ДП, 1899. — II. — С.69; 1900. — III. — С.711], М.П.Аве
наріус [Аве на ри ус, 1896. — С.178], І.А.Ліннічен ко [Лин ни чен ко, 1890. — С.12; 1900. 
— С.11] та інші. 

За галь ни ми наслідка ми цих досліджень кінця XIX – по чат ку XX ст. 
ви яви ли ся роз коп ки близь ко 400 кур ганів [Иль ин ская, 1968. — С.23]. У 1871 р. в 
Лу бенсь ко му По суллі здійсне не фак тич но по втор не відкрит тя пер шої в Ук раїні 
па ле олітич ної сто ян ки [Шов ко пляс, 1971. — С.121], ма теріали з якої не бу ли втра
чені [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.1110. — А.1]. У ба сейні при то ки Су ли — Удаю — 
досліджені підкур ганні по хо ван ня до би ран ньої брон зи [Ан то но вич, 1990. — 
С.3233; Су пру нен ко, 1994а. — С.251]; ве ли ся і перші роз коп ки дав нь о русь ких кур
ган них не кро полів [До став ле ние, 1878. — С.97; Ан то но вич, 1886. — С.560561; 1888. 
— С.272273; Бо б рин ский, 1894. — С.179181; Ис сле до ва ния, 1900. — С.203; Са мо ква сов, 
1908. — С.219; Мо ця, 1987. — С.142143]. 
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От же, здійсню вані на укові досліджен ня, перші публікації про них сти му
лю ва ли пож вав лен ня інте ре су гро мадсь кості до ми ну ло го По сул ля, па м’я ток 
йо го най давнішої історії. На важ ли ве зна чен ня цьо го рай о ну у вив чен ні вітчиз
ня ної ар хе о логії вка зав III ар хе о логічний з’їзд у Kиєві 1874 р. [От кры тие, 1878. 
— С.XV] — «бли с ку ча маніфе с тація на уко вих до сяг нень на полі ук раїноз нав ст ва: 
ар хе о логії, ет но графії, історії» [До ро шен ко, 1993. — С.31]. На з’їзді роз гля да ла ся 
на уко ва про бле ма ти ка досліджень на Пол тав щи ні [Про то ко лы, 1878. — С.XXV, 
XXXIII та ін.], ре пре зен ту ва ли ся місцеві ко лекції ста ро жит но с тей [Ука за тель, 
1874. — Отд. церк. др. — С.810,26,27,33; Отд.I. — С.68; Отд.III. — С.4043,60,6263,67; 
Отд.IV. — С.13,18,19]. Се ред йо го учас ників бу ло 15 дослідників регіону і 5 осіб, 
які там про жи ва ли [Спи сок, 1878. — С.XXIII]. 

2. Пе ре ду мо вою до ство рен ня музею бу ла та кож по ява і збирання в регіоні
приватних збірок старожитностей. По ряд з тра диційно відо ми ми мис тець ки ми 
ко лекціями із по оди но ки ми пред ме та ми ар хе о логії в маєтках зна них ари с то
кратів та їх на щадків у ши рокій ок рузі Лу бен — І.М.Му рав йо ваАпо с то ла в 
Хо мутці [Су п ру нен ко, 1995б. — С.16], В.В.Kапніста у Ве ликій Обу хівці [Дми т риєнко, 
Ясь, 1995. — С.110111], Д.П.Тро щинсь ко го в Kи бин цях, Ф.K.Ве лич ка у Та ран дин
цях [ДА ПО. — Ф.2038. — Оп.1. — Спр.257. — А.164; Су пру нен ко, 1989б. — С.220], з’яв ля
ють ся су то ар хе о логічні збірки О.С.Афа насьєваЧуж бинсь ко го в Ісківцях, 
П.С.Ще тинсь ко го в Ле бехівці, М.О.Мак си мо ви ча у Ми хай ловій Горі, Г.С.Kир’яко ва 
в Гінцях [Мар ков, 1979. — С.58; Су пру нен ко, 1990а. — С.10; 1991а. — С.911; 1994. — 
С.2829], Т.В.Kи баль чи ча у Мізині й Kоропі [Kури лен ко, 1990. — С.30], С.А.Ма за ракі 
та В.Ф.Без паль че ва під Ром на ми [ДА СО. — Ф.6434. — Спр.1. — А.48; Ве с ти, 1887; Го лу
бов ский, 1888. — С.269; Се мен чик, 1922. — А.1; Су пру нен ко, 1990в. — С.20]. 1872 р. за сно
ва ний перший навчальний археологічний кабінет у Лу бен ській чо ловічій гімназії 
[Н.Т., 1898. — С.59; Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.78]. 

Всі ці збірки кон цен т ру ва ли ви яв лені в ок рузі ста ро жит ності. Дже ре ла ми 
над хо д жень ко лекцій бу ли не тільки ви пад кові знахідки, а й, зу мов ле ні по ши
рен ням на уко вих досліджень, роз коп ки кур ганів місце ви ми по мі щи ка ми 
(О.П.Га малія, М.Н.Су хов та ін.) [Kамин ский, 1878. — С.151]. На дбан ням гро мадсь
кості та влас ників ко лекцій ста ла та кож й ідея ство рен ня зем ських му зей них 
за кладів, ви го ло ше на в про грамі діяль ності Пол тав сь ко го ста ти с тич но го 
коміте ту [Сте па нен ко, 1991. — С.4], що бу ла втіле на у жит тя де що пізніше [Пол
тав ский, 1892. — С.28]. 

3. У кінці тре тьої чверті XIX ст. певним чином підвищуєтьсяосвітнійрівень
ши ро ких верств на се лен ня. Діти за мож но го дво рян ст ва і чи нов ництва зде біль шо го 
от ри му ють ви щу освіту і знай ом лять ся з пер ши ми кур са ми ар хе о логії у ву зах; 
учні гімназій та учи лищ, що з’яв ля ють ся у містах По сул ля, певні знан ня про ста
ро жит ності от ри му ють у про цесі ви кла дан ня історії та при род ни чих дис циплін. 
З по явою у во лос них се лах земсь ких та па рафіяль них шкіл [Пу стовіт, 1991. — 
С.89] до збе ре жен ня ар хе о логічних та інших знахідок за лу чається місце ве вчи
тель ст во. Са ме за вдя ки опіку ван ню ви кла дачів нав чаль них за кладів бу ло збе ре
же но чи ма ло яс к ра вих знахідок з регіону, — на прик лад, провінційновізантійська 
ста ту ет ка із зо б ра жен ням кочівни ка з Хо ро лу, ви яв ле на 1861 р. [Ука за тель, 1874. 
— № 965; Пан чен ко, 1991. — С.82; Ста ро жит ності, 1994. — С.4. — Рис.]. 

4.На Лу бен щині, як і у ціло му в країні, по ши рюється ме це нат ст во та до б
родійництво. Ча с ти на з відо мих бла годійників співчут ли во ста ви ла ся до 
ук раїнсько го ру ху і спря мо ву ва ла свої зу сил ля на роз бу до ву національ ної куль
ту ри й освіти. 

Так, ге не рал від інфан телії у відставці Ф.K.Ве лич ко (18331898), за снов ник 
жур на лу «Эле к т ри че ст во», об лад нав за власні ко ш ти для чо ловічої гім назії кра
щу в Ук раїні ме те о ро с танцію [Пав лов ский, 1907. — С.183; 1914. — С.147]. Ча с то 
відвіду вав Круг лик пе да гог і ви да вець «Kиїв сько го на род но го ка лен да ря», уро
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д же нець Зо ло тоніщи ни О.Ф.Андріяшев (18261907). Він влаш ту вав за свій ра ху
нок пер шу в країні Шко лу прак тич но го шовківництва [Kи ев ский, 1886. — 218 с.; 
Пав лов ский, 1912. — С.8; 1914. — С.123124]. У доб рих сто сун ках з ро дин ним ко лом 
май бут ньої фун да тор ки му зею пе ре бу вав фак тич ний керівник Півден
нозахідної філії Російсько го ге о графічно го то ва ри ст ва, за снов ник відо мо го 
ліцею — «Kолегії Пав ла Га ла га на» — та на род но го ремісни чо го учи ли ща, пред
во ди тель при луць ко го дво рян ст ва Г.П.Га ла ган (18191888) [Там са мо. — С.151153]. 
Але особ ли вою по ша ною ко ри с ту ва ла ся дру жи на найбільшо го зем ле влас ни ка 
гу бернії Є.І.Ми ло ра до вич (18321890) — менш відо ма як член Пол тавсь кої 
ук раїнської гро ма ди, за снов ни ця ря ду шкіл, жерт во да ви ця ба га ть ох ук раїнських 
ви дань і фун да тор ка Літе ра тур нона уко во го То ва ри ст ва ім. Т.Шев чен ка у Львові 
[Лу го вий, 1994. — С.270271]. 

От же, створеннюЛубенськогомузеюK.М.Скаржинськоїпередувалирозгортан
нянауковихдослідженьубасейніСули,насампередархеологічних,збиранняприватних
колекцій старожитностей, ство рен ня пер шо го нав чаль но го му зею у Луб нах та 
яс к раві фактимеценатства се ред про гре сив ної вер ст ви національ но орієнто ва
но го дво рян ст ва. Ви нят ко во ба га тий на па м’ят ки ар хе о логії, архітек ту ри та 
історії рай он Лу бенсь ко го По сул ля [див.: Гла дыш, 1982. — С.6979; Си до рен ко, Мах
но, Те легін, 1982. — С.6771; Мель ни ко ва, 1992. — С.137; Су пру нен ко, 1989г. — С.149153], 
на явність у ньо му пев них на уко вих сил, ря ду ама торівзби рачів та тор говціван
тик варів [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.53. — А.15], ви со кий освітній ценз ро дин Рай зерів 
і Скар жинсь ких, ра зом із на ко пи чен ням знач них капіталів, от ри ма них вна слі
док сільсько го с по дарсь ко го підприємництва, а більш за все — ро зуміння 
ос танніми не обхідності збе ре жен ня ма теріаль них свідоцтв вітчиз ня ної куль ту
ри — ви я ви ли ся ос нов ни ми пе ре ду мо ва ми ство рен ня у Kруг ли ку під Луб на ми 
виз нач но го при ват но го му зей но го осе ред ку.
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§3.ЖиттєвийшляхімузейнадіяльністьKатериниСкаржинської

У до повіді на VII ар хе о логічно му з’їзді уро д жен ка Сло бо жан щи ни, ві до
мий ар хе о лог і гро мадсь кий діяч, керівник Мос ковсь ко го ар хе о ло гіч но го то ва
ри ст ва гра фи ня П.С.Ува ро ва (18401924) [По лу ни на, Фро лов, 1990. — С.3], за зна ча
ла: «Му зеї по чи на ють ся і зби ра ють ся на при ватні ко ш ти; ніхто не скла дає вдяч
ності то му трудівни кові, який за хотів йо го за сну ва ти і зби ра ти. Пе ре важ но 
му зеї ці рос туть і вла ш то ву ють ся, звер та ю чи на се бе ува гу тіль ки по оди но ких 
ама торів і ціни телів ста ро ви ни та просвіти» [Ува ро ва, 1891. — С.255256]. Ця те за 
П.С.Ува ро вої ли ше ча ст ко во сто су ва ла ся Лу бен сь ко го му зею, що був рідкісним 
ви нят ком се ред провінційних му зей них зак ла дів імперії са ме за вдя ки по движ
ницькій діяль ності ме це нат ки й освітньої ді яч ки K.М.Скар жинсь кої [Скар
жинсь ка, СБ. — А.1143,1144]. 

Му зей був ши ро ко відо мий не тільки на Пол тав щині та в Ук раїні, а й по за 
їх ме жа ми [Ху дя ков, 1933. — С.142; Раз гон, 1957. — С.110], іме на і спра ви фун да торів 
за кла ду не за бу ли ся навіть в кінці 1920х рр. [Ри жен ко, 1928а. — С.4; Ру динсь кий, 
1928. — С.2931]. Ли ше у бо ротьбі зі всіма про я ва ми ста ро го «ре во люційно пе ре
тво рю ва но го» світу на щад ки свідо мо зни щи ли з пам’яті на ро ду на півстоліття 
бла го род ний гро мадсь кий і на уко вий под виг кра щих пред став ників «пе ре мо же
но го і зни ще но го панівно го кла су», бо я чись навіть зга ду ва ти ім’я фун да тор ки 
унікаль ної му зей ної збірки Пол тав щи ни у фа ховій [Білий, 1967. — С.562582; 
Да ни шев, Kулик, Ліхіна та ін., 1967. — С.967; Жук, 1987. — С.6382] та краєзнавчій 
літе ра турі [Пол тав щи на, 1974. — 152 с.; 1982. — 136 с.; Пол тавсь кий, 1985. — 89 с.]. 

З ме тою об’єктив но го виз на чен ня ролі K.М.Скар жинсь кої у ство рен ні 
Лу бенсь ко го му зею, спря му ванні йо го дослідниць кої і зби раль ниць кої ро бо ти 
та місця ар хе о логії в житті відо мої ме це нат ки, із вра ху ван ня біо хро но логії, 
місця по меш кан ня, на прямків гро мадсь кої діяль ності виділені чо ти ри періоди 
у життєво му шля ху K.М.Скар жинсь кої: ранній (до 1880), середній — круглицький 
(18811905), лозанський (19061914) та пізній — лу бенсь кий (19151932). 

Kатерина Миколаївна Скаржинська (18521932) по хо ди ла з дво рян сь ко го 
ро ду, по ча ток яко му по клав уро д же нець шведсь кої По ме ранії Віцент Рай зер, 
за лу че ний Пе т ром I після Пол тавсь кої бит ви до ро бо ти в Бергко ле гії [ЛМДА. 
— Ф.62. — Оп.1. — Спр.2. — А.25]. Йо го онук М.В.фонРай зер, пол ков ник у 
відставці, і був бать ком Kате ри ни. Ма ти, Kате ри на Петрівна, по хо ди ла з ро ду 
Ло дигіних [Бу тов ский, 1915. — С.98,118,123]. По друж жя ма ло бу ди нок у Луб нах, 
маєтки у с. По ставМу ка Ло х виць ко го та хут. Ір жав ський Лу бенсь ко го повіту 
Пол тавсь кої і с. По до би не Тверсь кої гу берній. Стар ша донь ка Kате ри на Ми ко
лаївна на ро ди ла ся 7(19) лю то го 1852 р. в м. Луб ни [Ас т ряб, 1912. — С.67; зр.: ЦДІАУ. 
— Ф.320. — Оп.1. — Спр.1272. — А.157; Ван цак, 1971. — С.15]. Ос таннім ча сом здісню
ють ся спро би уточ нен ня (у бік збільшен ня) віку ме це нат ки, зо к ре ма ро ком її 
на ро д жен ня на зи ва ють — 1851 [Янен ко, 1991. — С.4; Кню па, 1998. — С.7].

Про раннійперіоджиття K.М.Скар жинсь кої відо мо не ба га то. Ви хо ван ня 
от ри ма ла вдо ма, рос ла в Луб нах та с. По ставМу ка. Не од но ра зо во в її батьків 
гос тив про фе сор K.М.Фе офілак тов, який і був од ним із пер ших ві до мих на став
ників май бут ньої ме це нат ки. Вдо ма K.М.Скар жинсь ка ос во ї ла фран цузь ку, 
опа ну ва ла німець ку мо ви. В ро дин но му бу дин ку зберіга ло ся чи ма ло книг з 
дідівської бібліоте ки, ряд унікаль них до ку ментів, в т.ч. ли с ти до ко лиш нь о го 
віцепре зи ден та Бергко легії від О.В.Су во ро ва, Г.О.По тьом кі на та інших [ДА ПО. 
— Ф.222. — Оп.1. — Спр.1564, 1659]. Це не мог ло не ці ка ви ти здібної дівчин ки.

В 13 років K.М.Рай зер бу ла за ру че на з Ми ко лою Георгійо ви чем Скар
жинсь ким [ЛМДА. — Ф.62. — Спр.1. — А.4] — ук раїнським дво ря ни ном відо мо го 
шля хетсь костар шинсь ко го ро ду [Л[аза рев ский], 1893. — С.426427] біло русь ко го 
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по хо д жен ня [Ас т ряб, 1912. — С.166; Скар жинські, 1975. — С.2853]. М.Г.Скаржинський 
(18491910) на ро див ся у с.Скар жинівка (Са зонівка) Лу бенсь ко го повіту 14 (26) 
лип ня 1849 р. Об рав військо ву ка р’є ру. Учас ник Російськоту рець кої війни 
18771878 рр., мав по ра нен ня. У від став ку вий шов 1884 р., зго дом от ри мав ши чин 
ге не ралмай о ра [Ас т ряб, 1914. — С.167]. 

Скар жинські по бра ли ся 1869 р. Військо ва служ ба чо ловіка сти му лює у 
K.М.Скар жинсь кої ба жан ня про дов жен ня са мо освіти. Зі ство рен ням лу бенсь
ких гімназій з нею про во дять за нят тя кращі пе да го ги, во на скла дає іс пи ти за 
курс жіно чої гімназії і всту пає на Бес ту жевські жіночі кур си у СанктПе тер
бурзі [Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.43]. Скар жинсь ка пе ре їж д  жає до сто лиці, 
відвідує лекції, на вчається ра зом із донь кою відо мо го ро сій сько го кри ти ка 
В.В.Ста со ва, ро ди ну яко го во на ча с то відвіду ва ла. У Пе тер бурзі K.М.Скар жинсь ка 
ог ля дає зібран ня Ерміта жу, Ака демії Ми с тецтв, за во дить знай ом ст ва у се ре до
вищі сто лич ної інтелігенції. Але освіту не за кін чує у зв’яз ку з пе ре во дом 
чо ловіка на но ве місце служ би. 1879 р. по вер та єть ся до Kруг ли ка під Луб на ми. 
За пле чи ма за ли шається не тільки сто лич не нав чан ня, а й кілька за кор дон них 
по до ро жей до Німеч чи ни, Швей царії та Фран ції. 

Енергійній мо лодій влас ниці зраз ко во го в еко номічно му плані ма єт ку, 
співвлас ниці 4 ти сяч де ся тин землі, не бу ло по тре би ви т ра ча ти весь свій віль
ний час на гос по дар ст во. До то го ж пе ре важ на більшість зе мель Скар жин ських 
орен ду ва ла ся [ДАРФ. — Ф.ДПОВ. — Оп.1906 р. — Спр.115. — Т.21. — А.31]. То му 
во на по чи нає втілю ва ти у жит тя юнаць ку мрію — ство рю ва ти влас ну збірку ста
ро жит но с тей, ми с тецтва і при ро ди. 

До Kруг ли ка пе ре во зять ся учнівські і сту дентські ко лекції, архів Рай
зерівЛо дигіних. Оз най ом лен ня з ко лекціями стар шо го ро ди ча Г.С.Kи р’я   ко ва і 
Лу бенсь кої гімназії про бу д жує в неї цікавість до ар хе о логії. Ра зом з 
Г.С.Kир’яко вим во ни здійсню ють кілька роз ко пок пам’яток ар хе о логії, кон суль
ту ють ся з Ф.І.Kамінським — вже тоді відо мим лу бенсь ким ар хе о ло гомама то
ром. K.М.Скар жинсь ка відвідує гур ток Ф.І.Kамінсь ко го, де чи тає пуб  лікації 
«Ос но ви» та інші ук раїнські ви дан ня, сприй має помірко вані на род ни цькі 
по гля ди ста ро гро мадівців. 1880 р. во на ос та точ но вирішує ство ри ти на базі 
влас ної збірки му зей у Kруг ли ку, за охо чу ва на до цьо го по ра да ми Г.С.Kи р’яко ва 
і Ф.І.Kамінсько го [Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.50].

Середній круглицький період жит тя K.М.Скар жинсь кої (18811905) пов
ністю при свя че ний му зеєтворчій діяль ності та ме це нат ст ву. Зо се ре д жені у 
Kруг ли ку ко лекції по чи на ють пе ре пов ню ва ти кімна ти маєтку і Kате ри на 
Ми ко лаївна до ма гається від чо ловіка спо ру д жен ня про сто ро го дво по вер хо во
го фліге лю для му зею [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.2655. — А.4] в ек лек тич но му стилі 
з ок ре мим вхо дом, відкри тим ши ро ким ган ком зі схо дин ка ми, ве ли ки ми 
вікна ми. Пе ред му зей ним приміщен ням роз би вається парк та квітни ки, 
по ряд розміщується оран же рея. Для збірки ак тив но по чи на ють за ку по ву ва ти
ся му зейні пред ме ти. Скар жинські, зацікав лені ко лекціону ван ням, звер та
ють ся за до по мо гою до своїх ро дичів, сусідів, се лян, лу бенсь ких мі щан, від 
яких до Kруг ли ка і по трап ля ють чис ленні речі. На прид бан ня ко лек цій ви т ра
ча ють ся значні ко ш ти. 

Для ство рен ня май бут ньої ек с по зиції K.М.Скар жин ська фор мує штат 
му зею. Спо чат ку він скла дав ся із завіду ва чавче но го се к ре та ря та хра ни те ляна
гля да ча. Пер ша по са да бу ла за про по но ва на ви кла да чеві При лу ць кої гімназії 
Ф.І.Kамінсько му, який са ме тоді здійсню вав роз коп ки кур га ну на Зам ковій горі 
в Луб нах, ча ст ко во фінан со вані K.М.Скар жинсь кою [Су п ру нен ко, 1988. — С.13]. 
Дру гу — обіймає О.А.Ла в рен ко. З 1891 р. штат му зею скла дається з трьох чо ловік 
— завіду ва ча (С.K.Kуль жинсь кий), хра ни те ля (О.А.Лав рен ко) та на гля да чагіда 
(В.О.Лех ниць кий) [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.36. — А.13]. 
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K.М.Скар жинсь ка для оз най ом лен ня з роз вит ком му зей ної спра ви здій
снює 1883 р. поїздку до Пе тер бур га і Моск ви, де, ке ро ва на на ста но ва ми Ф.І.Kа 
мінсько го [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.95110], відвідує Ер мі таж, Істо рич ний, 
Політехнічний і Ру мян цевсь кий му зеї, зустрічається з ке рів ницт вом Мос ковсь
ко го ар хе о логічно го то ва ри ст ва [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.34,78]. То го ж 
ро ку, пе ре бу ва ю чи в Kиєві, знай о мить ся з В.В.Тар новсь ким і С.А.Ма за ракі, 
пізніше — ог ля дає їх ко лекції [Су пру нен ко, 1997б. — С.7274], Ар хе о логічний му зей 
Kиївсько го універ си те ту. Ці екс кур сії та кон так ти спри я ли не тільки по пов нен
ню круг лиць ких збірок, при д бан ню не обхідно го об лад нан ня та ма теріалів, а й 
от ри ман ню влас ни цею му зею пев них прак тич них знань. 

В Лу бенсь ко му му зеї за про ва д жується облікнадходжень, по чи на ють ство
рю ва ти ся інвен тар ний і ка та лож ний опи си, кар то те ки, на уко вий і по точ ний 
архіви. В ос нов но му, за 18831885 рр. май же повністю бу дується експозиція, що 
зай ма ла дві ве ликі і мен шу за ли, ве с ти бюль і дві кімна ти на дру го му по версі 
[Пе т  ров], 1901. — С.145]. Ек с по зиція бу ла по бу до ва на за кон цепцією 
Ф.І.Kамінсько го си ла ми працівників му зею, йо го за снов ниці та че ляді маєтку. 
Ра зом зі своїми співробітни ка ми K.М.Скар жинсь ка під би ра ла до неї ци та ти, 
фо то і ма люн ки. 
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Фото М.Ходорківського (ЛМДА, м.Лубни).



На 1886 р. K.М.Скар жин ською і Ф.І.Kамінським роз роб ляється пер ший 
варіант статутумузею [Ста тут, 1994. — С.161] як краєзнав чо го на уко воосвітньо
го осе ред ку. Го ло вною ме тою діяль ності за кла ду виз на чає ть ся ви ко нан ня 
«пе да гогічних» та су то на уко вих за вдань у про па ганді і вив чен ні історії, ар хе о
логії та при ро ди рідно го краю. Дру гий варіант ста ту ту, від ре да го ва ний за снов
ни цею за кла ду і С.K.Kуль жинсь ким у кінці 1904 р. [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.1. — 
А.12зв.], вже більш де таль но ок рес лює го лов ні за вдан ня Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої. 

Освітніфункції ус та но ви здійсню ють ся че рез ек с по зиційну та екс кур
сійну діяльність шля хом по ка зу тої чи іншої га  лузі знань та ким чи ном, 
«щоб ко жен, хто ви хо дить з цьо го свя ти ли ща ...[на уки], за  ли шав ро зум, 
стур бо ва ний до пит ливістю, во лю, на еле к т ри зо ва ну ог ля ну ти ми до ка за ми 
си ли люд сько го ду  ху, сер це, роз ши ре не жа до бою світи ти і підтри му ва ти 
«лю ди ну», що йде до кра що го жит тя та ево люції до б ра». Це за вдан ня та кож 
по вин не до ся га ти ся шля хом си с те ма тич ної на уко вої по дачі ек с по но ва них 
пред ме тів у ка та  лозі му зей ної збірки, зі вступ ною стат тею до кож но го 
розділу ком пе тент но го фахівця [Там са мо. — А.1]. Наукові функції му зею 
по ля га  ли у «...зби ранні і збе ре женні пам’яток дав ни ни, ...жит тя і по бу ту 
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Музейнийфлігельукруглику — колишній будинок 
Лубенського музею К.М.Скаржинської. 
За малюнком Г.Нарбута. 1915 р. 



лю ди ни як ду  хов но го, так і ма теріаль но го, пам’яток ми с тецтва, техніки і т. 
ін.» для то го, «щоб ко жен, [хто] зай мається яко юсь на укою (особ ли во у 
зв’яз ку з місце вим кра єм, батьківщи ною му зею) міг знай ти ї ї еле мен ти у 
відповідно му відділі му зею», а та кож — у вступній статті си с те ма тич но го 
ка та  ло га [Там са мо. — А.1зв.]. 

Му зей ділив ся на два відділи — «місцевий», що ре пре зен ту вав «все біч не вив
чен ня ми ну ло го і су час ності» Ліво бе реж ної Ук раїни і Лу бен щи ни, та «загальний» 
— для по ка зу всієї країни й іно зем них дер жав світу, з ме тою оз най ом лен ня з ни ми 
у про цесі порівнян ня і виз на чен ня місця та «сту пе ню куль тур ності місце во го 
краю». Ко жен з цих відділів роз поділяв ся відповідно на шістьпідвідділів: доісто рич
ної ар хе о логії, істо рич ний, цер ков ний, ет но гра фічний, ху дож ньотехнічний та 
при род ни чий. У му зеї ви клю ча ла ся за для «об’єк тивізму і не упе ре д же ності чи с тої 
на уки» про па ган да будьяких пар тій них чи кла со вих ідей, а та кож пор но графії. 
Девізом за кла ду бу ло: «До Істи ни і свя тості» [Там са мо. — А.1зв.2]. 

Для роз ши рен ня му зей них збірок і з ме тою на уко во го вив чен ня най дав
нішо го ми ну ло го Лу бенсь ко го По сул ля K.М.Скар жинсь ка фінан сує ар хе ологічні 
досліджен ня на Лисій Горі у Луб нах [Ля с ко рон ский, 1892. — С.263], ма теріаль но 
підтри мує В.Г.Ля с ко ронсь ко го у йо го об сте жен нях па м’я ток по Сулі [Пу с товіт, 
Су пру нен ко, 1992. — С.127], здійснює кілька влас них спроб ар хе о логічних роз ко
пок, уп ро ва д жує в жит тя про гра му збо ру пи са нок, оп ла чу ю чи надіслані до 
Лу бен над хо д жен ня [Kуль жинс кий, 1899. — С.2729], за ку по вує іко но с та си, де талі 
об ла ш ту ван ня ста рих цер ков [Хан ко, 1992. — С.24], скар би то що. 

У му зеї K.М.Скар жинсь кою за во дить ся облік відвідувачів та екс кур сій них 
груп; вхід до ньо го завжди бувбезкоштовним [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.7. — А.1]. Так, 
за три ро ки (з 1898 по 1901) кількість відвіду вачів зрос ла з 62 до 770 осіб, склав
ши 1228 чол. Зго дом чис ло їх под воїло ся, ся га ю чи в ок ре мі дні до 300 [Пе т ров], 
1901. — С.145; 1901а. — С.205209]. Се ред них бу ли як лу бенці та се ля ни повіту, так 
і відомі сто личні діячі на уки та куль ту ри. Меш канці Лу бен і на вко лишніх сіл із 
за хоп лен ням зга ду ва ли про не од но ра зо ві відвіди ни му зею [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.2655. — А.34], про те, «як їм по яс ню ва ли ко жен пред мет із ко лекцій» [За рец
кий, 1906. — С.3]. Відо мий лі кар, уро д же нець Лу бен С.О.Ти мофєєв, згу ду вав: 
«Для по яс нень бу ла спе ці аль на лю ди на, яку публіка на зи ва ла «му зей ник». 
Відвіду вачі йшли у му зей охо че, хо ди ли ту ди й ек с курсії на вчаль них за кладів, і 
ок ремі осо би» [цит. за: Дя чен ко, 1989. — С.109]. 

Участь в ар хе о логічних, ет но графічних та ми с тець ких ви с тав ках [ДА ПО. 
— Ф.222. — Спр.10. — А.111; 72. — А.12; 133. — А.223; 162. — А.12], ак тив на ви дав
ни ча діяльність, ли с ту ван ня з на уков ця ми і діяча ми віт чиз ня ної куль ту ри [Там 
са мо. — Спр.17210] спри я ли зро с тан ню по пу ляр ності му зею і йо го влас ниці. 
K.М.Скар жинсь ку об ра ли чле ном кількох на уко вих то ва риств — Мос ковсь ко го 
нумізма тич но го [Там са мо. — Спр.2510. — А.1], То ва ри ст ва лю би телів при ро доз
нав ст ва, ан т ро по логії та ет но графії [Там са мо. — Спр.2511], по че сним чле ном 
Пол тавсь кої вче ної архівної комісії [Пав лов ский, 1913. — С.16]. 

По ка зо вою бу ла участь Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої у ви ста
вочній діяль ності. Знач на кількість пред метів ар хе о логічної ко лекції K.М.Скар
жинсь кої ста ла відо мою фахівцям за вдя ки ви с тав кам, що від бу ва ли ся під час 
VI, VIII, XІ ар хе о логічних з’їздів [Су пру нен ко, 1988. — С.14]. Під го товчі коміте ти 
з’їздів що ра зу звер та ли ся до лу бенсь кої ме це нат ки з про по зиціями участі у ви с
тав ках, ви дан нях праць чи ка та логів [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.20. — А.12; 23. — 
А.12; 133. — А.1, 4; 2513. — А.1]. Kруг ли ць ка ек с по зиція вик ли ка ла жва вий інте
рес дослідників під час VIII ар хе о ло гіч но го з’їзду у Москві у січні 1890 р. [Там 
са мо. — Спр.72. — А.22зв., 4]. Фо то та опи си знахідок з ли согірських кур ганів і 
по се лен ня, кур га ну в ур. Зам ков щи на у Луб нах та ін. вміщені се ред таб лиць 
ка та ло гу ви с тав ки [Тр. VIII АС, 1897. — IV. — С.238239. — Табл.LXXVIIILXXXII]. 
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куточокпарку(вгорі) табудинокСкаржинськихукруглику. 
Кінець 1890х рр.  
Фото М.Ходорківського (Фонди ЛКМ. — Інв. № Нг. 2165, 2166).



За ува жи мо, що речі на ви с тав ку відправ лені ко ш том Скар жинсь ких [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр.72. — А.1]. Де які з ек с по натів Лу бенсь ко го му зею бу ли ре пре зен то
вані на вис тав ках XІ та XII ар хе о логічних з’їздів, а K.М.Скар жинсь ка ма ла 
членсь кий кви  ток пер шо го з них [Там са мо. — Ф.222. — Спр.2313]. 

Kрім ар хе о логічних, Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої брав участь у 
про ве денні Міжна род ної ви с тав ки ко с тюмів та зброї у Пе тер бурзі 1902 р., ку ди 
на дав 164 зраз ки зброї і речі пансь ко го по бу ту XVIIIXIX cт. [Там са мо. — Спр.10. 
— А.211]. Скар жинсь ка підтри ма ла ве ле людні ук ра їн сь кі куль турні за хо ди у 
Пол таві з при во ду відкрит тя пам’ят ни ка І.П.Kот ля ревсь ко му 1903 р. [По лонсь
каВа си лен ко, 1992. — 2. — С. 412; Сте па нен ко, 1991. — С.4], пре д ста ви ла на ви с тав
ку місце вих митців «ро бо ти з іс то рії Ма ло росії». Ціка во, що із за про шен ням про 
участь в цьо му мис те ць ко му вернісажі до ме це нат ки звер нув ся відо мий ар хе о
лог і ет но граф Ф.K.Вовк [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.162. — А.1,2]. 

Ме це нат ка однією з пер ших відгук ну ла ся на за сну ван ня При род ни
чоісто рич но го му зею Пол тавсь ко го гу бернсь ко го зем ст ва, пе ре дав ши до йо го 
збірок 1891 р. зра зок «алювію з кістка ми ма мон та, вуг ли на ми та кре м’я ни ми 
зна ряд дя ми» з Гінцівської сто ян ки [Оле хов ский], 1899. — С.VII].

Му зей на діяльність K.М.Скар жинсь кої до пов ню ва ла ся ство рен ням бі ля 
круг лиць ко го фліге ля не ве ли ко го ден д рарію з ос нов ни ми ви да ми де рев та 
кущів, що рос ли на Лу бен щині [Ф ЛKМ. — Інв. №№ Нг.21652166]. По дві р’я са ди
би маєтку бу ло пе ре тво ре не влас ни цею у своєрідний квітник. Не дар ма Міністер
ст во зем ле роб ст ва і дер жав но го май на під час шкільної сіль сь ко го с по дарсь кої і 
ку с тар ної ви с тав ки у Луб нах 1890 р. за зраз ко ве квіт ни кар ство на го ро ди ло 
K.М.Скар жинсь ку ма лою срібною ме дал лю [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.2512. — А.1]. 

Але му зеєтворчість K.М.Скар жин ська роз гля да ла ли ше як один із 
на прямків уп ро ва д жен ня широкої освітньої програми для на се лен ня око лиць 
Лу бен. Во на ве ла ак тив ну суспільноко рис ну та до б родійниць ку ро бо ту, об рав
ши шлях, що не був по пу ляр ний се ред лю дей її ста ну. 

У листі до про фе со ра М.І.Пе т ро ва во на повідо мля ла 1891 р.: «Ско ро на шо
му му зеєві до ве деть ся по ча ти свою пе да гогічну діяльність: я цієї осе ні відкри
ваю... у Kруг ли ку ... на род ну шко лу, чай ну, вечірні чи тан ня для на ро ду, чи таль
ню з бібліоте кою». І далі — про те, що вже знай ш ла ви кла да ча, який «бу де ... 
чи та ти кур си вчи те лям... на род них учи лищ» [ІР ЦНБ НА НУ. — Ф.2. — Спр.5997. 
— А.14]. Усі ці пла ни бу ли втілені в жит тя 18911898 рр. [Ван цак, 1971. — С.34]. 
1904 р. «Пол тавські гу бернські відо мості» за зна ча ли, що: «По ва жа на діяч ка 
[К.М.Скар жинсь ка — О.С.] не відмов ляє у ви дачі книг осо бам, які праг нуть 
на уко вої освіти» [Луб ны, 1904. — С.3].

Ра зом з тим, підтри му ю чи програму Пол тавсь ко го зем ст ва що до піднесення
кустарних промислів і підвищення добробуту населення [Хан ко, 1991а. — С.51; 1993. 
— С.72], K.М.Скар жинсь ка вла ш ту ва ла у маєтку сто ляр ну й ко вальсь ку май
стерні. «Для них ви пи су ва ла хо ро ших майстрів, і мо ло ді лю ди, після закінчен ня 
тієї чи іншої май стерні, самі до б ре пра цю ва ли», — повідо мля ла во на відо мо му 
ко о пе ра то рові М.В.Ле виць ко му [ІР ЦНБ НА НУ. — Ф.1. — Спр.16172. — А.2]. 1929 р. 
зга ду ва ла, що на по чат ку 1890х рр. ор ганізу ва ла в то му ж Kруг ли ку артіль, 
спра ви якої процвіта ли [Там са мо. — А.1]. М.В.Ле виць кий опи су вав, як K.М.Скар
жинсь ка по ста ви ла в Kруг ли ку ви с та ву «По над Дніпром» І.K.Kар пен каKаро го, 
в якій про па гу ва ли ся сільго с партілі [Там са мо. — Спр. 16032]. Є відо мості про 
по ста нов ку круг лиць ким дра ма тич ним гурт ком й інших спек таклів ук раїнською 
мо вою [Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.46]. 

Ці до б родійницькі акції поєдну ва ли ся зі щи рою ма теріаль ною до по мо гою 
ок ре мим се ля нам, пред став ни кам лу бенсь кої інтелігенції, вче ним. Так, K.М.Скар
жинсь ка ре гу ляр но до по ма га ла ро дині Ля с ко ронсь ких під час на вчан ня братів 
Во ло ди ми ра і Ва си ля в Kиївсько му універ си теті [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.92. — А.1].
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Чо ловік Kате ри ни Ми ко лаївни — М.Г.Скар жинсь кий — кінно за вод чик, 
по чес ний на гля дач Лу бенсь ко го по чат ко во го учи ли ща [Ас т ряб, 1914. — С. 
166167], до сить стри ма но сприй мав ме це натські кло по ти своєї дру жи ни. Йо му 
імпо ну ва ло ко лекціону ван ня, але він був про ти всіля ких ви дав ни чих ви т рат та 
зустрічей з на уков ця ми. У Скар жинсь ких рос ло троє ді тей — си ни Во ло ди мир, 
Ігор і донь ка Оль га [ЛМДА. — Ф.62. — Спр.1]. На 1905 р. по дружні зв’яз ки ви я ви
ли ся розірва ни ми. 

З кінця 1890х рр. у K.М.Скар жинсь кої з’яв ляється рішенняпронеобхідність
передачімузею гро мадсь кості як муніци паль но го чи закріплен ня за ним ста ту су 
дер жав но го. Подібна дум ка ме це нат ки не раз зна хо ди ла ви яв у пуб лікаціях про 
му зейні спра ви [Пе т ров], 1901. — С.145; Луб ны, 1900. — С.3]. У зв’яз ку з се лянсь ким 
ру хом в Лу бенсь ко му повіті, за го ст рен ням внут ріш ньо політич ної си ту ації в 
країні, осо би с ти ми про бле ма ми, K.М.Скар жин сь ка вирішує виїха ти за кор дон. 
Своє му зей не зібран ня праг не по да ру ва ти Луб нам за умо ви, щоб місто виз на ло 
її довічне пра во на участь в ор ганізації й на ступ но му спря му ванні цьо го за кла
ду при на уко во му керівництві Мос ков сько го ар хе о логічно го то ва ри ст ва, а та кож 
по бу ду ва ло для му зею спе ці аль ний бу ди нок [ДА ПО. — Ф.222. — Спр. 11. — А.11зв.]. 

Міська ду ма роз гор ну ла жва ве об го во рен ня про по зиції [Там са мо. — Спр.14. 
— А.14], пи са ла кло по тан ня про на дан ня суб сидій на будівництво [Лу бен ский, 
1903. — С.158], за про шу ва ла ком пе тент них рад ників із цьо го пи тан ня [Бе ля шев
ский], 1904. — С.108111; Лу бен ский ук ра ин ский, 1903. — С.126]. Але, виз на ю чи 
не обхідність му зей ної ус та но ви в од но му з ста ро дав ніх міст Ліво бе реж жя [ДА ПО. 
— Ф.222. — Спр. 11. — А.12], все ж дійшла ви снов ку про не мож ливість прий ня ти 
та кий да ру нок [Луб ны, 1903. — С.3]. Піс ля оз най ом лен ня з діяльністю При род ни
чоісто рич но го му зею Пол тав сь ко го гу бернсь ко го зем ст ва та пись мо вих пе ре го
ворів з йо го керівництвом [Від ре дак то ра, 1991. — С.3] K.М.Скар жинсь ка вирішує 
пе ре да ти ко лекції са ме в Пол та ву [От чет...1906 г., 1907. — С.14]. Ре во люційні події 
кінця 1905 р. в Луб нах [Ван цак, 1991. — С.31] при ско ри ли цю пе ре да чу.

От же, 1906 р. Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої став над бан ням 
гу бернії. Та йо го ко лиш ня влас ни ця не при пи ни ла ні своєї ви дав ни чої, ні бла
годійниць кої діяль ності.

 На ступ ний лозаннський період у житті K.М.Скар жинсь кої (19061914) 
ха рак те ри зується пе ре важ но як бла годійниць кий. 1905 р. во на виїха ла до Італії, 
пізніше пе ре бра ла ся в Швей царію [ЛМДА. — Ф.62. — Спр.2. — А.25], де зу пи ни ла
ся в м.Ло занні [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.1. — А.8]. Про жи ва ла там ра зом з дітьми 
Іго рем і Оль гою та їх ви хо ва те лем С.K.Kуль жин ським [ДАРФ. — Ф.ДПОВ. — 
Оп.1906 р. — Спр.115. — Т.21. — А.7373 зв.]. По смерті чо ловіка, про дав ши май же всі 
зе мельні во лодіння (де які бу ло по да ро ва но, — на при клад, 30 де ся тин під 
Лу бенсь ку сільсько го с по дарсь ку шко лу), K.М.Скар жинсь ка май же по ли ши ла 
кон так ти з над сульсь ким міс том [Там са мо. — А.71]. 

За кор дон на бла годійниць ка діяльність ме це нат ки не раз по трап ля ла в по ле 
зо ру жан дармсь кої аген ту ри. До не сен ня «про революційну діяльність» [Ван цак, 
1992а. — С.38] збе рег ли відо мості за май но вий стан Скар жин ської [де тальніше 
див.: Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С. 97], а та кож про те, що пол тавсь ке дво рян ст во 
по ру ши ло кло по тан ня про «за про вад жен ня опі ки над май ном мар но т рат ниці» 
[ДАРФ. — Ф.ДПОВ. — Оп.1906 р. — Спр.115. — Т.21. — А.31] — «не нор маль ної осо би, 
яка обіця ла М.А.На тан со  ну [солідар но му з більшо ви ка ми на род ни ку [Ленін, ПЗТ. 
— 41. — С.53] 50 тис. крб. на ре во люційну спра ву» [ДАРФ. — Там са мо. — А.74зв.]. 

До сить значні су ми ви т ра чені нею як добродійницькадопомога ук ра їн ській 
та російській еміграції в Швей царії. Так, Скар жинсь ка виділи ла 2000 фран ків 
Же невській касі взаємо до по мо ги політемігрантів, на які бу ла при д ба на ка рет на 
май стер ня для пра цев ла ш ту ван ня без робітних зем ляків. У Ло зан ні за сну ва ла 
робітни чий бу ди нок. Два ро ки ут ри му ва ла при ту лок для спів вітчиз ників, а 

44

Розділ II.  Лубенський музей K.М.Скаржинської як яскраве явище...



45

§ 3. Життєвий шлях і музейна діяльність Kатерини Скар жинсь кої.

Лубни.ВигляднаСулутаЗасуллязВерхньогоВалу (вгорі), 
будинокміськоїуправи. 1907 р. 

За фотолистівками 1908 р.



ко ли йо го за кри ла за об мал лю коштів — не відмов ля ла в гро шовій до по мозі 
особ ли во нуж ден ним [Там са мо. — Т.21. — А.73зв.74], ук раїнським уч ням і сту
ден там [Лу го вий, 1942. — С.236]. Зго дом во на звер ну ла ся до швей царсь ких фе де
раль них вла с тей з про хан ням підтри ма ти її ба жан ня відкри ти яс ла для сиріт 
греків, бол гар, сербів і ту рок, уби тих під час Бал кансь ких воєн, зби ран ня 
не обхідних для цьо го коштів [ДАРФ. — Там са мо. — Т.21. — А.7373зв.]. Це вже 
пе ре пов ни ло ча шу терпіння місце вих спец служб, і на Скар жинсь ку бу ло зібра не 
досьє, з яким оз най ом ле на російська жан дар мерія [Там са мо. — А.73зв.]. 

Політичні симпатії K.М.Скар жинсь кої по сту по во зміню ва ли ся від 
по мірко ва нона род ниць ких до соціалде мо кра тич них. Во на співчут ли во ста ви
ла ся до різних течій робітни чо го ру ху, на сам пе ред, то му, що в йо го емі грант
ських ко лах бу ло чи мо ло вихідців з Лу бен щи ни. У по меш канні бла го дій ниці на 
до сить скром них прий о мах 19111912 рр. мож на бу ло зустріти мен шо виків, 
есерів, більшо виків, лідерів Бун ду. Більшість з цих політич них пар тій не раз 
ко ри с ту ва ла ся до б родійністю гос по дар ки. З цьо го при во ду до неї звер та ли ся і 
О.М.Горь кий, В.І.Ленін та ін. Їх осо бисті ли с ти K.М.Скар жин ська пізніше де я
кий час зберіга ла в Луб нах [ЛМДА. — Ф.62. — Спр.1. — А.25зв.]. 

Яс к ра вою сторінкою по движ ництва K.М.Скар жинсь кої у Швей ца рії бу ло 
ви дан ня у м.Да вос «літе ра тур нона уко во го і політич но го жур на лу» «За рубе
жом», в яко му відо б ра жа ла ся вся палітра ідей них течій та на прямків ре во
люційної еміграції Ук раїни і Росії по чат ку 1910х рр. 

Жур нал ви пу с кав ся видавництвом K.М.Скаржинської «За рубежом», йо го 
мож на бу ло одер жу ва ти «у всіх кни гар нях Західної Євро пи і Аме ри ки» [За ру бе
жом, 1909. — № 1. — С.1]. По ки що ви яв ле но три но ме ри цьо го ча со пи су [Ван цак, 
1992а. — С.39]. 

Ре дак то ром жур на лу був мен шо вик Г.Я.Ав ра шов. Відділ бе ле трис ти ки 
ре да гу вав відо мий по ет С.Г.Пе т ров (Ски та лець), який і от ри му вав від K.М.Скар
жинсь кої ко ш ти на ви дан ня ча со пи су [ДАРФ. — Ф.ДПОВ. — Спр. 115. — Т.20. — 
А.152]. Се ред літе ра тур них публікацій жур на лу — опо відан ня В.В.Муй же ля, 
Е.М.Чи ри ко ва, вірші єврейсь ко го по ета Х.Н.Бя ли ка. Пуб лі цис ти ка ре пре зен
то ва на спо га да ми і тво ра ми Л.Г.Дей ча і П.П.Мас ло ва, іс то рич ни ми пра ця ми 
М.П.Ар ци ба ше ва, Б.О.Ла за ревсь ко го, ліде ра Бун ду Ме де ма. Інші відділи ча со
пи су ве ли ліде ри мен шо виз му Ю.Й.Мар тов, Ф.І.Дан, О.С.Мар ти нов [За ру бе жом, 
19091910. — № № 13]. 

Се ред цих ма теріалів K.М.Скар жинсь ку як ви дав ця, на сам пе ред, ці ка ви
ла літе ра ту ра і на ука. Сприй ма ю чи події ево люційно, до б родійни ця ро зу міла 
не обхідність по дачі їх ра зом з політи кою. В міру сил во на на бли жа ла очі ку вані 
події 1917 р., ба жа ю чи змін у суспільстві на кра ще, зни щен ня цен зур них об ме
жень і тор же ст ва сво бо ди сло ва [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.2655. — А.911]. 

Невідо мо, які ще ви дан ня ви пу с ка ло ви дав ництво у Да восі, але по я ва за кор
дон но го жур на лу, фінан со ва но го Скар жинсь кою, з помітною наз вою «За ру бе жом» 
пе ре ду ва ла цілій серії ана логічних ви дань з ог ля дом подій за кор до ном у XX ст. 

1913 р. K.М.Скар жинсь ка по ри ває будьякі зно си ни з діяча ми по лі тич них 
партій, на сам пе ред, мен шо ви ка ми, ро з д ра то ва на фак та ми підроб ки ос танніми 
влас них век селів [Луч, 1913. — С.12; Пись ма, 1924. — С.275276]. Літ ня жінка бу ла 
гли бо ко вра же на підступністю, так зва них, ре во лю ці о не рів, що ви ма ню ва ли в 
неї гроші, при кри ва ю чись ба лач ка ми про не об хід ність освітніх за ходів у ході 
ре во люційної бо роть би. Во на за мк не но жи ве на віллі «Ле Пьопліє» у швей
царсь ко му се лищі Розіаз під Ло зан ною [ДАРФ. — Там са мо. — Т.21. — А.165165 
зв.]. Із по чат ком Пер шої світо вої війни — по вер та ється в Ук раїну [НА ЦОД ПА. 
— Ф.18. — Спр.1. — А.9].

На пе ре додні пізньоголубенського періоду жит тя (19151932) K.М.Скар жинсь ка 
пе реїжджає з Kиєва до Лу бен, щоб тут зо ста ти ся на зав ж ди. Во на осе ляється у 
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своєї донь ки О.М.Kли мо вої, до по ма гає їй у справі пе ре тво рен ня Kруг лиць ко го 
вечірньо го учи ли ща для до рос лих [Ас т ряб, 1914. — С.83] на при ват ну ук раїнську 
гімназію зі спільним на вчан ням хлоп чиків і дів ча ток, прий о мом єврейсь ких 
дітей, ство рен ням учнівських ор ганізацій то що [ДА ПО. — Ф.222. — Спр. 2655. — 
А.14]. До 1917 р. про жи ває у бу дин ку сво го зя тя А.П.Kли мо ва у Kруг ли ку [Пол
тав щи на, 1992. — С.347], лис тується з літе ра то ра ми та мит ця ми, зо к ре ма пись
мен ни цею Л.О.Янов сь кою, до по ма гає по етампо чатківцям [ЦДІАУ. — Ф.1372. — 
Оп.1. — Спр.81. — А.3]. 

Особ ли во близькі сто сун ки K.М.Скар жинсь ка ма ла з Г.І.Нар бу том — 
чо ловіком своєї племінниці та ви хо ван ки В.П.Kир’яко вої [Ван цак, 1992. — С.45; 
Ернст, 1926. — С.3940]. Са ме він за ли шив серію круг лиць ких ма люн ків, в то му 
числі зберіг у графіці зовнішній ви гляд му зей но го бу дин ку [Ге оргій Нар бут, 1983. 
— С.1213. — Рис.13]. У 1917 р. Скар жинсь ка за ос тан ні ко ш ти ви ку пи ла ча с ти ну 
по меш кан ня в Луб нах по ву лиці Го го ля, 2, де жи ла до середини 1920х рр. 
[ЛМДА. — Ф.62. — Спр.2. — А.26]. За віком во на вже за ли ша ла ся ос то ронь гро
мадсь ко го жит тя. 

На по чат ку 1920х рр. K.М.Скар жинській, за осо би с тим роз по ряд жен ням 
В.І.Леніна, бу ла при зна че на не ве ли ка пенсія [Ван цак, 1987. — С.4]. Во на зна чить
ся пер шою у пе реліку персональнихпенсіонерів 1925/26 рр. [ЦДА ВОУ. — Ф.1. — Оп.2. 
— Спр.3890. — А.21]. Вклю чен ня ко лиш ньої доб ро дійниці до цьо го спи с ку відбу
ло ся після на пи сан ня М.Г.Ас т ря бом ли с та до Й.В.Сталіна про біду ван ня ме це
нат ки. Зовсім не ве ли ка су ма пенсії в 30 крб. [ЦДА ВОУ. — Ф.348. — Oп.1. — Спр.144. 
— А.136] не да ва ла мож ли вос ті прид ба ти навіть про дук ти хар чу ван ня. Після 
ря ду звер тань у ви сокі ін стан ції K.М.Скар жинсь ка пи са ла в од но му з листів: 
«...О.Г.Шліхтер мені до дав ще» [цит. за: Ван цак, 1971. — А.13]. 

Та в кінці 1920х рр. ко лишній поміщиці при га да ли й дво рянсь ке по ход
жен ня, і то ле рантність не тільки до Леніна, а й до мен шо виків. Зли ден на пенсія 
бу ла змен ше на до мініму му, а після роз гля ду кло по тан ня до го ло ви ВУЦВKу 
Г.І.Пе т ровсь ко го [ДА ПО. — Ф.Р2068. — Оп.1. — Спр.550. — А.7071] відміне на 
зовсім. Поз бав лен ня за собів до існу ван ня відби ло ся на ма те рі аль но му ста но
вищі і здо ров’ї. В ос танні ро ки K.М.Скар жинсь ка жи ла на гро шо ву до по мо гу 
С.K.Kуль жинсь ко го. Во на по мер ла, всіма за бу та, влітку 1932 р. у пе ред день 
го резвісно го го ло до мо ру [Єрмак, 1993. — С.25] у Kруг ли ку під Луб на ми, де і бу ла 
по хо ва на. 

А в 1930х рр. лу бенсь кий пись мен ник О.В.Дон чен ко, по етич ний дар яко
го сво го ча су не знай шов ме це натсь ко го схва лен ня до б родійниці, під ле щу ю
чись до вла ди та ви ко ну ю чи за мов лен ня на пап лю жен ня пам’яті виз нач ної зем
ляч ки, на звав її прізви щем жор сто ку й об ме же ну поміщи цю в сво їй повісті 
«Лукія», зма лю вав Kруг лик і му зей не зібран ня як ко лекцію ди вацтв не до люд
ку ва тої гра фині [Дон чен ко, 1956. — С.16,1819,4243,6065]. 

Та ім’я K.М.Скар жинсь кої не пішло в не бут тя, во но за ли ши ло ся ві до мим 
пе ре дусім як ім’я виз нач ної куль тур ної діяч ки, за снов ниці од но го з пер ших в 
Ук раїні краєзнав чих му зеїв та унікаль ної ар хе о логічної збірки, ви дав ця. На всіх 
ета пах сво го жит тя во на за ли ша ла ся вірною донь кою Ук ра ї ни, при мно жу ю чи 
освітні й куль турні здо бут ки сво го на ро ду, і все на бу те за ли ши ла на щад кам; 
ви я ви ла ся та ла но ви тим ор ганіза то ром не тільки му зей ної спра ви, а й на уко вих 
досліджень, втілю ва чем у жит тя ви дав ни чих й ос віт ніх про ектів. Значні на той 
час ко ш ти, ви т ра чені K.М.Скар жинсь кою на Лу бенсь кий му зей (на 1889 р. во ни 
скла да ли до 100000 крб., а до 1905 р. пе ре ви щи ли 300000 крб., зі вра ху ван ням 
сум на ви дав ничі про ек ти) [ДА ПО. — Ф.222. — Спр. 2655. — А.4; Луб ны, 1900. — С.3], 
вик ли ка ли по ва гу до неї не тіль ки діячів на уки та куль ту ри, а й про стих 
лу бенців, пред став ників прав ля чої вер ст ви. Ім’я Скар жинсь кої бу ло вне се не до 
списків най виз начніших урод женців дво рянсь ко го ста ну Пол тавсь кої гу бернії 
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[Пав лов ский, 1907. — С.268; 1914. — С.255]. А не що дав но в Луб нах з’яви ла ся ву ли ця 
Kате ри ни Скар жинсь кої [Су пру нен ко, 1990. — С.107]. 

Се ред чи ма ло го чис ла до б родійників на куль тур ницькій ниві [Бо ха нов, 
1989. — С.712] K.М.Скар жинсь ка на ле жить до не ве ли кої гру пи кра щих пред став
ників дво рян ст ва — за снов ників му зеїв (М.П.Ру мян цев, М.K.Тє ни ше ва, Ю.С.Не 
чаєвМаль цев), — чиє ім’я завжди зга ду ва ли дослідни ки му зей ництва та ар хе о
логії [Ху дя ков, 1933. — С.142; Раз гон, 1957. — С.110]. Во на ут вер ди ла своєю діяльністю 
шлях, ко т рим де що пізніше пішли виз начні пред став ни ки ук раїнсько го гро
мадсь ко го му зей ництва — ме це на ти ру бе жу XIXXX ст. — О.М.Поль, 
В.В.Тар новсь кий, Б.І.Ха нен ко та інші [За рем ба, 1995а. — С.76150], пра ця яких 
«завжди відрізня лась і гро мадсь ки ми ор га ні за ційни ми фор ма ми зби ран ня 
ма теріалів, і ши ро кою освітньою ро бо тою, і по стійною бо роть бою з уря дом за 
най е ле мен тарніше поліпшен ня му зей ної спра ви» [Ук раїнський му зей, 1927. — С.11].

§4.науковіспівробітникитакореспондентимузею.

Му зей K.М.Скар жинсь кої про тя гом всіх етапів існу ван ня мав ціле ко ло 
ста ран них співробітників і до б ровільних помічників. Ча с ти на з них ви я ви ла ся 
та ла но ви ти ми дослідни ка ми, упо ряд ни ка ми ко лекцій, час ти на ж — да ру ва ла, 
відшу ку ва ла, ку пу ва ла речі му зей но го ха рак те ру. 

Науковими співробітниками бу ли штатні вчені се к ре тарі чи за ві ду ва чі, 
функції працівників іноді ви ко ну ва ли вчені, гро мадські діячі, які при я те лю ва ли 
зі K.М.Скар жинсь кою. «Співробітниками» фун да тор ка му зею на зи ва ла та кож осіб, 
які спри я ли по пов нен ню ко лекцій. Гру па постійних до пи су ва чів до Kруг ли ка 
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де проживала К.М.Скаржинська у 19141916 рр. 
Архітектурна реконструкція В.В.Вечерського. 1991 р.  
(Полтавщина, 1992. — С.347).



от ри ма ла ста тус «кореспондентів» і та кож бу ла при чет на до фор му ван ня і вив чен
ня ко лекцій Лу бенсь ко го му зею. Зберігся ру ко пис ний «Спи сок співробітників та 
ко ре с пон дентів» му зею, ук ла де ний Ф.І.Kа мін ським 1889 р. [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.6. — А.1], а та кож знач на ча с ти на лис ту ван ня з цьо го при во ду [Там са мо. — Спр
.19,24,36,53,63,7274,92,141,168,178,183]. Долі цих лю дей та їх на уко ва діяльність бу ли 
без по се ред ньо пов’язані з Лу бенсь ким му зеєм K.М.Скар жинсь кої, то му скла ли 
не ві д’єм ну ча с ти ну історії круг лиць ко го му зей но го осе ред ку.

1. Kир’яков Григорій Степанович (18051883) по хо див зі ста ро вин но го дво
рянсь ко го ро ду [Лу ком ский, Мод за лев ский, 1914. — С.71. — XLIX,1], що дав країні 
зем ле влас ників, бой о вих офіцерів, ху дож ників, пе да гогів і спорт сменів [Ван цак, 
1988. — С.3; 1992. — С.4546]. Він на ро див ся 1805 р. у с.Гінці Лу бенсь ко го повіту. 
От ри мав до маш ню освіту, пізніше на вчав ся у Рі ше льєвсько му ліцеї в Одесі, де я
кий час слу жив в армії. 

В 18581872 рр. Г.С.Kир’яков був пред во ди те лем дво рян ст ва, од ним із ми ро
вих суддів Лу бенсь кої ок ру ги [ДА ПО. — Ф.222. — Спр. 1023, 1025, 1027. — А.12]. 
Во лодів у Гінцях селітро вар нею, вин ни цею, збу ду вав вітряк [Суп ру нен ко, 1989а. — 
С.19]. Від діда дістав ся йо му ве ли кий од но по вер хо вий бу ди нок кінця XVIII ст., з 
бібліоте кою і збіркою творів ми с тецтва. Гін ців ський поміщик от ри мав свідоцтво 
на відкрит тя в с.Ду хо ве Лу бенсь ко го по віту за власні ко ш ти на род но го учи ли ща 
[ДА ПО. — Ф.222. — Спр.1098. — А.17]. У 1874 р. на ма гав ся ор ганізу ва ти досліджен ня 
скла ду ви яв ле ної ним мі не раль ної во ди та на ла го ди ти її ви до бу ван ня [Там са мо. 
— Спр.1033; 1111. — А.14]. Збе рег ли ся ав то гра фи йо го еко номіч них та публіци с тич
них ста тей до «Рус ско го ве ст ни ка» 18581860 рр. [Там са мо. — Спр.705,707709]. 

За ува жи мо, що Г.С.Kир’яков був кан ди да том у чле ни Гу бернсь ко го ко міте
ту для виз во лен ня се лян від Лу бенсь ко го повіту, брав участь у під го тов ці до ку
ментів ре фор ми 1861 р. [Пав лов ский, 1907. — С.47,50]. У 1876 р. Г.С.Kи р’яков об ра
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ний дійсним чле ном Російсько го ге о графічно го то ва рист ва [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.1114. — А.1]. Уп ро довж 18721875 рр. він по да ру вав Лу бенській чо ловічій 
гімназії архівні до ку мен ти, па ле он то логічні й ар хе ологічні знахідки з Гінців та 
ок ру ги, гер барій, за пи си фоль к  ло ру [Суп ру нен ко, 1990а. — С.12]. Збе рег ли ся 
вдячні ли с ти до Г.С.Kир’яко ва від ди рек то ра гімназії, фоль к ло ри с та 
М.Т.Си мо но ва (Но ми са) про ці по жерт ви [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.1107, 1109, 1110. 
— А.1]. 

Освіче ний поміщик, ко лекціонер, який мав у Гінцях не ве ли ку збірку ста
ро жит но с тей, жва во ціка вив ся пам’ят ка ми ар хе о логії в ок рузі, вів епі зо дич но їх 
роз коп ки з на уко вою ме тою [Kула то ва, Су пру нен ко, 1991. — С.4647], не зміг за ли
ша ти ся сто роннім спо с теріга чем від крит тя в ме жах сво го ма єтку кісток ви коп
них тва рин — ма мон та, північно го оле ня, а відтак став спів учас ни ком вив чен ня 
пер шої пам’ят ки па ле олітич ної до би в Ук раїні [Шов ко пляс, 1971. — С.122; Ле бе дев, 
1992. — С.136]. 

Зно си ни з відо ми ми вче ни ми — М.Т.Cимо но вим, П.П.Се ме но вим, 
K.М.Фе офілак то вим та лу бенсь ким ар хе о ло гом Ф.І.Kамінським [ДА ПО. — Ф.222. 
— Спр.1106,11071112] роз бу ди ли на схилі жит тя у цієї лю ди ни жа гу зби  раль
ництва, до ку мен ту ван ня інфор мації про знахідки ста ро жит но с тей. Са ме 
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Г.С.Kир’яков мав вирішаль ний вплив на мо ло ду дру жи ну сво го дядь ка М.Г.Скар
жинсь ко го — Kате ри ну — в ут вер д женні дум ки про за сну ван ня влас но го му зей
но го за кла ду [Су пру нен ко, 1990а. — С.13], до по ма гав у здій с ненні пер ших роз ко
пок [KАВ. — С.5556], прид банні му зей них ре чей [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — 
А.2зв.]. 

Свою ко лекцію пред метів ста ро ви ни він за повів K.М.Скар жинській [Суп ру
нен ко, 1989б. — С.220]; після 1883 р. ця збірка вли ла ся до Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої [KАВ. — С.38,5556,58]. Г.С.Kир’яко ва вва жа ла фун да тор ка 
му зею по вно прав ним співробітни ком, який не од но ра зо во на да вав по ра ди що до 
фор му ван ня ко лекцій та ство рен ня ек с по зиції. 

Г.С.Kир’яков за зна че ний у спи с ку членів III ар хе о логічно го з’їзду в Kи  єві 
[Спи сок, 1878. — С.XI], на ар хе о логічну ви с тав ку яко го він на дав ко лек  цію 
знахідок влас них досліджень [Ука за тель, 1874. — С.7,42]. З йо го ім’ям пов’яза не 
та кож збе ре жен ня кількох ви дат них дав нь о русь ких зо ло тих при   крас (кол ти та 
че па) зі скла ду київсько го скар бу ювелірних ви робів XIIXIII ст. [То лоч ко, 1972. 
— С.121122], ви яв ле но го 1827 р. в рай о ні Де ся  тин ної церк ви в са дибі О.С.Аннєнко
ва [Ля с ко рон ский, 1898; 1913. — С.111; Kу рін ний, 1970. — С.19], і, пев но, пе ре да них до 
Ар хе о логічно го му зею Kиївсько го уні вер си те ту [Ука за тель, 1874. — С.8. — № 92], 
ча с ти ни ко лек  ції дав ньо ру сь ких знахідок у с. Ісківці Лу бенсь ко го повіту відо мо
го ет но гра фа і пи сь мен ни ка О.С.Афа насьєваЧуж бинсь ко го [KАВ. — С.62. — № 
411]. 

Г.С.Kир’яков є од ним із за чи на телів ар хе о логічно го зби раль ництва та 
ар хе о логічно го краєзнав ст ва у По суллі та на Лу бен щині.

2. Kамінський Федір Іванович (18451891) — один з піонерів вив чен ня 
пам’яток най давнішо го ми ну ло го Ук раїни — був не тільки пер шим за ві  ду ва
чем Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, а й до б ре відо мим ар хе о ло гом, 
крає знав цем і пе да го гом [Пер шовідкри вач, 1992. — С.34]. Йо го ім’я мож на 
зустріти на сто рінках ен цик ло педій і довідників [С[ум цов], 1895. — С.205; Ста
в  ров ский, 1903. — С.63; Kамин ский, 1910. — С.568; 1915. — С.344; Пол тав щи на, 
1992. — С.174,346,479,481,870; ЕУ, 1994. — С.928; Слов ник, 1996. — С.396], фун да
мен таль них досліджень з історії Ук раїни [Гру шев сь кий, 1913. — С.3031. — 
Прим.; По лонсь каВа си лен ко, 1992. — 1. — С.42], пра ць з історіог рафії ар хе о логії 
[Kурінний, 1946; 1970. — С.57; Бо рискoвский, 1953. — С.1114; Шов ко пляс, 1969. — 
С.V; Фор мо зов, 1983. — С.46; 1986. — С.61; Ле бе дев, 1992. — С. 136], мо но графічних 
досліджень [Ува ров, 1881. — С.11; Ефи мен ко, 1953. — С.311,551; На ри си, 1957. — С. 
599; Бе ре го вая, 1960. — С.145146; Иль ин ская, 1968. — С.20,55; Шов ко пляс, 1971а. 
— С.39; Чер ниш, 1985. — С. 55; Мор гу нов, 1996. — С.94], підруч ників для вузів 
[Шов ко пляс, 1964. — С.30; Чер ня ков, 1992. — С. 31; То лоч ко та ін., 1994. — С. 14], 
кра є знав  чих ви дань [Пол тав щи на, 1961. — С.110; 1969. — С.122; 1995г. — С.6; 
Ван цак, Kозю ра, 1993. — С.5], путівників [Гор ен ко, Се ме ню та, 1973. — С.6; Ван
цак, 1988. — С.36; Су пру нен ко, 1988б. — С.4]. Життєвий і твор чий шлях лу бенсь
ко го ар хе оло га вже був пред ме том досліджен ня [Бо ри с ков ский, 1953. — 
С.1114,16; Су пру нен ко, 1991б. — С.6975; 1997г. — С.6164], то му ли ше в за галь них 
ри сах оха рак те ри зуємо ос новні віхи жит тя пер шовідкри ва ча ук ра їн сько го 
па ле оліту [Су пру нен ко, 1994г. — С.1214]. 

Ф.І.Kамінський на ро див ся у бе резні 1845 р. в містеч ку KежанГо ро док 
Мінської гу бернії (су час не смт. Да видГо ро док Брестсь кої об ласті Рес пуб ліки 
Біло русь) в сім’ї свя ще ни ка, уро д жен ця Пе ре я слав щи ни. За кін чив ду хов не учи
ли ще, після чо го на вчав ся в Пе ре я славській семінарії. 1865 р. як ві льний слу хач 
всту пив на фізи кома те ма тич ний фа куль тет Kиївсько го уні вер си те ту, в стінах 
яко го слу хав лекції про фе сорів М.Г.Бун ге, М.П.Дра го ма но ва, О.О.Kова левсь ко го, 
K.М.Фе офілак то ва [Ав се ен ко, 1881. — С.707730; Щер би на, 1919. — С.6568]. 
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По закінченні універ си те ту по вер нув ся до Пе ре я сла ва вчи те лем ро сій
ської мо ви в ду хов но му учи лищі [Се фе ров ский, 1898. — С.165], а та кож ви кла дав у 
при ват но му жіно чо му пансіоні. 

Мо ло дий пе да гог за хоп лю вав ся ар хе о логією. Він кілька разів звер тав ся 
до Імпе ра торсь кої Ар хе о логічної Комісії з про хан ням ви дачі на йо го ім’я 
відкри то го ли с та, хо ча пер ший лист от ри мав ли ше 1870 р. — свідоцтво на пра
во про ве ден ня роз ко пок кур ганів у Пол тавській та Мінській гу бер ні ях, ви да
не йо му Мос ковсь ким ар хе о логічним то ва ри ст вом [ДА ПО. — Ф.222. — Спр. 790. 
— А.1]. Ро бо та за доз во лом на досліджен ня від МАТ у по даль шо му при зве ла до 
мов чаз но го ігно ру ван ня цен т раль ною сто лич ною ар хео ло гічною ус та но вою 
на уко вої діяль ності дослідни ка. За лу чен ня учнів учи ли ща та семіна ристів до 
роз ко пок, кри тичні ви с ту пи Ф.І.Kамінсько го в пресі що до місце вих зло вжи
вань [Бо ри с ков ский, 1953. — С.14] вик ли ка ли не вдо во лен ня пе ре я славсь ко го 
чи нов ництва. 

Зі смер тю дру жи ни, Марії Вікторівни, у лю то му 1871 р. [ДА ПО. — Ф.222. 
— Cпр.826. — А.1] він пе ре во дить ся до Хо рольсь ко го повіто во го учи ли ща 
[Ста ро жит ності, 1994. — С.5], а не вдовзі от ри мує при зна чен ня до но вос тво ре
ної Лу бенсь кої чо ло вічої гімназії, очо лю ва ної ви пу ск ни ком Kи їв сько го 
універ си те ту М.Т.Си мо но вим [Лісни чий, 1988. — С.94]. За свід чен ням ос тан нь
о го, в гім на зії Ф.І.Kамінський ви я вив ся «аб со лют но не за мін ним» [Си мо нов, 
1889. — С.3]. 

Дослідник пе реїхав до Лу бен і роз по чав ви кла даць ку діяльність учи те
лем підго тов чо го кла су та бібліоте ка рем фун да мен таль ної кни гозбірні. На 
пе да гогічній ниві у Луб нах він пра цю вав з лип ня 1872 р. по гру день 1882 р. 
[Се фе ров ский, 1898. — С.165], ви кла да ю чи та кож у жіночій гімназії при ро до знав
ст во. 
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Лубни.Загальний вигляд нагірної частини міста. 
Фото М.Ходорківського початку 1900х рр. (Карпов, 1903. — С.24).



За ініціати вою Ф.І.Kамінсько го і М.Т.Си мо но ва у чо ловічій гім на зії був 
ство ре ний пер ший в місті і на Пол тав щині на вчаль ний краєзнав чий му зей. Він 
містив збірки кабінетів зо о логії, бо таніки, міне ра логії, нумізма ти ки, ар хе о логії 
та па ле он то логії [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.12]. Зібран ня фор му ва ло ся як за 
ра ху нок дарів гро мадсь кості, так і шля хом ці ле спря мо ва но го зби ран ня пе да
гогічним ко лек ти вом. Во но вклю ча ло, крім за зна че них збі рок, більше 2000 назв 
книг і 130 ру ко писів. Всі ці пред ме ти оп ра цьо ву ва лись Ф.І.Kамінським, який 
здійсню вав їх по пе редній опис, роз поділяв між ка бінет ни ми і фун да мен таль
ни ми збірка ми. М.Т.Си мо нов відзна чав, що са ме «за вдя ки ар хе о ло гу 
Ф.І.Kамінсько му спра ва у біб ліотеці й ар хео ло гічно му кабінеті бу ла по став ле на 
до б ре» [Н.Т., 1898. — С.5859]. 

В гімназії дослідник сфор му вав яс к ра ву збірку ма теріалів, зо се ред же ну в 
ар хе о логічно му кабінеті. Во на ви ник ла за вдя ки са мостійним роз від кам уче но го і 
вик ли ка ла цікавість спеціалістів. Ор ганіза то ри III ар хео ло гіч но го з’їзду за про
си ли ди рекцію гімназії пред ста ви ти ко лекцію кабіне ту на звіт ній ви с тавці 1874 
р. в Kиєві [Ля с ко ронсь кий, 1928. — С.70]. 

Ек с по зицію Лу бенсь кої гімназії відкри ва  ла кар та, ви ко на на 
Ф.І.Kа мін ським, на якій по зна ча ли ся місця знахідок кам’яних зна рядь і кісток 
ма мон та в Пол тавській гу бернії [Ука за тель, 1874. — С.7. — № 91; Ат лас, 1878. — 
Табл.VI,1]. Ек с по ну ва ли ся 47 ви робів з кре ме ню, кістяні ши ло та вістря, 14 ве ли
ких кісток ма мон та з Гінцівської сто ян ки [Там са мо. — №№ 92,9499]. Ра зом з 
ни ми зна хо ди ли ся й більш пізні зна ряд дя з кре ме ню — ула мок сер па з хут. Че бе
ря ки та на ко неч ник стріли з Лісо вої Сло бі дки Лу бенсь ко го повіту, ка м’яна 
со ки ра з кур га ну біля хут. Бо го дарівка Ло х виць ко го повіту [Там са мо. — №№ 
93,105106]. Бу ли пред став лені та кож кре мені з «сумнівни ми слі да ми об роб ки» з 
яру по ряд із Лу бенсь кою гімназією та с. В’язівок Лу бенсь ко го повіту [Там са мо. 
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переяслав.Архієрейський будинок та колишня семінарія. 
Лубни.Верхній Вал. Добре помітні вали городища. 
За малюнками П.Соколовського. 1902 р. 
(Морачевский, Карпов, Малышева, 1903. — С.383, 408).



— №№103, 104], за яки ми су часні дослідни ки вка зу ють на роз та шу ван ня па ле
олітич них місцез на хо д жень у По суллі [Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.67; 
Ми ло ва но ва, 1990. — С.60; Ле бе дев, 1992. — С.136]. На ступні розділи ви с тав ки 
ре пре зен ту ва ли на ко неч ни ки стріл скіф сь ко го ча су з по сульсь ко го ліво бе реж
жя, ліпний гле чик та кілька римсь ких мо нет [Ука за тель, 1874. — С.42; Ван цак, 
1990. — С.188]. Усі ці речі зна хо ди ли ся в гімназії, а після 1919 р. бу ли до лу чені до 
ко лекції Лу бенсь ко го кра є знав чо го му зею, ство ре но го Г.Я.Стел лець ким [ЛМДА. 
— Ф.62. — Спр.2]. 

От же, го ло вни ми дже ре ла ми по пов нен ня гімна зич ної збірки ви я ви ли ся 
досліджен ня Ф.І.Kамінсько го, що ве ли ся в ході розвідко вих об сте жень. 1873 р. 
він здійснює відкрит тя ук раїнсько го па ле оліту на са дибі Г.С.Kи р’я ко ва в Гінцях 
[Kамин ский, 1878. — С.147152; Фе о фи лак тов, 1875. — С.2232; Щер баківський, 1919а. 
— С.61]. Ре фе рат Ф.І.Kамінсько го з повідо млен ням про Гінцівську пізньо па ле
олітич ну сто ян ку за чи ту вав ся Д.Я.Са мо ква со вим на од но му із засідань III ар хе
о логічно го з’їзду [Про то ко лы, 1878. — С.XXV]. 

18761882 рр. Ф.І.Kамінський про во дить об сте жен ня і роз коп ки чис лен
них пам’яток ар хе о логії на Лу бен щині [Kамин ский, 1888. — С.218; Мах но, 1965. — 
С.185; Су пру нен ко, 1988. — С.1314; 1989в. — С.105; Kу ла то ва, 1991. — С.74; Мор гу нов, 
1996. — С.94]. На вко ло ен тузіас таар хе о ло га гур тується ко ло учнів, яких цікав
лять пи тан ня краєзнав ст ва і ста ро дав ньої іс торії. В різний час се ред них бу ли 
гімна зи с ти Анатолій Kир’яков, Во ло ди мир і Ва силь Ля с ко ронські, Kири ло 
Боч ка рь ов та інші. По сту по во фор му єть ся гур ток Ф.І.Kамін сько го у складі 
ви хо ванців та вчи телів гімназій, місь ких служ бовців і лу бенцівсту дентів 
універ си тетів, що мав на род ниць ке спря му ван ня [Ван цак, 1988. — С.36]. 

Зі зміною керівництва та погіршен ням ре пу тації чо ловічої гімназії у влас
тей як політич но не бла го надійно го за кла ду Ф.І.Kамінсько го пе ре во дять до 
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речіколекціїкабінетуархеологіїЛубенськоїчоловічоїгімназії,
експоновані на виставці до ІІІ археологічного з’їзду у Києві. 1874 р. 

Розвідки Ф.І.Камінського. 18721874 рр.  
149 — Гінцівська пізньопалеолітична стоянка; 50 — В’язівок; 51 — Лісова Слобідка; 

52 — Рудка, хут.Чеберяки; 53 — хут.Богодарівка. 
147,5052 — кремінь; 48,49 — кістка; 53 — діорит.



При лук [Гор лен ко], 1891. — С.314]. Та не вдовзі він був зму ше ний за ли ши ти служ бу 
че рез хво ро бу і прий ня ти за про шен ня K.М.Скар жин ської ста ти до машнім учи
те лем її дітей. Дослідник пе ре се лив ся в маєток Kруг лик, де жив до кінця своїх 
днів [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.8,176]. 

У Kруг ли ку роз по чи нається найбільш плідний період твор чо го жит
тя Ф.І.Kамінсько го (18821890). Тут він з жа гою по ри нає у на укові студії, у 
мі ру сил здійсню ю чи ар хе о логічні та ет но графічні досліджен ня, стає 
од ним із фун да торів Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, ку ди пе ре дає 
всі свої зна х ідки. Під йо го впли вом K.М.Скар жинсь ка роз гор тає ши ро ку 
зби ра ль ни цьку діяльність, що доз во ли ло на 1885 р. ство ри ти му зей ну ек с
по зицію. 

По пе ред ню підго тов ку до її по бу до ви провів са ме Ф.І.Kамінський [Суп
ру нен ко, 1991б. — С.72]. Ним здійсне на си с те ма ти зація ко лекцій му зею, під го
тов лені перші ка та ложні опи си ре чей та кар то те ки, кон цепція та ос но ви ста
ту ту, на дані ат ри буції ря ду пред метів, роз по ча те зби ран ня ет но гра фіч них 
ко лекцій — пред метів пи сан кар ст ва, ху дож нь о го шит ва, ікон; опи сані гео
логічні збірки [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.912]. Пер ший завіду вач док
лав ти танічних зу силь до ство рен ня му зею, та ким чи ном бо рю чись із не вбла
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першасторінкастаттіФ.І.камінського
про епістолярну спадщину Т.Г.Шевченка. 1885 р. 
(Каминский, 1885. — С.519).



ган ною хво ро бою, що підто чу ва ла йо го здо ров’я. По ка зові за ува жен ня, що 
містять ся у ли с тах Ф.І.Kамінсько го до K.М.Скар жинсь кої: «Ви хо дить все 
так... на уко во, солідно, що я ...сам зво ру шу ю ся ре зуль та та ми. Те, що оп ра
цьо ва не, мо же ста но ви ти інте рес для кра що го євро пейсь ко го вче но го і... зай
ня ти місце у най кра що му му зеї» [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.5]. 
Ф.І.Kа мінсько му на ле жить і зго дом ча ст ко во втіле на у жит тя ідея про ство
рен ня на базі Лу бенсь ко го му зею земсь ко го му зей но го осе ред ку [Там са мо. 
— Спр.53. — А.8,22]. За вдя ки йо го на по лег ли вості й ен тузіаз му ар хео ло гіч ний 
на пря мок зби раль ниць кої та дослідниць кої діяль ності за  ли шав ся про від ним 
у ро боті му зею 1880х рр. 

Окрім про ве ден ня ар хе о логічних роз ко пок [НА ІІМK РАН. — Ф.1. — 
1889. — Спр.4. — А.4343зв.; Ля с ко рон ский, 1892. — С.262280], вче ний сек ре
тар Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої здійсню вав різно манітні кра є
знав чі, ет но графічні та літе ра ту  роз навчі досліджен ня. Він опубліку  вав 
роз по відь Ф.І.Дей ку  наМо ча нен ка про «Kоб зар» 1860 р. Т.Г.Шев чен ка з 
дру  ко ва ни ми встав ка ми на місці цен зур них ви лу  чень, вірш О.І.Псьол «До 
се с т  ри», лист Т.Г.Шев чен ка до І.М.Мо к риць ко гоТа вол ги та свідоцтво, 
ви да не пи сь мен ни кові 1860 р. на пра во про жи ван ня у Пе тер бурзі [Вос по
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ми на ния, 1988. — С.421423], про ко мен ту  вав ці ма теріа ли [Kамин ский, 1885. 
— С.519530]. Ро бо та ви я ви ла ся цінним вне ском у Шев ченкіану, ва го мою 
ча ст кою біо гра фіч но го ма теріа лу про ве ли ко го по ета, творчість яко го до б
ре знав і ша ну  вав лу бен ський ар хе о лог [Ро тач, 1992. — С.19]. Ф.І.Kамінським 
бу ли та кож опу блі  ко вані істо ри коет  но графічні дані про око лиці с.
Єнківці на Лу бен щині [Kа мин ский, 1889. — С. 632633], ряд га зет них інфор
мацій. 

Заві д у  вач м у зею ві в ши ро ке ли с  т у  ван н я. Се ред йо го ко ре с пон  де н
т і в  з у   с т р і ч а є м о  л и  с  т и  В. Б. А н  т о  н о  в и  ч а ,  В. П . Го р  л е н  к а , 
С.K.Kуль ж инсь ко го, В.Г.Л яс ко ронсь ко го та і н. [опубл.: Пу с товіт, Су пру
нен ко, 1992. — С.94176].  Ві н бу в об ра  ний ч ле ном Істо ри ч но го то ва ри ст  ва 
Не сто раліто пис ц я [ДА ПО. — Ф. 222. — Спр.20. — А.2], ч ле номко рес пон
ден том Одесь  ко го то ва ри ст  ва історі ї та ста ро ж ит  но с  тей [Мах но, 1965. — 
С.165], спі впра цю вав у ча со писі «K иев ска я ста ри  на» [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.153. — А.13], ак  тив но спри  яв про ве ден ню ви с  та  вок до ар хе о лог ічни х 
з’їз  д і в [Там са мо. — Спр.69. — А.34; 72. — А.12зв.], бу в ч ле ном III ар хе о
лог ічно го з’їзд у, на як ий не змі г при бу  ти че рез х во ро бу [Спи сок, 1878. 
— С.XI]. 
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ЛистФ.Г.ЛебединцевадоФ.І.камінського від 21 січня 1884 р. 
(ДАПО. — Ф.222. — Спр.153. — А.3).
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АвтографтапоміткиФ.І.камінського на сторінках праці Джона Леббока 
«Доісторичні часи» (СПб., 1876) з особистої бібліотеки лубенського археолога. 

(Бібліотека ПКМ. — Інв. № 231).



Лу бенсь кий ар хе о лог ви я вив ся до б ре обізна ним з вітчиз ня ною та за кор
дон ною фа хо вою літе ра ту рою, слідку вав за по явою но вих робіт з ар хе о логії, 
історії та ет но графії [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.4,7; 85. — А.1. —1зв.], зби ра ю чи 
влас ну кни гозбірню [Мок ляк, 1992. — С.20]. Не за ли шав ся бай ду жим і до подій 
політич но го жит тя [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.183. — А.2зв.], при три му ю чись куль
тур ниць ких по зицій Ста рої Гро ма ди. 

По мер Ф.І.Kамінський 20 бе рез ня (1 квітня) 1891 р. у Kруг ли ку, де і по хо ва
ний [Гор лен ко], 1891. — С.313]. «Не ве лич ким стру моч ком», що при но сить «крихітки 
знан ня в ріку ве ли кої на уки» на зи вав се бе Ф.І.Kамінський в од но му з листів до 
влас ниці Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — 
А.8зв.9зв.]. Та йо го діяльність і значні здо бут ки на те рені вив чен ня ар хе о
логічних пам’яток По сул ля, ви нят ко ве зна чен ня у ста нов ленні Лу бенсь ко го 
му зею ви су ва ють скром но го трудівни ка на ниві на уки і му зей ництва в ряд виз
нач них діячів національ ної куль ту ри.

3. Kульжинський Сергій Kлиментійович (18671943) — му зей ник, ет но граф, 
дослід ник пи сан кар ст ва Ук раїни — з’явив ся у Kруг ли ку в ли с то паді 1889 р. 
[НА ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.2. — А.4] за ре ко мен дацією Ф.І.Kа мін сь ко го [ДА ПО. 
— Ф.222. — Спр.85. — А.2]. Він був за про ше ний до машнім на став ни компе да го
гом дітей Скар жинсь ких [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.6. — А.15]. Фун да тор ка 
му зею не вдовзі за зна ча ла: «Вчи те ля Бог по слав — пре муд ра го ло ва, не зви чай
ної мо раль ності і ду хов них яко с тей» [ІР ЦНБ НА НУ. — Ф.2. — Спр. 5997. — А.15]. 
У зв’яз ку з хво ро бою Ф.І.Kамінсько го С.K.Kуль жин ський з лип ня 1890 р. 
обіймає по са ду вче но го се к ре та ря і за ві ду ва ча му зею [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — 
Спр.4. — А.4]. 

Про С.K.Kуль жинсь ко го маємо по оди нокі згад ки в літе ра турі [Kуль жин
ский, 1915. — С.432; Скрип ник, 1989. — С.31; Зе ле нин, 1991. — С.408; Пол тав щи на, 1992. 
— С.870; Су пру нен ко, 1990. — С.103; 1993а. — С.92] пе ре важ но в кон тексті вив чен ня 
пи сан кар ст ва [Га лян, 1992. — С.3031; Се ліва чов, 1991; 1991а; 1992. — С.25; Selivachov, 
1995. — P.11,13,26] чи історії му зей ництва Пол тав щи ни [От чет ... за 1906 г., 1907. 
— С.4,5; Пу с товіт, Суп ру нен ко, 1992. — С.124125; О.С., 1994. — С.207209; Ван цак, 
Су пру нен ко, 1995. — С.5253]. Йо го життєвий шлях і досі за ли шається ма ловідо
мим [Суп ру нен ко, 1997а. — С.12; 1999. — С.150161]. 

С.K.Kуль жинсь кий на ро див ся 20лютого (4 бе рез ня) 1867 р. в м. Kурськ 
у не ба гатій ро дині служ бов цяросіяни на [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр. 6. — А. 
19]. Не вдовзі йо го бать ко за  ли шив сім’ю з п’ять ма дітьми на ма тірдо мо го с
по дар ку. Не стат ки при му си ли стар ших братів при пи ни ти нав чан ня і пра
цю ва ти по што ви ми служ бов ця ми в Kиєві і Хар кові. Сергію до по мог ла вла
ш ту ва ти ся ка зен ним ко ш том до пансіону Kурсь кої гімназії мо лод ша се с т
равчи тель ка. 1885 р. він закінчив гімназію з ме дал лю, але замість ос тан
ньої ви б рав гро шо ву ви на го ро ду, що да  ло мож ливість всту пи ти на фі зи
кома те ма тич ний фа куль тет Kиївсько го універ си те ту [Там са мо. — А.51], де 
він на вчав ся два ро ки на ма те ма тич но му і при род ни чоісто рич но му від ді
лен нях. 

Після смерті стар шо го бра та пе ревівся до Харківсько го уні вер си те ту. 
Фізи кома те ма тич не відділен ня ву зу С.K.Kуль жинсь кий закінчив зі спе ці
альністю «фізи ка» 1889 р. [Там са мо. — Спр.1. — А.3]. На ос тан нь о му кур сі 
заціка вив ся фізич ною ге о графією і ме те о ро логією, ви дав тлу мачні пла ни міст 
Хар ко ва і Kурсь ка [План, 1888; 1889], чим звер нув на се бе ува гу про фе со ра 
Ю.І.Мо ро зо ва, який за про по ну вав за ли ши ти ся на ка федрі для підго тов ки до 
про фе сорсь ко го зван ня. Та за бра ком аспірантсь кої сти пендії ви пуск ник 
ви му ше ний був відкла с ти свій прихід на ка фе д ру, підшу кав ши місце до маш
нь о го вчи те ля. Він пла ну вав за ро би ти ко ш ти і по вер ну ти ся до уні вер си те ту. 
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Тоді й ско ри с тав ся С.K.Kуль жинсь кий про по зицією K.М.Скар жин сь кої [НА 
ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.6. — А.34]. 

У Луб нах С.K.Kуль жинсь кий про дов жу вав вив ча ти ге о графічну лі те ра ту ру, 
ук лав влас ну ет но гра фоге о графічну бібліоте ку [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.15. — А.68], 
підтри му вав зв’яз ки з ос нов ни ми ге о графічни ми цент ра ми то го ча су. З ме тою 
інфор мо ва ності з пи тань роз вит ку цих на ук став чле ном або чле номко ре с пон
ден том ря ду на уко вих то ва риств: Російсько го гео графічно го то ва ри ст ва, ге о
графічно го й ет но графічно го відділень Мос ков сько го То ва ри ст ва лю би телів при
ро доз нав ст ва, ет но графії та ан тро по ло гії, Kиївсько го при ро до знавців, Kазансь
ко го і Kиївсько го фізи кома те ма тич них [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.6. — А.53]. 

Пер ши ми кро ка ми мо ло до го завіду ва ча ста ло роз ши рен ня на ро до знав чих 
і нумізма тич них збірок му зею. За хоп лен ня нумізма ти кою ма ло ще ки ївське 
коріння, ко ли С.K.Kуль жинсь кий підтри му вав кон так ти з відо ми ми ну мізма та
ми С.Бо ди левсь ким, М.П.Чернєвим та ін. Осо бисті зв’яз ки з од ним із яс к ра вих 
пред став ників київсько го нумізма тич но го осе ред ку K.В.Бол  су новсь ким [Kуче
рук, 1992. — С.114] зу мо ви ли по яву пев них на у ко вих інте ресів у С.K.Kуль жинсь ко го 
в га лузі західноєвро пейсь кої ну міз ма ти ки, об ран ня ос тан нь о го чле номко ре с
пон ден том Мос ковсь ко го ну мізма тич но го то ва ри ст ва [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — 
Спр.6. — А.52], а Лу бенсь ко му му зеєві до да ли ак тив но го зби ра ча ко лекцій [ДА ПО. 
— Ф. 222. — Спр.36. — 34 а.]. Зу сил ля ми мо ло до го му зей ни ка нумізма тич на збірка 
зрос ла на 2000 мо нет. 

Ви ко ну ю чи за повіт Ф.І.Kамінсько го, С.K.Kуль жинсь кий знач но зба га тив 
збірку з пи сан кар ст ва і 1898 р. підго ту вав до дру ку її ба га то ілю стро ва ний ка та
лог [Kуль жин ский, 1899. — 176 с. — 45 табл.: 2219 рис.] та про тя гом 19001904 рр. 
йо го про дов жен ня [вип.2: 78 с. та до 2000 рис.; О.С., 1994. — С.208], що й досі за ли
шається в ру ко писі [Щер баківський, 1925. — 34 с.; Селіва чов, 1992. — С.25]. 
Досліджен ня да ле ко пе ре вер ши ло мас шта би му зей но го ка та ло га, ад же вклю ча
ло пе ред мо ву з ви кла дом мо ти вації та ме то ди ки по шу ко вої ро бо ти, ог ляд на яв
ної на той час бібліог рафії з пи сан кар ст ва, на рис про історію ство рен ня і склад 
круг лиць кої ко лекції, аналіз по ход жен ня і ви го тов лен ня пи са нок, опис про це су 
ство рен ня цих ви творів на род но го генію у різних регіонах на кінець ХІХ ст., 
кла сифікаційноти по логічну схе му ви робів, а та кож де таль ний ка та лог ко лекції 
Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, до пов не ний на уко водо стовірни ми 
чор нобіли ми і ко льо ро ви ми ри сун ка ми. Пра ця С.K.Kуль жинсь ко го на ле жить 
до скарб ниці кра щих творів вітчиз ня ної ет но графії та ми с тецтвоз нав ст ва і є 
грун тов ним до сліджен ням з пи сан кар ст ва Східної Євро пи, що, на дум ку ви дат
но го до слід ни ка ар хе о логії Ук раїни В.М.Да ни лен ка, роз кри ває пра давнє 
коріння кос мо гонічних уяв лень на се лен ня ши ро ких регіонів Євро пи [Да ни лен
ко, 1997. — С.194196]. 

Kрім цьо го досліджен ня, С.K.Kуль жинсь кий ук лав про гра му зби ран ня 
на род них пи са нок [Kуль жин ский, 1895. — 7 с.] і був ав то ром ціло го ря ду не ве ли
ких публікацій з ет но графії [О.С., 1994. — С.208], ініціато ром ви дан ня серій 
листівок «Ма ло рос сий ские ти пы» та «Ма ло рос сия — Лу бен щи на» [Су пру нен ко, 
1999. — С.153]. 

Ро бо та в му зеї зміни ла пла ни мо ло до го вче но го. Він вирішив від мо ви ти ся 
від кар’єри ви кла да ча, по ри нув ши у копітку діяльність хра ни те ля збі рок, ек с
по зиціоне ра. До то го ж, йо го та K.М.Скар жинсь ку поєдну ва ли спі ль ні по чут тя 
гли бо кої по ва ги і лю бові, які С.K.Kуль жинсь кий проніс че рез усе жит тя [НА 
ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.9. — А.12]. 

Ет но графічні студії в діяль ності С.K.Kуль жинсь ко гому зей ни ка по єдну
ва ли ся з вив чен ням при ро ди Лу бен щи ни. Він упо ряд ко ву вав зо о ло гіч ні та 
бо танічні збірки, вив чав ко мах По сул ля [О.С., 1994. — С.209], а та кож роз ро бив 
варіант ста ту ту му зею [Ста тут, 1994. — С.165]. В ключі роз по ча тої ка та логізації 
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му зей но го зібран ня завіду вач здійсню вав ук ла дан ня ар хе о логічно го й істо рич
но го реєстрів на ос нові за писів Ф.І.Kамінсько го. Цю ро бо ту му зей ни ку до ве ло
ся за вер ши ти в Kиєві за уча с тю K.В.Бол су нов сь ко го та А.П.Зосімо ви ча [ДА ПО. 
— Ф.222. — Спр.2]. 

Ок ре мим на прям ком му зей ної діяль ності С.K.Kуль жинсь ко го бу ло 
ар хе о логічне зби раль ництво. Ро зуміючи ва гу ар хе о логічних знахідок для 
Лу бенсь ко го му зею та їх зна чен ня у Kруг ли ку за жит тя сво го по пе ред ни ка, 
він за лу чив до по пов нен ня ко лекцій провідних київських ар хе о логів — 
М.Ф.Бі ляшів сько го, В.В.Хвой ку, С.А.Ма за ракі та інших, які пе ре да ва ли до 
му зею не ве ли ку ча с ти ну своїх знахідок. Най частіше такі над хо д жен ня здій
сню ва ли ся че рез K.В.Бол су нов сько го [Там са мо. — Спр.168. — А.12, 44, 55, 75]. 
За С.K.Kуль жинсь ко го в Kруг ли ку з’яви ли ся ар хе о логічні ма те ріали Ста ро
дав нь о го Єгип ту, ан тич ності, ран нь о се ред нь овічної до би з Се ред зем но мор’я 
та При чор но мор’я. 

П’ят над цять років керівництва Лу бенсь ким му зеєм K.М.Скар жин сь кої 
для С.K.Kуль жинсь ко го не ми ну ли да рем но. Він був до б ре відо мий у се ре до
вищі му зей ників Ук раїни і Росії, ша но ва ний ко ле га миет но гра фа ми. 1905 р. 
С.K.Kуль жинсь кий от ри мує про по зицію K.М.Скар жинсь кої виїха ти за кор дон 
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С.к.кульжинський(18671943).
Портрет роботи Є.В.Путрі, 1992 р.



для підго тов ки їх си на Іго ря до всту пу в один із швей царсь ких уні вер си тетів. 
1906 р. він їде спо чат ку на Адріатич не уз бе реж жя Італії, а потім до Швей царії, 
де в Ло занні та пе редмістях жи ве ра зом зі Скар жинсь кою до 1914 р. В цей час 
здій сню є кілька по до ро жей по Се ред зем но мор’ю та Швей ца рії. Він кон так тує з 
пред став ни ка ми інтелігенції в еміграції, діяча ми різних пар тій, співпра цює в 
жур налі «За ру бе жом» [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.6. — А.53а]. 

Йо го по гля ди бу ли співчут ли ви ми до соціалде мо кра тич но го ру ху, а осо 
бисті знай ом ст ва з ліде ра ми більшо виків зго дом доз во ли ли пе ре жи ти страш ну 
сму гу сталінських ре пресій. 

1914 р. він по вер тається в Ук раїну, жи ве в Kиєві, Пол таві, і ли ше 1916 р. 
приїздить до Лу бен, де ви кла дає ге о графію, при ро доз нав ст во і ма те ма ти ку в 
національній гімназії О.М.Kли мо вої [Пол тав щи на, 1992. — С.347348], а в 
19171930х рр. пра цює в лу бенсь ких шко лах го ло вою пе д ра ди та ди рек то ром. 
У 19211923 рр. бе ре на се бе керівництво Лу бенсь ким кра єз нав чим му зеєм в 
час, ко ли в ньо му «не бу ло ні теп ла, ні освітлен ня, ні зар пла ти», і зберігає 
за клад від ни щен ня [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.2. — А.45; 6. — А.42]. 1930 р. 
С.K.Kуль жинсь ко го за про шу ють до відкри то го в Луб нах Ін сти ту ту соціаль но
го ви хо ван ня (пізніше пе да гогічно го, потім учи тель сь ко го), де він за кон кур
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КульжинськийЮ.К.Будиноквкиєві, де проживали брати Кульжинські.  
Рисунок. Папір, олівець. 1886 р.  

(ДАПО. — Ф.222. — Спр.802. — А.2).



сом обіймає по са ду до цен та фізи ки, ви ко нує обов’яз ки зав. ка фе д рою фізи ки і 
ма те ма ти ки, ви кла дає ас тро номію, чи тає курс фі зич ної ге о графії. Після ви хо
ду на пенсію в 1935 р. про дов жує ви кла даць ку ді яль ність [Там са мо. — Спр.2. 
— А.5; 4. — А.6,7]. 

С.K.Kуль жинсь кий до ос танніх днів жит  тя підтри му  вав 
K.М.Скар жин  ську, а після її смерті при свя тив се бе ви хо ван ню уси нов ле них 
онуків — зго  дом відо мих ге о логів про фе со ра Kиївсько го універ си те ту Все во
ло да Іго ре  ви ча та Ва ди ма Іго ре ви ча Скар жинсь ких [Там са мо. — Спр.9. — А.3,5]. 
За ос  тан ньої війни за ли шив ся в оку пації у Луб нах з ро ди ною. По мер на весні 
1943 р. [Там са мо. — А.2]. 

Діяльність С.K.Kуль жинсь ко го за вер шу ва ла ос танній етап в історії 
Лу бенсь ко го му зею — час пе ре ро с тан ня збірки у цілком сфор мо ва ний кра єз на
в чий му зей, відкри тий для відвіду вачів та ек с курсійних груп, з роз гор ну тою 
ви дав ни чою і на уко вопросвітниць кою ро бо тою. Ра зом із ос таннім за ві ду ва чем 
му зею K.М.Скар жинсь ка прий ня ла відповідаль не і щи ро без ко рис ли ве рішен ня 
про пе ре да чу ко ш тов ної збірки гро мадсь кості Пол тав щи ни [Суп ру нен ко, 1999. — 
С.155].
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поліцейськийбілет, виданий випускнику Харківського університету С.К.Кульжинському на 
проживання у всіх містах Росії. 1891 р. 

Довідка,видана доценту Лубенського інституту 
соціального виховання С.К.Кульжинському. 1931 р. 

(НА ЦОДПА. — Ф.18. — Спр.6. — А.14; 5. — А.18).



4. Лавренко Олександр Андрійович ( + після 1917) — хра ни тель Лу бен сько го 
му зею K.М.Скар жинсь кої, ак тив ний зби рач йо го ко лекцій, по хо див з лу бенсь
ких міщан. Зай мав ся за купівлею ма со вих ар хе о логічних, іс то рич них та ет но
графічних ма теріалів у на се лен ня та тор говціван тик варів. Най частіше О.А.Ла 
в рен ко сам зна хо див такі речі і при но сив їх в дар му зею. Се ред ар хе о логічних 
над хо д жень, пов’яза них з йо го ім’ям, — пра щеві ка мені й улам ки ан тич них 
ам фор з Лу бен [KАВ. — С.10,121], брон зові шпиль ка, брас лет, на ко неч ни ки стріл, 
залізні вістря на спи си та кин д жал скіфсько го ча су з ху то ра Строн ський, 
сс.Вой ни ха, Kалай динці, Kле пачі, Чуднівці Лу бен сь ко го повіту [KАВ. — 
С.105,122,124,125. — №№ 738,739,837,847,819], ам фо ра з роз ко пок в Ольвії [KАВ. — 
С.46. — № 324], че ре пи з по хо вань лу бен сько го не кро по лю XVII ст. [KАВ. — С.121] 
то що. О.А.Ла в рен ко та кож знай шов в ок рузі Kле пачів дав нь о русь ку вис лу свин
це ву пе чат ку бо я ри на Ра ти бо ра [А РАН. — Ф.246. —Оп.1. — Спр.122. — А.2324; 
Янин, 1970. — С.63,180181. — № 69,2].

Зпоміж по за штат них співробітників му зею слід на зва ти осіб, які в пев ні 
ча си до кла да ли зу силь що до роз ши рен ня, по пов нен ня та вив чен ня круг лиць ко
го зібран ня.

5.БратиЛеонтовичі. Ле он то вич Іван Ми ко лай о вич (1860після 1920) по хо див з 
дво рян Лу бенсь ко го повіту. Ди тячі ро ки провів у с.Kа пі то но ве Ста робільсько го 
повіту Харківської гу бернії. На вчав ся у 3й Kиївській гім назії, Kиївсько му, 
потім Мос ковсь ко му універ си те тах. З 1887 р. — по чес ний ми ро вий суд дя, 
18931896 рр. — член Пол тавсь кої земсь кої гу бернсь кої уп ра ви, а з 1895  — сім 
років очо лю вав Лу бенсь ку земсь ку уп ра ву. В 1901 р. об ра ний лу бенсь ким пред
во ди те лем дво рян ст ва [Пав лов ский, 1914. — С. 198]. Про тя гом 1906—1911 рр. пред
став ляв Пол тавсь ке зем ст во як член Дер жав ної ра ди [Экс трен ное со бра ние, 1906. 
— С.3; Пав лов ский, 1907. — С.302]. 

В юнацькі ро ки ціка вив ся ар хе о логією, на все жит тя зберігши ін те рес до 
пам’яток най давнішої історії. То му спри яв роз шу кам ста ро жит но с тей сво го 
мо лод шо го бра та — Во ло ди ми ра Ми ко лай о ви ча Ле он то ви ча (1866—1933), уро д жен ця 
ху то ра Оріхівщи на Лу бенсь ко го повіту, який ще сту ден том юри дич но го фа куль
те ту Мос ковсь ко го універ си те ту здійснив спро бу роз ко пок трьох кур ганів у 
Ста робільсько му повіті на Харківщині [Ру дин сь кий, 1928. — С.41]. Kолекцію 
зразків ліпно го по су ду та зна рядь до би брон зо во го віку, здо бу тих під час цих 
робіт у 1880х рр., бра ти по да ру ва ли Лу бен сько му му зею K.М.Скар жинсь кої 
[KАВ. — С.10, 4344, 98, 115]. Де що піз ні ше В.М.Ле он то вич — ви да вець київської 
га зе ти «Гро мадсь ка дум ка», зго дом «Ра да» [Kата лог, 1971. — С.32], відо мий пись
мен ник (псев донім — В.Ле вен ко), пам’ят ко охо ро нець та гро мадсь кий діяч [Пав
лов ский, 1912. — С.113; ЕУ, 1994. — С.1285; Єре мен ко, 1994. — С.36; Не сту ля, 1994. — 
С.150] не раз пе ре да вав му зеєві істо ричні речі та до ку мен ти. 

І.М.Ле он то вич був у дружніх сто сун ках з влас ни ка ми Kруг ли ка, то му 
опіку вав ся спра ва ми му зею. Се ред унікаль них пред метів у збірці 
K.М.Скар жинсь кої, по да ро ва них бра та ми, на зве мо пор т ре ти ко заць кої стар ши
ни дру гої по ло ви ни XVIII ст. — Нар ки за Ле он то ви ча, Ва си ля та Сте фа на Род зя
нок [Г[ор лен ко], 1891. — С.9,10], кин д жал скіфсько го ча су з с. Боб ро ве на 
Харківщині та брон зо ву ста ту ет ку з Харківсько го повіту [KАВ. — С.4243, 73. — 
№№ 309, 497]. 

Са ме І.М.Ле он то вич на сто яв на не мож ли вості пе ре дачі Луб нам збі рок 
Лу бенсь ко го му зею 1903 р. [Бе ля шев ский], 1904. — С.108109], ро зу мі ю чи, що та ке 
му зей не зібран ня місто не змо же не тільки вбе рег ти, але й про фі нан су ва ти, а з 
ча сом, зі зміною керівництва, — навіть роз по ро ши ти чи зни щи ти. Він за про по
ну вав K.М.Скар жинській пе ре да ти му зей Пол тавсь ко му гу бернсь ко му зем ст ву 
[Су пру нен ко, 1999а. — С.293297].
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6.ФеофілактовK.М. та АрмашевськийП.Я. Фе офілак тов Kос тян тин Матвійо
вич (18181901) — відо мий ге о лог, за слу же ний про фе сор Kи їв сь ко го універ си те ту 
св. Во ло ди ми ра, го ло ва Kиївсько го то ва ри ст ва при ро до знавців, де кан фізи
кома те ма тич но го фа куль те ту [Kри ш та фо ро вич, 1902. — С.3745], ша но ва ний 
пе да гог і ви кла дач фун да торів Лу бенсь ко го му зею — K.М.Скар жинсь кої та 
С.K.Kуль жинсь ко го, — був завжди по че сним гос тем Kруг ли ка. K.М.Фе офі лак тов 
не од но ра зо во ог ля дав му зей, про во див по льо ві дос лід жен ня в Лу бенсь ко му 
повіті [Ар ма шев ский, 1905. — С.8687], в то му числі в рай оні сіл В’язівок, Олек
сандрівка, Тиш ки та інших, а та кож брав участь у вив ченні ге о логії Гінцівської 
сто ян ки [Фе о фи лак тов, 1878. — С.153159]. 

Він пе ре дав до му зею по над 100 зразків ге о логічних порід Лу бен сь ко го 
По сул ля, здійсню вав кон троль за зби ран ням і опи сом ге о логічних та па ле он то
логічних ко лекцій. У на уковій діяль ності спри яв публікації ма те рі а лів 
досліджень завіду вачів Лу бенсь ко го му зею, а з іншо го бо ку — мав під трим ку та 
спри ян ня у здійсненні влас них об сте жень від K.М.Скар жинсь кої. Він же спря
му вав на Пол тав щи ну на укові інте ре си міне ра ло га, ге о ло га та пе тро гра фа, 
до цен та, потім про фе со ра Kиївсько го універ си те ту Ар ма шев сь ко го Пе т ра Яко ви
ча (1851—1919), який до сить де таль но об сте жив Лу бенсь кий по віт [Чир вин ский, 
1972. — С.19; Ма ка рен ко, Со зан ский, 1990. — С.105108]. П.Я.Ар ма шевсь кий не од но
ра зо во виїздив на ге о логічні ек с курсії ра зом зі Скар жинсь кою та Kамінським, 
пе ре дав Лу бенсь ко му му зеєві чи ма ло зразків ле су і порід з Вісачківсько го па гор
ба та інших місцез на хо д жень, ряд ар хе о ло гічних знахідок. Уче ний не тільки 
ціка вив ся ар хе о логією, а й чи тав один з її курсів в універ си теті [Чер ня ков, 1992. 
— С.32]. 

На уко ва діяльність обох відо мих ге о логів [З іме нем, 1994. — 2. — 
С.336344,445446] сти му лю ва ла при род ни чий на пря мок у роз вит ку Лу бен сь ко го 
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І.М.Леонтович(1860  після 1920). Фото 1912 р. (зліва). 
(Павловский, 1914. — С.198). 

 
В.М.Леонтович(1866  1933). Фото 1926 р. (у центрі). 

(Єременко, 1994. — 1 с. обкл.). 

 
к.М.Феофілактов(1818  1901). Фото 1880х рр. (справа). 

(З іменем, 1994. — 1. — С.252).



му зею K.М.Скар жинсь кої, а відтак — і пе ре тво рен ня йо го в кра єз нав чий за клад, 
спри я ла ком плекс но му вив чен ню ста ро жит но с тей — за лу чен ню до ре зуль татів 
по льо вих досліджень да них при род ни чих на ук.

7. Остроградський Сергій Матвійович (1836  після 1912) — знач ний зем ле
влас ник Kре мен чуць ко го та Kобе ляць ко го повітів Пол тавсь кої гу бер нії, син 
повіто во го пред во ди те ля дво рян ст ва [Пав лов ский, 1910. — С.144; 1914. — С.217], 
ви пу ск ник Хар ків сько го універ си те ту, зна ний як ко лек ці о нер жи во пи су і зби
рач ста ро жит но с тей [Су пру нен ко, 1989б. — С.221], спри яв K.М.Скар жинській у 
от ри манні ря ду ком плексів архівних до ку ментів XVIIIXIX ст., ікон та де та лей 
іко но с тасів цер ков. 

Са ме че рез С.М.Ос т ро градсь ко го [Хан ко, 1992. — С.25] бу ло здій с не не 
за мов лен ня на на пи сан ня копійних пор т ретів пред став ників ко заць кої стар
ши ни Пол тав щи ни та ге ть манів для Лу бенсь ко го му зею, ча с ти ну з яких ви ко
нав О.О.Му раш ко. С.М.Ос т ро градсь ко му на ле жить та кож «відкрит тя» для 
му зею однієї з най старіших ар хе о логічних знахідок на Пол тав щині [Стул ка, 
1994. — С.10] — ли вар ної фор ми сер па зруб ної куль ту ри з с. Бе рез ня ки Kре мен
чуць ко го повіту [Ру динсь кий, 1928. — С.42; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.16,85], ви яв ле ної ще 1810 р. [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.9899], а та кож при
не сен ня в дар дав ньоєги петсь ко го фа ян со во го ушеб ті, ко т ре по хо ди ло з око
лиць Ми ко лаєва [KАВ. — С.9495. — №№ 665666].

8. Родина Ізмайлових. По пов нен ня ар хе о логічних та істо рич них збі рок 
Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої кримсь ки ми ста ро жит но с тя ми здій сню
ва ло ся по друж жям збіднілих лу бенсь ких дво рян Ізмай ло вих — Сер гі єм Матвійо
ви чем (+1899) та Люд ми лою Іванівною. Служ бо вець С.М.Із май лов в 1870х рр. пра
цю вав у Kерчі, звідки вивіз не ве ли ку ко лекцію ан тич ної ке раміки [Су пру нен ко, 
1989б. — С.220]. Ок ремі пред ме ти з цієї збірки бу ли пе ре дані K.М.Скар жинській 
на по чат ку 1890х рр. [KАВ. — С.48] — кан фар та 4 ари баллічні лекіфи [Ан тич ная 
ке ра ми ка, 1987. — С.1418. — №№ 11,14,15,23], а та кож зраз ки та тарсь ких при крас і 
мо не ти.

9.Збирачіархеологічнихколекцій. Ак тив ни ми зби ра ча ми ко лекцій Лу бенсь
ко го му зею K.М.Скар жинсь кої бу ли учні Ф.І.Kамінсько го і ро дичі влас ниці 
му зею — си ни Г.С.Kир’яко ва — Пав ло (офіцер), Сте пан (вій сь ко вий ветлікар) та 
Ана толій (ху дож ник). 

Так, П.Г.Kир’яков пе ре дав ліпну по су ди ну ма ло будківсько го ти пу з кур
га ну під Ром на ми, що досліджу вав ся Д.Я.Са мо ква со вим [KАВ. — С.45. — № 319; 
Ру динсь кий, 1928. — С.2930. — Прим.2; Kула то ва, 1989. — С.22]. С.Г.Kи р’яков, ри зи
ку ю чи жит тям, здо був для му зею зраз ки при крас та му мі фіко вані решт ки з 
інгушсь ких по хо вань XVIXVII ст. на Північно му Kав ка зі [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.74. — А.4/II; KАВ. — С.107]. А.Г.Kир’яков зба га тив збірки улам ка ми ке раміки 
до би брон зи з око лиць с.Сергіївка Kре мен чу цько го повіту [KАВ. — № 323] та 
пе ре дав унікаль ний брон зо вий брас лет з виїмча с ти ми ема ля ми, знай де ний у 
Плю тен цях в Луб нах [Ру динсь кий, 1928. — С.54,59. — Рис.2]. 

Kоле га за на вчан ням Ф.І.Kамінсько го — Во ло ди мир Ва си ль о вич Зо лот ниць
кий над си лав до Kруг ли ка ви пад кові ар хе о логічні знахідки з Kа те ри но слав щи
ни і Хер сон щи ни, пе ре важ но з око лиць с.Мар’янівка Верх ньо дні провсь ко го 
повіту [KАВ. — С.63,91,95,110,111,124; Су пру нен ко, 1998. — С.167].

До сить ва го ме місце в історії Лу бенсь ко го му зею посіда ють, так зва ні, 
«ко ре с пон ден ти» — дослідни ки, пов’язані зі вче ни ми се к ре та ря ми зак ла ду ли с
ту ван ням та дов го т ри ва ли ми діло ви ми сто сун ка ми. Се ред них най ві доміші — 
K.В.Бол су новсь кий і В.П.Гор лен ко.

68

Розділ II.  Лубенський музей K.М.Скаржинської як яскраве явище...



10.БолсуновськийKарлоВасильович(18381924) — відо мий ну міз мат, ар хе о
лог, пам’ят ко охо ро нець, уро д же нець м.Сквир на Kиївщині, за ві  ду вач 
Мюнцкабіне ту Kиївсько го універ си те ту, зго дом Kиївсько го місько го му зею [А 
НМІУ. — Ф.1. — Оп.1. — Спр.13. — А.5056], ав тор ря ду праць з про блем нумізма ти
ки, сфрагісти ки та ет но графії, ко лекціонер і ан тик вар [Им пе ра тор ское, 1915. — С. 
37; Kуче рук, 1992. — С.114122; Гар буз, 1993. — С.8990; ЕУ, 1993. — С.156] — роз по чав 
співробітництво з Лу бенсь ким му зе єм K.М.Скар жинсь кої у 1891 р. Він не од но
ра зо во приїздив до Kруг ли ка у спра вах по пов нен ня ко лекцій [ДА ПО. — Ф.222. 
— Спр.168. — А.196]. 

Kон так ти Лу бенсь ко го му зею та K.В.Бол су новсь ко го ма ли су то ді ло вий 
ха рак тер. Ме тою більшості листів київсько го ко ле ги [Там са мо. — Спр.36,168] 
бу ло повідо млен ня про ті чи інші ар хе о логічні знахідки у Се ред ньо му 
Подніпров’ї. K.В.Бол су новсь кий от ри му вав від Скар жинсь кої певні кош ти в 
аванс, які після по го д жен ня зі влас ни ка ми ви т ра чав на прид бан ня ар хе о
логічних, нумізма тич них чи істо рич них пред метів. За куп лені речі за ліз ни цею 
чи по штою на прав ля ли ся до Kруг ли ка [Там са мо. — Спр.168. — А.22,44 та ін.]. 
Ча с то він при но сив в дар власні знахідки, речі зі своєї ко лек ції, ма теріали з роз
ко пок чи розвідок ко лег — М.Ф.Біляшівсько го, С.А.Ма за ракі, В.В.Хвой ки та 
інших [Kуче рук, 1992. — С.118119]. Са ме ці над ход жен ня за пов ню ва ли відсутність 
ста ро жит но с тей зі влас них досліджень Лу бен сько го му зею 1890 – по чат ку 
1900х рр. і скла да ли нові ко лекції, що реп ре зен ту ва ли ар хе о логію Ук раїни, 
Півдня та Схо ду Росії, ілю с т ру ва ли іс то рію ста ро давніх Греції і Ри му. 

Се ред знахідок добибронзи K.В.Бол су новсь ким прид бані для Лу бен сь ко го 
му зею кам’яні со ки ри та їх улам ки з Kиївської та Люблінської гу бер ній [KАВ. 
— С.68,93,98], пе ре дані ви ро би з кре ме ню, зібрані ним осо би с то в око ли цях м.
Ов руч Во линсь кої гу бернії [KАВ. — С.70]. 
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До сить ба гаті збірки скла ли ся із над хо д жень ста ро жит но с тей античної
доби, які K.В.Бол су  новсь кий ку пу вав у кер ченсь ко го ан тик ва ра 
Є.Р.За по рожсь ко го [НА ІІМK РАН. — Ф.1. — 1899. — Спр.275. — А.2], рос тов ських 
і па ру тинсь ких тор говців. Най ви разніші гру пи знахідок у складі ке ра мічно го 
по су ду, світиль ників, зо ло тих на шив них платівок та на ми с та по хо ди ли з кур
ганів біля Рос то ванаДо ну, роз ко па них П.І.Нікіфо ро вим у 1880х рр. [KАВ. — 
С.4849], чис лен них грабіжниць ких роз ко пок у Kерчі (по  суд, те ра ко ти, зо лоті 
бляш ки, пла с тин ки, підвіски і на ми с то зі скла та фа ян су) [KАВ. — С.6469,77], 
скар бо шу каць ких по шуків у по хо ван нях не кро по лю на те ри торії маєтку ге не
ра ла Фадєєва 1889 р. в Ольвії [KАВ. — С.6970], при ват них збірок в Kерчі [ДА ПО. 
— Ф.222. — Спр.168. — А.44; За хо жай, 1994. — С.89]. Че рез K.В.Бол су новсь ко го до 
Лу бен по тра пи ла ко лек ція хер со несь ких знахідок, зібра них В.Ре зе 1892 р. 
[KАВ. — С.6970. — №475], а та кож унікаль ний мар му ро вий ба рельєф із зо б ра
жен ням фракій  сь ко го вер ш ни ка та на пи сом [KАВ. — С.46] дру гої по ло ви ни II 
— пер шої по ло ви ни III ст. н.е. [Мар ке вич, 1895. — С.280; Со ло мо ник, 1988. — С.74; 
Kры кин, 1990. — С.7479], ви яв ле ний в Бол гарії і при ве зе ний до Оде си [Ба рельєф, 
1994. — С.88]. 

Дав нь о руські знахідки, ра зом із ок ре ми ми пред ме та ми скіфської до би та 
дру гої по ло ви ни I тис. н.е., пе ре да ва ли ся K.В.Бол су новсь ким як зі влас них 
зборів у Kиєві — біля Kиселівки, на По долі [KАВ. — С.72,7475,100], ов руць ких 
го ро ди щах [KАВ. — С.98], так і спільних з М.Ф.Бі ля шів сь ким розвідок на Kняжій 
Горі біля с.Пе карі Kанівсько го повіту на Чер ка щи ні 1888 і 1889 рр., здійсне них 
після скар бо шу каць ких роз ко пок на пам’ятці [KАВ. — С.5253,114. — №№ 
350361,789804], що уточ нює да ту по чат ку до слід жень го ро ди ща [Бе ля шев ский, 
1892; 1893; 1900. — С.49; Бо гу се вич, 1952. — С.142143; То лоч ко, 1980. — С.148; Kуче ра, 
Су хо бо ков, 1984. — С.7677]. До Лу бен по тра пи ла та кож ча с ти на знахідок, от ри ма
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на скар бо шу ка ча ми на Ді вичГорі біля с.Сахнівка Чер кась ко го повіту в 18981899 
рр. [KАВ. — С.116119. — №№805822]: при кра си, фібу ли, шпиль ки скіфсько го 
ча су та рим ський де нарій Фа устіни Стар шої. Об сте жен ня го ро ди ща 
K.В.Бол су нов сь ким пе ре ду ва ло відо мим роз коп кам В.Є.Ге зе 1900 р. [Ге зе, 1901. 
— С.14; Бла же вич, 1976. — С.1819; То лоч ко, 1980. — С.149]. 

Над зви чай но ціка вим є факт відкрит тя K.В.Бол су новсь ким [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр.168. — А.1] в ході зем ля них робіт 1892 р. на са дибі кня зя Тру бець ко
го (вул. Во ло ди мирівська, 3) в Kиєві ре ш ток відо мої ро тон ди XIIХІІІ ст. [То лоч
ко, Бо ров ский, 1977. — С.380382; Бо ровсь кий, То лоч ко, 1979. — С.90103; То лоч ко та 
ін., 1981. — С.182192]. Він навіть про по ну вав K.М.Скар жинській прид ба ти са ди
бу, щоб здійсни ти там роз коп ки [ДА ПО. — Там са мо. — А.11зв.], а до круг лиць кої 
ко лекції пе ре дав шма точ ки смаль ти, знай дені в землі, ви ве зеній із подвір’я 
бу дин ку [KАВ. — С.72. — № 496]. 

Се ред найцінніших, з ог ля ду K.В.Бол су новсь ко го, у йо го власній збір ці 
бу ла пер шо ряд на колекціямінусинськихбронз, при ве зе на з Сибіру [Kу рін ний, 1970. 
— С.75]. Ча с ти ну ре чей з неї він по да ру вав Лу бенсь ко му му зе є ві [KАВ. — 
С.125133,144], ча с ти на ж — по тра пи ла до Kиївсько го му зею ста ро жит но с тей і 
ми с тецтв [Kов та нюк, Шов ко пляс, 1995. — С.7], а декілька, піс ля смерті фун да то ра 
Сквирсь ко го му зею [А НМІУ. — Там са мо. — А.56; Спр.14. — А.57], — осіли у збірці 
му зею в Білій Церкві [Діден ко, 1994. — С.9; Ста ро дуб, 1994. — С.25; Kула то ва, 2000]. 

Kрім ар хе о логічних знахідок, K.В.Бол су новсь кий зба га тив Лу бен сь кий 
му зей чис лен ни ми зраз ка ми дав нь о русь кої та пізньо се ред нь овічної дрібної
металопластики, пред ме та ми нумізматики (мо не ти Антіохії, Бо с по ру, Kорінфу, 
Ма ке донії, Хер со не са, імпе ра торсь ко го Ри му, Зо ло тої Ор ди то що) [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр.36,168], етнографічнимиматеріалами. 

Він же до клав зу сил ля у підго товці до дру ку ру ко пи су «Kата ло га» збір ки 
K.М.Скар жинсь кої [Там са мо. — Спр.2], за лу чив ши до цієї ро бо ти А.П.Зо си мо ви ча 
[Там са мо. — Спр.36. — А.7]. 

Та ким чи ном, зби раль ниць ка діяльність K.В.Бол су новсь ко го пред став ля
ла і до пов ню ва ла впро довж 1890х — по чат ку 1900х рр. ро бо ту Лу бен сько го 
му зею K.М.Скар жинсь кої у ца рині ар хе о логії.

11. Горленко Василь Петрович (18531907) — відо мий ук раїнський іс то рик 
ми с тецтва, фоль к ло рист, публіцист, пись мен ник і ко лекціонер, урод же нець с.
Ярошівка При луць ко го повіту Пол тавсь кої гу бернії [Мо д за лев с кий, 1908. — С.326; 
Пав лов ский, 1912. — С.5152; Ро тач, 1965. — 3. — С.99100; Чернігівщи на, 1990. — 
С.181; Бе ло конь, 1989. — С.636637] дізнав ся про іс ну ван ня Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої від уч ня Ф.І.Kамінсько го — Я.П.Забіли [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.53. — А.23]. Відтоді, з серп ня 1889 р., В.П.Гор лен ка і му зей пов’язу ва ло ре гу
ляр не ли с ту ван ня [опубл.: Пус то віт, Су пру нен ко, 1992. — С.134176]. 

В.П.Гор лен ко ціка вив ся історією і скла дом ко лекції му зею, ет но г ра фіч ни
ми та ми с тець ки ми збірка ми, ра див за снов ниці у май бут нь о му зро би ти Лу бенсь
кий му зей власністю міста чи зем ст ва [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.53. — А.25], на да вав 
бібліог рафічні, му зеєзнавчі та ми с тецтвоз навчі кон суль тації. Від відав ши Kруг
лик, В.П.Гор лен ко підго ту вав пер ший істо рич ний на рис про му зей 
K.М.Скар жинсь кої [Г[ор лен ко], 1890; 1891], а зго дом — не кро лог Ф.І.Kа мінсько го 
[Гор лен ко], 1891. — С.313—114]. По да ру вав му зеєві дві коб зи, спри яв прид бан ню до 
збірки копійних пор т ретів Т.Г.Шев чен ка, кня зів Виш не вець ких та інших [ДА
ПО. — Ф.222. — Спр. 53. — А.2]. 

Ли с ту ван ня з В.П.Гор лен ком та йо го відвіди ни Kруг ли ка спри я ли не 
тільки рос ту по пу ляр ності за кла ду за вдя ки змістовній публікації у «Kи ев с кой 
ста ри не», а й за кла ли надійне підгрун тя у виз на ченні влас ни цею на ступ ної долі 
зібран ня.
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12.Дарителі. Збірки Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої по пов ню ва ли 
та кож цілий ряд уче них, митців, служ бовців, поміщиків, се лян — збе рег ло ся 
по над 120 прізвищ да ри телів. На зве мо ли ше жерт во давців ар хе о ло гічних збірок, 
се ред яких зустрічаємо: відо мо го фізи ка, про фе со ра Kи їв сь ко го універ си те ту 
М.П.Аве наріуса, го ло ву Ар хе о логічної Kомісії гра фа О.О.Боб ринсь ко го, ро мен
сько го ко леціоне ра й ар хе о ло га В.Ф.Без паль че ва, ві до мо го ху дож ни ка«пе ре
движ ни ка» М.М.Ге, мо ло до го харківсько го ар хе о ло га П.П.Єфімен ка, ар хе о ло га, 
ет но гра фа і му зей ни ка з Пол та ви І.А.За рець ко го, істо ри ка й ар хе о ло га В.Г.Ля с
ко ронсь ко го, го ло ву Пи ря тинсь кої зем ської уп ра ви А.А.Мар ке ви ча та інших 
[KАВ. — С.56151]. 

Ціка во, що по ва жа ни ми дар ни ка ми ви с ту па ли і прості се ля ни. На прик
лад, ціла гру па дав нь о русь ких знахідок з ур. Пур пурівщи на у с.Kле пачі Лу бенсь
ко го повіту надійшла від М.Лаліча [Там са мо. — С.10,3841]. За ліз не вістря на 
спис з ур.Су ша пе ре дав се ля нин з то го ж се ла П.Діден ко [KАВ. — С.53]. Пе релік 
зби рачів і да ри телів ар хе о логічних знахідок Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої по да ний у До дат ку 3.

От же, зу сил ля ми співробітників і влас ниці му зею, їх до б ровільних 
по мічників та ко ре с пон дентів фор му ва ли ся і зро с та ли чис ленні збірки Лу бен
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сько го му зею. Ра зом з тим здійсню ва ло ся їх вив чен ня, ат ри буція та част ко ве 
вве ден ня до на уко во го обігу шля хом публікації і ре пре зен ту ван ня на ви став ках. 
У зв’яз ку із за лу чен ням до фор му ван ня та вив чен ня ко лекцій і ді яль ності за кла
ду пев них на уко вих сил Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жин сь кої мав значні пер
спек ти ви роз вит ку як на уко вий осе ре док.

§5.МузейK.М.Скаржинськоїтавченіукраїниіросії

Без пе реч но важ ли ви ми в історії Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої 
ви я ви ли ся кон так ти з цілим ря дом уче них і ко лекціонерів. Такі сто сун ки 
здійсню ва ли ся як шля хом ли с ту ван ня, так і без по се ред нь о го їх приїзду до 
Kруг ли ка. Дослідни ка ми вже відзна ча ла ся ака демічна орієнтація му зею 
K.М.Скар жинсь кої на відвіду ва чана уков ця [Скрип ник, 1989. — С.32]. 

Виділяєтся кілька на прямків співпраці із вче ни ми: 1) оз най ом лен ня фа хівців 
з ко лекціями му зею з ме тою от ри ман ня на уко вих да них; 2) про ве ден ня спільних 
на уко вих досліджень; 3) на дан ня працівни кам Лу бенсь ко го му зею кон суль тацій та 
виз на чень; 4) по го д жен ня участі му зею в пев них на уко вих за хо дах. 

З ме тою оз най ом лен ня з місце ви ми ко лекціями од ним з пер ших Луб
ни відвідав 1877 р. фінноуг роз на вець і ар хе о лог Д.П.Євро пе ус [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр.790. — А.12]. Д.Я.Явор ниць кий та кож ог ля нув ек с по зицію 
Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої 1894 р. [Там са мо. — Спр.58], де ви я
вив «ба га то пред метів кам’яно го віку» [Явор ниць кий, 1988. — С.14]. Не од но ра
зо во з ко лекціями пра цю вав В.Г.Ля с ко ронсь кий, який ви ко ри с тав чи ма ло 
ма те рі алів Лу бенсь ко го му зею у своїх пра цях [напр.: Ля с ко рон ский, 1903. — 
422 с.]. Відо мо, що до Kруг ли ка пла ну ва  ли свій приїзд Е.Р.фонШтерн, 
Б.І.Ха нен ко [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.36. — А.16; 168. — А.176], му зей ог ля ну ли 
В.Б.А н то но вич, М.Ф.Бі  ля шівський, О.О.Бо б ринсь кий, І.А.Лін нічен ко, 
С.А.Ма за ракі, K.М.Мель никАн то но вич, М.І.Пе т ров, М.Ф.Сум цов, В.В.Тар
новсь кий. Ба жав по тра пи ти сю ди й О.А.Спіцин, який про сив «надісла ти 
опис му зею... у зв’яз ку з підго тов кою реєстру пам’яток ар хе ології Пол тавсь
кої губ.» [Там са мо. — Спр.125. — А.1]. Збірки Лу бен сь ко го му зею K.М.Скар
жинсь кої спря му ва  ли до Пол та ви мар ш рут ек скурсії гру пи учас ників XI 
Міжна род но го ге о графічно го кон гре су, які 1916 р. ог ля ну ли ко лекції в 
земсь ко му му зеї [НА ІА НА НУ. — Ф.1. — Спр. В.361. — А.6]. У скла ді цієї гру пи 
бу ли відомі ар хе о ло ги Ф.K.Вовк та М.І.Ар та мо нов [Фран ко, 1989. — С.24]. 
Пер ший з них не од но ра зо во по вер тав ся до вив чен ня круг ли цьких збірок 
[Kоно нен ко, Су пру нен ко, 1995. — С.174]. 

Kілька разів Лу бенсь кий му зей здійсню вав спільні з різни ми вче ни ми 
дос лід жен ня. По ча ток їм по кла ли ге о логічні ек с курсії на Лу бен щині П.Я.Ар ма
шев сько го та K.М.Фе офілак то ва [З іме нем, 1994. — 2. — С.396,446], в яких бра ли 
участь за снов ни ця та співробітни ки му зею. Без по се реднім учас ни ком роз ко пок 
му зею на Лисій Горі був В.Г.Ля с ко ронсь кий [Ляс  ко рон ский, 1892. — С.263], як і 
працівни ки му зею — у йо го розвідках [Суп ру нен ко, 1995а. — С.3]. Ф.І.Kамінський 
співпра цю вав у складі До ку ча єв ської ек с пе диції 1888 р. з ме тою об сте жен ня 
грунтів Лу бенсь ко го повіту [Ле вин сонЛес синг, 1889. — С.9,11]. У кон тексті спільних 
робіт з на уков ця ми при род ни чих дис циплін на зве мо спро бу віднов лен ня 
досліджень Гінців сь кої сто ян ки, здійсне ну K.М.Скар жинсь кою за уча с тю 
В.І.Вер надсь ко го [Суп ру нен ко, 1990. — С.103]. 

Не од но ра зо во співробітни ки Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої звер
та ли ся до вче них ря ду універ си тетів за фа хо ви ми кон суль таціями. Так, 
Ф.І.Kамінський над си лав на виз на чен ня ос тео логічні ма теріали з роз ко пок 
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про фе со ру А.М.Ро зен бер гу [KАВ. — С.34]. С.K.Kуль жинсь кий ко рис ту вав ся 
по ра да ми М.Ф.Сум цо ва та М.Ф.Біляшівсько го при підго товці сво єї ро бо ти з 
пи сан кар ст ва [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.31; 170. — А.24]. 

З про по зиціями що до участі му зею у ви с тав ках та ро боті ар хе о ло гіч них 
з’їздів до керівництва за кла ду звер та ли ся відомі дослідни ки ар хе о ло гії Ук раїни 
В.Б.Ан то но вич, Д.І.Ба галій, П.С.Ува ро ва, Д.І.Явор ниць кий [Там са мо. — Спр.23; 
133. — А.2,4; 1106; Епісто ляр на, 1992. — С.116]. Най більш різнобічні на укові сто
сун ки у Лу бенсь ко го му зею скла ли ся з про фе со ром В.Б.Ан то но ви чем та кня ги
нею П.С.Ува ро вою. В.Б.Ан то но вич не тільки ці ка вив ся ро бо та ми лу бенсь ких 
ко лег, спри яв публікації їх ре зуль татів, вклю чен ню співробіт ни ків до скла ду 
на уко вих то ва риств, а й прак тич но до по міг за кла ду в ре да гу ванні «Kата ло гу» 
йо го ко лекції [Ру динсь кий, 1928. — С.30; Су пру нен ко, 1994а. — С.252], ре пре зен ту вав 
діяльність лу бенців на ар хе ологічних з’їздах [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — 
С.111], здійсню вав у По суллі власні на укові досліджен ня [Су пру нен ко, 1990б. — 
С.3133]. П.С.Ува ро ва спри я ла K.М.Скар жинській у розміщенні за мов лень на 
му зей не об лад нан ня та публікацію ви дань Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої. 

Різнобічні сто сун ки Лу бенсь ко го му зею зі вче ни ми різних га лу зей знань, 
спільна на уко ва по шу ко ва діяльність спри я ли рос ту ав то ри те ту зак ла ду як 
на уко во го осе ред ку вив чен ня ар хе о логії, історії та ет но графії регіону, по відо
млен ням про ньо го в різних ви дан нях, публікації пам’яток із круг ли ць ких збірок, 
і, зре ш тою, вхо д жен ня му зею до ко ла ос нов них провінцій них нау ко вих ус та нов не 
тільки Дніпровсь ко го Ліво бе реж жя, а й у ціло му ко лиш ньої Російської імперії.
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Д.І.Яворницький(18551940). 
Фото початку 1890х рр. 
 
Ф.к.Вовк(18471918).  
Фото 1916 р.



§6.основніетапиісторіїЛубенськогомузею

Як і кож не му зей не зібран ня, Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої мав свою 
пе редісторію, етап ста нов лен ня і бурх ли во го роз вит ку, до сяг апо гею в своїй діяль
ності і розквіту. На цьо му йо го історія закінчується, що зу мов ле но усвідо млен ням 
K.М.Скар жинсь кою за галь но г ро мадсь ко го зна чен ня збірок та рішен ням влас ниці 
за кла ду збе рег ти ко лекції для на ступ них по ко лінь шля хом їх пе ре дачі Пол тавсь ко
му зем ст ву [Ста тут, 1994. — С.162]. Ви діляється три ета пи в історії му зею. 

Пер ший — етап стихійного збиральництва, по яви і втілен ня у жит тя ідеї 
ство рен ня влас ної ко лекції при род ни чих та істо ри кодо ку мен таль них 
ма теріалів K.М.Скар жинсь кої. Умов но цей етап історії май бут нь о го му зей но го 
осе ред ку мо же бу ти виз на че ний як при род ни чий (йо го пе редісторія), а хро но
логічно він охоп лює час від кінця 1860х рр. до кінця 1881 р., тоб то, до при йнят
тя ос та точ но го рішен ня про ство рен ня му зею у Kруг ли ку. В лі те ра ту рі зустріча
ють ся згад ки про рік за сну ван ня Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин ської — 1874 
[Kурінний, 1970. — С.112], які слід роз гля да ти як по ча ток ак тив но го зби ран ня 
пер ших ко лекцій. 

Дру гий етап — дев’ятирічний період становлення му зею. Ха рак те ри зується 
втілен ням у жит тя рішен ня про ство рен ня му зею, по бу до вою при  мі щен ня й 
ек с по зиції, бурх ли вим на ко пи чен ням ко лекцій та роз гор тан ням ар хе о логічних 
досліджень. Цей етап в історії Лу бенсь ко го му зею про хо дить за виз на чаль ної 
ролі яс к ра вої осо би с тості Ф.І.Kамінсько го і виз на чається як ар хе о логічний. За 
ча сом він охоп лює 18821890 рр. Ро ком ос та точ но го ство рен ня му зей ної ек с по
зиції в Kруг ли ку фун да то ра ми вва жав ся 1885 р. [Суп ру нен ко, 1990. — С.99], хо ча 
існу ван ня му зею до ку мен таль но засвід че  не ще з по чат ку 1880х рр. [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр.2. — А.210; KАВ. — С.221]. 
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М.о.олеховський(18551909).  
Фото початку 1890х рр. (Риженко, 1928а. — С.3). 

 
п.С.уварова(18401924).  
Фото початку 1900х рр.



Третій — етап по даль шо го розвитку і розквіту му зею, ко ли ос та точ но фор
мується йо го ек с по зиція і фон ди, роз по чи нається на уко вови дав ни ча і куль тур
ноосвітня діяльність відкри то го для відвіду вачів за кла ду, ство рюється ста тут і 
ут вер д жу ють ся наміри про пе ре да чу зібран ня Луб нам. Ви зна чаль ною в діяль
ності му зею стає осо бистість С.K.Kуль жин сь ко го, а спря му ван ня за кла ду виз
на чається як істо ри коет но г ра фіч не. Цей етап має хро но логічні межі від по чат ку 
1891 до по чат ку 1906 рр. 

За вер шен ням історії Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої є чер веньсер
пень 1906 р., ко ли гру па пол тавсь ких земців та співробітників му зею у Kруг ли ку 
здійсню ва ла пе ре да чу, па ку ван ня та прий ом лу бенсь ких ко лек цій до При род
ни чоісто рич но го му зею Пол тавсь ко го гу бернсь ко го зем ст ва [ДА ПО. — Ф. 222. 
— Спр.15. — 309 а.; От чет... 1906 г., 1907. — А.2].

По зна чив ши ос новні ета пи фор му ван ня і рос ту зібран ня Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої, оха рак те ри зуємо йо го чис ленні ко лекції.
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Титульнасторінказвітуприродничоісторичногомузею 
Полтавського губернського земства за 1906 р. Укладач М.О.Олеховський.  
(Бібліотека ПКМ. — Інв. № 13471/1).



§7.Загальнахарактеристиказбіркимузею

Kолекції Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої відзна ча ли ся су час ни ка
ми як одні з най ба гат ших у ме жах не тільки Ук раїни, а й Півдня Схід ної Євро пи 
[Г[ор лен ко], 1890. — С.123134; Рв, 1897. — С.121; Икон ни ков, 1908. — С.CCCXV]. Впер
ше їх кількісна ха рак те ри с ти ка бу ла на ве де на фун да то ром При род ни чоісто
рич но го му зею Пол тавсь ко го гу бернсь ко го зем ства М.О.Оле ховсь ким [Вла сен ко, 
1992. — С.6671], який за зна чав, що збір ка фор му ва ла ся про тя гом 25 років і на ра
хо ву ва ла близь ко 20000 пред ме тів, а з ура ху ван ням осо би с тих ко лекцій 
С.K.Kуль жинсь ко го — до 23000 оди ниць збе ре жен ня [От чет... 1906 г., 1907. — 
С.1,4]. До цьо го чис ла не вхо ди ли: на уко ва бібліте ка на 4000 томів [От чет... 1910 
г., 1911. — С.45], фі ла телістич на ко лекція, збірка фо то графій, листівок, по точ
ний архів му зею, де які власні речі дар ників — пред ме ти му зей но го зна чен ня. 

От же, не од но ра зо во зга ду вані дослідни ка ми дані про чи сельність збі рок 
[Ни ко ла ев, 1915. — С.5; Ри жен ко, 1928а. — С.4; Скрип ник, 1989. — С.31; Хан ко, 1994. 
— С.12] ба зу ва ли ся на точ них ци ф рах актів пе ре дачі ко лек цій му зеєві Пол тавсь
ко го гу бернсь ко го зем ст ва [зр.: Не ви анд, 1908. — С.3]: ар хе о логічні збірки — 1438 
од. зб.; істо ричні ко лекції — 5178 од. зб.; ет но графічні — 9533 од. зб.; при род ничі 
— 3836 од. зб. 

Та на ве дені дані зовсім не відо б ра жа ли ре аль ної кар ти ни справ з кіль
кісною ха рак те ри с ти кою ні ар хе о логічно го, ні істо рич но го зібрань, бо кож на з 
оди ниць збе ре жен ня об’єдну ва ла від 12 до 150 пред метів. Ре аль ним є в ціло му 
збільше на на 60 відсотків кількісна ха рак те ри с ти ка зібран ня — бли зько 37000 
пред метів. Ос та точні ж підра хун ки, про ве дені для ар хе о ло гіч них збірок, да ли 
— 4130 предметів [KАВ. — С.1165], не вра хо ву ю чи ок ре мих ар хе о логічних 
знахідок се ред істо рич них ко лекцій (ме та ло пла с ти ка та ну мізма ти ка). 

Ви хо дя чи із су час них прин ципів кла сифікації му зей них збірок [Ме зен це ва, 
1980. — С.3856; Му зе е ве де ние, 1988. — С.4952], Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої 
слід вва жа ти ком плек сним істо ри копри род ни чим му зей ним за кла дом з доміну ю чи ми 
ри са ми ар хе о логічно го краєзнав ст ва. Ад же знач на ча с ти на істо рич них (ке раміка, 
зброя, ви ро би із заліза та брон зи з Лу бен щи ни XVII—XVIII ст. то що), нумізма
тич них, па ле он то логічних (май же всі), ос те о логічних (пе ре важ на більшість) йо го 
збірок бу ла здо бу та шля хом ар хе о логічних досліджень чи по хо ди ла з пам’яток 
ар хе о логії [Ван цак, Суп ру нен ко, 1995. — С.56,68]. 

Ниж че по даємо за галь ний ог ляд ко лекцій му зею, за ви нят ком ар хе о
логічних, що бу дуть аналізу ва ти ся ок ре мо (розділ IV).

§8.Історикоетнографічні,природничітаіншіколекціїмузею
(загальнийогляд)

Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої мав значні істо ри коет но гра фіч ні 
(ре чові і до ку мен тальні), нумізма тичні, ми с тецькі та при род ничі ко лек ції, які 
бу ли менш відомі ши ро ко му за га лу дослідників, ніж ар хе о логічні [Ван цак, Су п
ру нен ко, 1995. — С.58], а та кож збірки фа ле ричні, філа те ліс тич ні то що. 

Ок ра сою істо ри коет но графічнихко лекцій бу ла ши ро ко відо ма збір ка пи са
нок [Kуль жин ский, 1899. — 176 с.], за по чат ко ва на ще в 1880х рр. Ф.І.Kа мінським 
[про історію збірки див.: Kуль жин с кий, 1899. — С.2224; Га лян, 1992. — С.3031]. 
Kолекція ілю с т ру ва ла на род не пи сан кар ст во не тіль ки Пол тав щи ни, а й 

77

§ 7. Загальна характеристика збірки му зею.



Kиївщи ни, Во лині, Поділля, Хер сон щи ни, Чер ні гів щи ни, Бе са рабсь кої, Вар
шавсь кої, Во ро незь кої, Грод ненсь кої, Люблінської, Kу бан ської, Kурсь кої, Орен
бурзь кої та Уфимсь кої гу берній. На січень 1898 р. в му зеї налічу ва ло ся по над 
2000 пи са нок [Г[ор лен ко], 1891. — С.12; Скрип ник, 1989. — С.31; Га лян, 1992. — С.31]. 

Ба га тим був розділзразківодягу,вишитоїбілизни,прикрас. До ко заць кої до би 
в ньо му на ле жа ли «ге ть мансь ка на во ло ка» з дво рянсь ко го бу дин ку Ро менсь ко го 
повіту, про сти рад ло з до му Ле он то вичів [Г[ор лен ко], 1891. — С.10]. Існу ва ла чи ма
ла збірка зразків міщансь ко го та се лянсь ко го одя гу, го ло вних уборів, за па сок, 
об вер ток [Там са мо. — С.1011; Ри жен ко, 1928. — С.83—87]. Це зібран ня до пов ню
ва ли кулі зе ле но го гут но го та біло го не про зо ро го скла для пра су ван ня білиз ни, 
ве ли ка збірка гудзиків, дукачів. Ос тан ня бу ла грун тов но опи са на І.Г.Спась ким 
[Спась кий, 1970. — 176 с.] ще у 1920х рр. [НА ЦОД ПА. — Ф.12. — Спр.1. — А.8; Су пру
нен ко, 1995. — С.88]. До 300 од. зб. на ра хо ву ва ла ко лекція ви ши тих руш ників, ху с ток,
наміток, плахт [Хан ко, 1992. — С.25,27]. 

Пер шим в Ук раїні у Лу бенсь ко му му зеї K.М.Скар жинсь кої бу ло ство ре но 
підвідділ речей поміщицького побуту, який скла да ли «пор т ре ти, та ба кер ки, 
ме дальй о ни, ту а летні скринь ки, го ловні шпиль ки, при кра си», ви шиті бісе ром 
чу бу ки, ки се ти, га манці [Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.59], ко лекція го дин ників, 
се ред яких бу ло кілька унікаль них [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.10. — А.11]. Більшу ча с
ти ну ре чей до ко лекції на да ли ро дичі Скар жинсь ких, в то му числі й влас ни ця 
му зею, яка пе ре да ла сю ди навіть срібні підсвічни ки се ре ди ни XIX ст. зі влас но
го по са гу та осо би с тий зо ло тий лан цю жок, се реж ки то що. 

Матеріальна культура пізньо се ред нь овічно го ук раїнсько го міста бу ла пред
став ле на ар хе о логічни ми знахідка ми з Верх нь о го Ва лу та «За мчи ща» Виш не
вець ких у Луб нах — при кра са ми, гуд зи ка ми, підко ва ми, ча роч ка ми, зраз  ка ми 
цег ли, кахлів, скля ним і кру жаль ним ке рамічним по су дом, рель єф ни  ми по лу
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Жіночіголовніубори другої половини ХІХ ст. 
(переважно з колекції Лубенського музею). 
Фото Я.О.Риженка. 1927 р.



ми с ка ми, ви го тов ле ни ми київськи ми гон ча ря ми на по чат ку XVIII ст. [Пе т ров], 
1901. — С.207; Дан чен ко, 1974. — С.44,4647]. Му зей та кож мав збірку кахлів 
XVIIXIX ст. з Лу бенсь ко го та Ло х виць ко го повітів [Пет ров], 1901. — С.208; 
Ла щук, 1993. — С.51], ви робів з гут но го скла [Ри жен ко, 1928. — С.111. — Рис.55]. 
Ок ра сою ко лекції та кож бу ла ви раз на пам’ят ка піз  ньо се ред нь овічної то рев ти ки 
— ви шу ка ний срібний гравійо ва ний ци лін д рич ний ню рен берзь кий ку холь, 
при кра ше ний та ле ро ви ми мо не та ми, ви го тов  ле ний у 1620х рр. [Мок ляк], 1996. 
— С.5]. До збірки вхо ди ли та кож кіль ка де сятків пред метів дав нь о русь кої і 
пізньо се ред нь овічної (ос танніх — бли зь  ко 120) дрібної ме та ле вої пла с ти ки, 
пе ре важ но хре с ти китільни ки, ен кол пі они, ікон кискладні, підвіски, на песні 
та інші хре с ти.

Kолекція церковного начиння та еле ментів архітек тур но го оз доб лен ня 
куль то вих спо руд круг лиць ко го му зею вва жа ла ся су час ни ка ми однією з най
ба гат ших [Г[ор лен ко], 1891. — С.89; [Пе т ров], 1901. — С.208]. Kрім да ро хра ни
тель ниць із оло ва, ікон, в ній бу ли пред став лені зраз ки об’ємної цер ков ної 
де рев’яної скульп ту ри, царські вра та, ана лої та ба рок кові ал тарні две  рі де я ких 
розібра них цер ков Пол тав щи ни, а са ме: По кровсь кої з Хо ро лу, цер ков із 
Ши шак, с.Ов сю ки Лу бенсь ко го повіту, по вний іко но с тас Пе т роПав лівської 
Хо рольсь кої церк ви, збу до ва ної сот ни ком Ієремією Род зян ком, кар ти ни, 
ікон ки, хре с ти та інше. 

Збірказброї (по над 200 од.) ма ла ряд реліквій ко заць кої до би — «2 ве ликі 
гар ма ти з Лу бенсь кої ар ти лерійської шо пи і 2 ко роткі ко зацькі гар ма ти (з бу дин
ку Алексєєвих), зраз ки гар мат, що ви ко ри с то ву ва ли ся на чов нах у XVII ст.» 
[Г[ор лен ко], 1891. — С.10], іменні шаблі [Мок ляк, 1992а. — С.4142], кілька ята ганів, 
мис ливсь ку стрілець ку зброю, свин цеві кулі, улам ки кар  течі та гар матні яд ра, 
по рохівниці, в то му числі унікальні — да то вані, з на пи са ми XVIII ст. [Мок ляк, 
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Виробизгутногоскла зі збірки музею К.М.Скаржинської. 
Фото Я.О.Риженка. 1927 р. (Риженко, 1928. — С.111). 

 
Деталіоблаштуванняцерков Хорольського повіту 

зі збірки музею.  
Фото Я.О.Риженка. 1927 р.



Су пру нен ко, 1991а. — С.11. — № 26. — Рис. на обкл.; Су пру нен ко, 1997в. — С.74—78; 
Мок ляк, 2000]. 

Військовий побут XVIIXVIII ст. ре пре зен ту ва ли добірка ке рамічних 
ук раїнських, ту рець ких і бол гарсь ких лю ль ок, брон зові пи сарські чор ни ль ни
ціка ла марі, се ред яких од на — з місця ос тан нь о го бою ко заць косе лян сь ких 
за гонів Се ве ри на На ли вай ка з війська ми ко рон но го ге ть ма на Ста ніс ла ва Жол
кевсь ко го 1596 р. біля Сухої Со ло ниці під Луб на ми [Там са мо. — С.7,8; Мок ляк, 
1993. — С.5657]. Ос таннє місце бою і та бо ру ко заць ко го ва таж ка поз на чи ло ся у 
збірці та кож цілим ком плек сом пред метів, ви яв ле них при по льо вих об сте жен
нях: люль кою, залізним бой о вим ке ле пом, свин це ви ми ку ля ми, ча вун ною кар
теч чю, мідним ка зан ком та вістрям на спис [Мок ляк, 1992а. — С.42,43]. 

У Лу бенсь ко му му зеї бу ла ство ре на й народознавчазбірка, яку ре пре  зен ту
ва ли істо ри коет но графічні пред ме ти (ке раміка, зраз ки одя гу, зброя, ви ро би 
ху дож нь о го ре мес ла) країн Азії, Аф ри ки, Півден ної Євро пи та Півден ної Аме
ри ки [Ни ко ла ев, 1991. — С.7; Тітков, 2000. — С.2327]. До цієї ко лекції та кож вхо див 
ула мок ке рамічної ста ту ет ки з Пе ру рубежу І  ІІ тис. н. е. 

Нумізматична збірка Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої на лі чу ва ла 
близь ко 4000 мо нет [Г[ор лен ко], 1891. — С.5] «російських, по ль сь ких та інших 
слов’янсь ких дер жав, новітніх мо нет країн світу», які бу ли по да ро вані влас ниці 
Kруг ли ка лей те нан том В.О.Бе ром — племінни ком ві до мо го при ро доз нав ця й 
ар хе о ло га K.М.Бе ра [Фор мо зов, 1986. — С.60—61; Вар ла мов, 1988. — 208 с.], лу бенсь
ким ліка рем В.Я.Яцу тою та інши ми. У скла ді ко лекції пе ре бу ва ло близь ко 20 
скарбів мо нет чи їх ча с тин XVIIXIX ст., кілька со тень мідних, срібних та зо ло
тих ан тич них нумізма тич них па м’я ток та мідних фолісів й напівфолісів Візантії, 
Хер со ну, срібних арабсь ких дир хемів, ки тайсь ких мідних мо нет I тис. н.е. з 
ко лекцій K.В.Бол су нов сь ко го, С.K.Kуль жинсь ко го і Ф.М.Ізмай ло ва [ДА ПО. — Ф. 
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ВиробизметалуХVІІXVІІІст. з круглицької колекції. 
Фото Я.О.Риженка. 1927 р. 
(Риженко, 1928. — С.110,113).



222. — Спр.36. — А. 1,20,21 та сл.; Су пру нен ко, 1993. — С.9091]. Ча с ти на мо нет ма ла 
точ но ві до ме місце знахідки, в то му числі у По суллі та на Пол тав щині [K[ула то
ва], 1993а. — С.89; С., 1993. — С.99]. 

Kолекція творівобразотворчогомистецтва Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар
жинсь кої (по над 250 од. зб.) скла да ла ся з ро дин них збірок Скар жин ських і Рай
зерів та ми с тець ких робіт з маєтків її ро дичів. В ос но ву збірки ляг ли кілька 
мініатюр рідних влас ниці му зею та пор т ре ти кн. Виш не вець ких (Ра їна Мо ги
лян ка й Ієремія Виш не вець кий), ге ть манів, пред став ників ко за ць кої стар ши ни 
і поміщиків Ле он то вичів, Но виць ких, Род зя нок, По ле тик, Че челів, російських 
царів [Хан ко, 1992. — С.25]. Відо мою бу ла серія ко пій них пор т ретів ге ть манів 
Ук раїни від Бог да на Хмель ниць ко го до Kири ла Ро зу мовсь ко го, ви ко на них 
олією на по лотні у 1887 р. на за мов лен ня K.М.Скар жинсь кої [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.3. — А.6] київськи ми мит ця ми за ре про дукціями з «Істо рии Ма лой Рос сии» 
Д.М.Бан тишKаменсь ко го [Бан тышKамен ский, 1822]. У Лу бенсь ко му му зеї 
зберіга ла ся та кож низ ка малярськихтворівіпортретів, ство ре них за графікою та 
книж ко ви ми пуб лі каціями ти пу «Зо б ра жен ня піших за по рожців», «Чор но мо
рець», «Суд на ра да» то що, се ред яких трап ля ли ся й оригінальні ро бо ти невідо
мих майстрів пен зля — «Kоб зар у шин ку», «Па с тух» се ре ди ни XIX ст. з еко номії 
Kапністів у с.Воз не сен ське Зо ло тонісько го повіту [Хан ко, 1992. — С.26]. 

На род не ма ляр ст во бу ло ре пре зен то ва не чо тир ма кар ти на ми «Kо закза
по ро жець» та «KозакМа май» [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.2. — А.71зв.72зв.; Г[ор лен ко], 
1891. — С.56; опис: Мар чен ко, 1991. — С.5153]. 

Се ред 100 графічнихтворів Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої ви різня
ли ся рідкісні мідьо ри ти Іва на Мігу ри за 1706 р. із зо б ра жен ням ге ть ма на Іва на 
Ма зе пи та Ни ко ди ма Зу б риць ко го 1704 р. «Об ло га По чаївської лав ри» [Хан ко, 
1992. — С.27], фо то копія гравіро ва но го пор т ре та Іва на Ма зе пи ро бо ти Да ни ла 
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кухоль.Нюренберг. 1620ті рр. Срібло. 
Фото М.О.Радченка. 1998 р. 

(ПКМ, інв. № М.1370; [Мокляк], 1996. — С.5).
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ЗразкирізьбленнятаіконописуXVІІІст. з колекції Лубенського музею. 
Фото В.М.Щербаківського. 1918 р. 
(Ф ПКМ. — Нг. без інв. номера).



Га ля товсь ко го, відтво ре на за унікаль ним оригіна лом з біб ліоте ки кн. Kра син
ських у Вар шаві [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С. 138,160,161], істо ри копо бу то ва 
ак ва рель П.В.Ло миківської 1824 р. [Г[ор лен ко], 1891. — С.1011] із де таль ним зо б
ра жен ням кімна ти маєтку В.Я.Ло ми ківсько го на ху торі Тру до люб під Мир го ро
дом [Ла за рев ский, 1895. — С.182; Ро тач, 1966. — 5. — С.108112; Роз со ха, 1986; За рем
ба, 1993. — С.82,86]. 

Природничізбірки бу ли за сно вані K.М.Скар жинсь кою ще в кінці 1860х рр. 
Вирізня ла ся се ред них ге о логічна ко лекція, ук ла де на за уча с тю про фе со ра K.М.Фе 
офілак то ва, П.Я.Ар ма шевсь ко го та Ф.І.Kамінсько го, в якій бу ли зібрані зраз ки 
всіх ге о логічних порід, що зустріча ють ся у відсло нен нях Лу бенсь ко го повіту — 
від діабазів з про дук та ми їх ме та морфізації та роз кла ду, до верхніх суг лин ко вих 
на ша ру вань і зразків ва лунів льо до ви ко во го по ход жен ня [Фе о фи лак тов, 1878. — 
С. 153; Г[ор лен ко], 1891. — С.4]. Му зей мав і зраз ки грунтів Лу бенсь ко го По сул ля 
[Ле вин сонЛес синг, 1889. — С.912]. 

До сить ви раз ною бу ла й па ле он то логічна ко лекція, пред став ле на зна хідка ми 
ре ш ток чет вер тин ної фа у ни з ле со вих на ша ру вань бе регів Удаю, Су ли, Сліпо ро
ду, з місцез на хо д жень біля сс. Вісач ки, Во вчик, В’язівок, Олек сан дрівка, 
Снітин, Тер ни і м. Луб ни, у Лу бенсь ко му і Лох виць ко му повітах, до по в не на 
більш ста ро давніми ви коп ни ми скам’яніло с тя ми, мо лю с ка ми то що. Най
багатши ми ма теріала ми бу ла ре пре зен то ва на фа у на Гінцівської сто ян ки пізньо
мад ленсь кої до би. 

Тва рин ний світ Пол тав щи ни та інших регіонів ілю с т ру вав ся не чис лен ни
ми опу да ла ми тва рин та во ло ги ми пре па ра та ми, добіркою пріс но вод них та морсь
ких че ре па шок, в то му числі з півден них морів. Але най ви раз нішою ви я ви ла ся 
ко лекція ко мах По сул ля (пе ре важ но ме те ликів), зібра на С.K.Kуль жинсь ким. 
Ос таннім був ук ла де ний і на уко вий реєстр лус ко кри лих, що зустріча ють ся в 
око ли цях Лу бен [О.С., 1994. — С.208]. По над 2000 ко мах розміщу ва ли ся у 
спеціальній шафі на 46 ча ру нок; на по ли цях зна хо ди ло ся більше 300 спир то вих 
і фор маліно вих пре па ратів гу сені та ля ле чок ме те ликів [От чет... 1906 г., 1907. — 
С.4]. У ко лекції бу ли й ек зо тичні пред став ни ки півден ної фа у ни, на при клад, 
опу да ло аф ри кансь ко го кро ко ди ла [Боч ка рев, 1901. — С.14. — Прим.1]. 

При род ничі ко лекції Лу бенсь ко го му зею К.М.Скар жинсь кої скла да ли 
до сить цілісне уяв лен ня про при ро ду краю і на ра хо ву ва ли по над 6000 пред метів. 

Інші колекції. Се ред збірок Лу бенсь ко го му зею пев не зна чен ня ма ли 
ко лекції фо то до ку ментів, фа ле ричні та філа телістичні ма теріали. 

Добірка фо тознімків, крім су то на уко водо поміжних ма теріалів у ек спо
зиції, відо б ра жа ла ета пи історії Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, хід йо го 
на уко вих досліджень та фіксу ва ла істо ричні події в Луб нах (бли зько 200 од. зб.). 
Ав то ра ми та ких знім   ків бу ли як завіду вачі му зею, так і фа хівціфо то гра фи, 
се ред яких — пол  тавці І.Ц.Хме левсь кий та І.А.За рець кий [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.178. — А.1,3; Су пру нен ко, 1993б. — С.7778], лу бе нець М.М.Хо дорківський 
[ЛМДА. — Ф.62. — Б.н.] і відомі ук раїнські май ст ри фо то графії О.За вадсь кий, 
В.Світлич ний [За бо чень, Поліщук, Яцюк, 2000. — С.С.65] та інші. 

Фа ле ри с ти ка в ціло му до пов ню ва ла істо рич ний відділ Лу бенсь ко го му зею 
і скла да ла по над 100 ор денів та ме да лей Росії та цент раль но єв ро пей сь ких країн, 
а та кож близь ко 150 на груд них знаків, пам’ят них же тонів XIX – по чат ку XX ст., 
прид ба них здебільшо го K.В.Бол су новсь ким [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.36. — А.22; 
168. — А.12 та сл.] і С.K.Kуль жинсь ким. 

Філа телістич на ко лекція бу ла власністю С.K.Kуль жинсь ко го і ли ше 1905 р. 
надійшла до му зею. В ній місти ли ся по штові мар ки і кон вер ти Росії та ря ду іно
зем них дер жав, особ ли во цінні зраз ки знаків по штої оп ла ти різ них земств. 
Kолекція пе ре ви щу ва ла за кількістю 2000 примірників знаків поштової оплати 
[ДА ПО. — Ф.222. — Спр.15. — А.306308]. 
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Зразкиозброєннязізбіркимузею.
1. Меч. Західна Європа. 1313 р. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 3785, Зб.483). 2. Прорисовка тавр на обох 
сторонах клинка. Сталь, руків’я — сталь, ріг, шкіра.
3. Бердиш. Росія. XVII ст. Залізо. (ПКМ. — Інв. № Зб.5). 4. Бойовий келеп (клювець). Кінець XVI ст. З 
місця бою загонів Северина Наливайка 1596 р. на р.Вой ни ха, поблизу с.Суха Солониця 
Лубенського повіту. (ПКМ. — Інв. № ПКМ.3317, Зб.58; інв. № за кат. К.Ск. 642).

5. Сокира. Росія. XVI  поч. XVII ст. Залізо. (ПКМ. — Інв. № Зб.3; інв. № за кат. К.Ск. 423).

6. Мортирки для човнів зі збірки Лубенського музею. Кінець ХVІІ  початок 
XVІІІ ст. Фото М.О.Радченка. 1995 р.

1

2

3

5

6

4

—



Архів. До ку мен таль на збірка сфор му ва ла ся за вдя ки ре тель но му збе ре жен
ню ро дин них архівів Рай зерів та Скар жинсь ких і постійній тур боті про по пов
нен ня ко лекції влас ниці му зею, охоп лю ю чи період з 1557 по 1905 рр. Най
давніши ми до ку мен та ми тут бу ли дві завірені ви пи с ки з гра мот 1536/1537 рр. 
ве ли ко го кня зя Ли товсь ко го Сви д ри гай ла та польсь ко го ко ро ля Сігізмун да 
Му ша ти ча [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.594595. — А.1]. 

Збірка вклю чає до ку мен тальні пам’ят ки, що сто су ють ся найрізно
манітніших сторін жит тя істо рич ної Пол тав щи ни, а ра зом з тим — до ку мен ти 
по точ но го і на уко во го архіву му зею К.М.Скар жинсь кої, ли с ту ван ня фун да тор
ки та хра ни телів, ста тут, ка та ло ги, ок ремі інвен тарні карт ки, ма люн ки то що. 
До неї ввійшли до ку мен ти ок ре мих ус та нов краю ХІХ ст. еко номічно го, військо
во го і релігійно го ха рак те ру, маніфе с ти та ука зи російських царів, універ са ли 
ге ть манів і до не сен ня їм, ана логічні по дан ня Ма ло російської ко легії, до ку мен
ти Ге не раль ної та пол ко вих кан це лярій, ро динні архіви дво рян гу бернії з куп
чи ми, спра ва ми про зе мель не во лодіння, епісто лярія та інше. 

Лу бенсь кий му зей мав зраз ки пізньо го ко заць ко го літо пи сан ня — 
примірник ру ко пи су «О на ча ле ко зац ко го име ни и ко его пле ме ни и ро да ко за ки, 
куп не же и о дав ней ших их дей ст ви ях вкрат це» [Там са мо. — Спр.770] — од но го зі 
списків літо пи су Гри горія Гра бян ки, варіант спи с ку ли с та за по рож ців до 
ту рець ко го сул та на з підпи сом: «За харій Kоше вой» [Там са мо. — Спр.884. — А.1]. 

Російська історія ілю с т ру ва ла ся в ко лекції спи с ком «Kано на ан ге лу гроз
но му во е во де» Пар фенія Юро ди во го [Там са мо. — Спр.2. — А.60; Спр.458], «дан но 
гра мо той» 1692 р. ге не ра лу П.І.Гор до ну на са ди бу в мос ков ській Но вонімецькій 
сло боді з пе чат кою Земсь ко го при ка зу [Пер шо друк, 1993. — С.231], спи с ком «За пи
сок о Рос сии» Х.Г.Ман штей на [Там са мо. — Спр.768,769], копіями указів від 
Олексія Ми хай ло ви ча до Kате ри ни II [Там са мо. — Спр.323. — А.1—2] та інши ми 
до ку мен та ми. З ос танніх вар то на зва ти копію маніфе с ту Пе т ра І про за слан ня 
ко за ка Да ни ла Забіли за «лжи вий до нос» на ге ть ма на Ско ро падсь ко го від 17 
ли с то па да 1718 р. [Там са мо. — Спр. 212, 214], указ Ан ни Іоаннівни про об роб ку 
ко но пель від 27 лип ня 1735 р. [Там са мо. — Спр.248, 250].

З унікаль них — вирізня ла ся дар ча гра мо та Іва на та Пе т ра Олек сій о ви чів, 
ви да на, за по дан ням ге ть ма на Іва на Ма зе пи, за служ бу у Війську За по розь ко му, 
хо рун жо му Лу бенсь ко го пол ку Вла су Со маш ку на се ло Kар пи лів ку з по спо ли
ти ми та млин на р.Удай, в Москві 30 квітня 1699 р., та Сте фа ну Гре ча но му [Інв.№ 
ПKМ 11293, Д 47], і гра мо та ге ть ма на Kири ла Ро зу мовсь ко го, ви да на Мак си му 
Знач ку про за твер д жен ня йо го військо вим то ва ри шем 18 жовт ня 1764 р. [Інв.№ 
ПKМ 11275, Д 44] зі збе ре же ни ми ав то гра фа ми [Мок ляк, Су пру нен ко, 1991а. — С.9.— 
№№ 17,18]. 

З чис ла ге ть мансь ких до ку ментів слід на зва ти підтвер д жу валь ний уні
вер сал ге ть ма на Іва на Ма зе пи знач ко во му то ва ри шу Ва си лю Свічці на во лодіння 
мли на ми на Го робцівській греблі по бли зу Лу бен, універ сал геть ма на Да ни ла 
Апо с то ла на каз но му пе ре я славсь ко му пол ков ни ку від 20 квіт ня 1729 р. з повідо
м лен ням про підпи сан ня Пе т ром ІІ «про си тель ных пунк тов» та їх ви кла дом, 
гра мо ту ге ть ма на Ки ри ла Ро зу мовсь ко го про на дан ня звань військо го то ва ри ша 
Гри горію, Пав лу та Яко ву Ог ра но ви чам [Там са мо. — Спр.1437]. Ціка ви ми до ку
мен та ми є ра пор ти і скар ги про при зна чен ня но вих комісарів для роз гля ду су до
вих справ, що сто су ють ся діяль ності Ма ло російської ко легії (17711779 рр.), 
копія за пи с ки Ка те ри ни ІІ П.О.Ру м’я нце вуЗа ду найсь ко му, пре зи ден ту Ма ло
російської ко легії сто сов но ря ду пи тань що до вла ш ту ван ня адміністра тив но го 
поділу Ук раїни за ча сів Бог да на Хмель ниць ко го та доцільності вве ден ня поділу 
на повіти [Там са мо. — Спр.380, 381]. 

У ко лекції бу ли та кож ав то гра фи О.В.Су во ро ва, П.О.Ру мян це ва, Г.О.По 
тьомкіна [Дер жав ний архів, 1959. — С.36], Г.С.Ско во ро ди [ДА ПО. — Ф.222. — 
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Чорнильницікаламарікінця ХVІ  початку XVІІІ ст. Бронза. Верхня — з місця останнього 
бою загонів Северина Наливайка 1596 р. поблизу с.Суха Солониця.  
(ПКМ. — Інв. №№ К.Ск.633,635). 

 
прорисжалуваногонапису на шаблі. 1748 р.  Шабля, якою Єлизавета Петрівна нагородила 
селітроварника, гадяцького старшину Павла Ніжинця. 
(ПКМ. — Інв. № І.2002).



Спр.2. — А.67], учнівський зо шит Є.П.Гребінки [Г[ор лен ко], 1890. — С.128]; фак
симілє (з 1557 р.) і цілі ком плек си до ку ментів ро дин них ар хівів Аг ро но
вичівKорнієвичів, Ла дигіних, Kир’яко вих, Kуда шо вих, Kу ля бок, Не жен це
вих, Пав ло вичів, Рай зерів, Сто ро женків, Тир ко вих, Чер не ць ких [Икон ни ков, 
1908. — С.CCCXV; До б ро вольсь ка, 1930. — С.8994; Kо ро тен ко, 2000], Яно вичів та 
інших [Дер жав ний архів, 1959. — С.3637]. Се ред них чи ма ло куп чих на зем лю, 
да то ва них ХVІІІ ст. Вирізняється та кож спи сок про мо ви пи са ря Війська 
За порозько го, ви го ло ше ної пе ред імпе ра т ри цею Ка те ри ною ІІ на аудієнції 
1762 р.

Де таль ний опис історичних документів Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої здійсне ний у 19001906 рр. М.Г.Ас т ря бом [Ван цак, 1993. — 
С.104—105]; він зафіксу вав 3713 од. зб. [Ас т ряб, 1906. — 137 а.]. 

Яс к ра вою збіркою Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої бу ла ко лек
ція ста ро друків — близь ко 20 ви дань. Більшість з них — унікальні: сто рін ка 
цер ков нослов’янсь ко го слу жеб ни ка, ви да но го у Ве неції 1519 р., ук раїн сь ке 
«Єван геліє» 1590 р. [Г[ор лен ко], 1891. — С.67] та інші. На дум ку ві  до мо го 
істо ри ка й ар хе о гра фа В.І.Уль я новсь ко го, «дані про «Єван геліє» ки їв сь ко го 
дру ку 1590 р. ...доз во ля ють пе ре гля ну ти по чат ко ву історію віт чиз ня но го 
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натрусказрогулося, з с.Тишки Лубенського повіту. 1727 р. 
Внизу — прорис напису на звороті.  

(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 11332, Р. 119).



кни го д ру ку ван ня» [Уль я нов ский, 1989. — С.111112]. Kрім то го, до збірки вхо
ди ли цінні примірни ки західноєвро пейсь ких ста ро друків, на прик  лад, 
«Аро ніки» Мація Стрийківсько го (1581 р.), польські й ук раїнські ста ро д ру
ки XVIIXVIII ст. 

Kнигозбірня у Kруг ли ку на ра хо ву ва ла по над 12 000 томів [Луб ны, 1900. — 
С.3], з яких дві тре ти ни ста но ви ли ви дан ня, прид бані для чи тальні, за сно ва ної 
K.М.Скар жинсь кою для жи телів на вко лишніх сіл [ІР ЦНБ НА НУ. — Ф.2. — 
Спр.5995. — А.14зв.]. До б родійни ця не од но ра зо во ви ді ля ла кни ги з фон ду 
чи тальні шко лам, навіть тю ремній бібліотеці [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.127. — А.2; 
2514. — А.1]. 

4000 томів кни гозбірні скла да ла су то на уко ва літе ра ту ра, що зо се ред жу ва
ла ся без по се ред ньо в Лу бенсь ко му му зеї [От че ты... 19071908 гг., 19081909. — С.4; 
Ни ко ла ев, 1915. — С.5], з пи тань ан т ро по логії, при ро до знав ства, ет но графії, 
сільсько го гос по дар ст ва, історії ми с тецтва, філо софії, лі те ра ту ри, довідни ки, 
чи ма ла збірка ви дань ук раїнською мо вою то що [От чет... 1910 г., 1911. — С.5]. У 
складі кни гозбірні бу ло по над 400 книг на ар хе о логічну й нумізма тич ну те ма ти
ку. Ос но ву збірки скла да ли осо бисті біб ліоте ки К.М.Скар жинсь кої, 
Г.С.Kир’яко ва, особ ли во Ф.І.Kамін сь ко го [Мок  ляк, 1992. — С.2021]. Пізніше до 
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народознавчізбірки з колекцій К.М.Скаржинської та П.П.Бобровського 
у Природничоісторичному музеї Полтавського губернського земства.  
Фото І.Ц.Хмелевського. 1908 р. 



них до дат ко во бу ла до лу че на біб лі о те ка С.K.Kуль жинсь ко го у 700 томів [От чет... 
1906 г., 1907. — С.4]. 

Гордістю круг лиць кої кни гозбірні бу ли май же повні ком плек ти праць 
IIIXI ар хе о логічних з’їздів, ка та ло ги збірок В.В.Тар новсь ко го, Т.В.Kи баль чи ча, 
«Древ но с ти При дне про вья» Б.І.Ха нен ка, повні добірки жур налів «Ос но ва», 
«Kиев ская ста ри на», «Ар хе о ло ги че с кая ле то пись Юж ной Рос сии» [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр. 15. — А.290309; Мок ляк, 1992а. — С.22].

Та ким чи ном, навіть побіжний ог ляд ко лекцій Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої свідчить про не аби я ке на уко ве й істо рич не зна чен ня йо го 
збірок, унікальність ря ду пред метів та їх ком плексів у складі ко лекцій, на яв
ність ат ри буцій і да них про по хо д жен ня. Kількісний та якісний склад круг ли
цько го зібран ня, у порівнянні з ана логічни ми збірка ми Ук раїни то го ча су, ста
вить Лу бенсь кий му зей на провідне місце по ряд з відо ми ми при ват ни ми 
ко лекціями О.М.По ля в Kа те ри но славі, В.В.Тар новсь ко го в Kачанівці, Kи є ві та 
Чернігові, Ф.Р.Штей н  ге ля в Го род ку [Эвар ниц кий, 1890. — С.794797; Kа та лог, 
1893. — 218 с.; Тар нов ский, 1893. — 34 с.; Kата лог ук ра ин ских, 1898. — С.286; Kата лог 
му зея, 1900. — 367 с.; Аб ра мов, 1906. — С.249254; Ма ль цев, 1914. — С.IV].
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Мурашко М.портретгетьманаДанилаАпостола. 1880ті рр. 
Полотно, олія. (ПКМ. — Інв. № ПКМ.11316, Ж.36).



§9.Видавничадіяльність

Ши ро ко відо мим на прям ком ро бо ти Лу бенсь ко го му зею K.М.Ска р    жинсь кої 
ви я ви ла ся ви дав ни ча діяльність. Во на ма ла на меті роз пов сю д жен ня на уко вих 
знань, по пу ля ри зацію історії Лу бен щи ни та ко лекцій му зею. У пла нах влас ниці 
Лу бенсь ко го му зею бу ло ви дан ня за галь но го ка та ло гу зібран ня [ДА ПО. — Ф.222. 
— Спр.1. — А.1], яке ма ло перші дру ко ва ні спро би у по каж чи ку та аль бомі ви с тав
ки до VIII ар хе о логічно го з’їзду в Моск ві [Kол лек ция, 1890. — С. 218; [Kаминс кий], 
1897. — С.238239]. Ф.І.Kа мінським на 1889 р. бу ла в ціло му за вер ше на ро бо та над 
ка та ло гом збірки. Після 1890 р. йо го текст додатково оп раць о  ву вав ся фахівця
ми, а в цей час дру ку ва ли ся 22 таб лиці ма люнків ре чей ко лекції, ви ко нані 
ху дож ни ком В.І.Іва но вим [Ру динсь кий, 1928. — С.31. — Прим.1]. Світ по ба чи ли 
ли ше 13 таб лиць [НА ЦОД ПА. — Ф.18. — Спр.6. — А.47]. K.М.Скар жинсь ка пла ну
ва ла до пов ни ти ка та лог но ви ми ма теріала ми, але ста ло ся так, що ру ко пис за ли
шив ся не о публіко ва ним [Kа та лог, 18911892. — 125 а.]. 

Зі здійсне них про ектів слід за зна чи ти виданняпрограмизбираннянародних
писанок С.K.Kуль жинсь ко го, пе ре дру ко ва ної зго дом в «Kур ских гу бер нских 
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Зубрицький Н.облогатуркамипочаївськоїлаври. Мідьорит. 1704 р. 
Примірник гравюри був окрасою збірки графіки 
Лубенського музею К.М.Скаржинської.



ве до мо с тях», «Kиев ской ста ри не» і «Род ной ре чи» [Kуль жинс кий, 1895. – 7 с.; 1899. 
— С.16,24], та бро шу ри K.В.Бол су новсь ко го «Свинцовыепластины[пломбы]суслов
нымизнакамицерковныхпраздников» [Бол су нов с кий, 1899. — 23 с.]. 

Ці не ве ликі ро бо ти бу ли про ло гом до ви дан ня досліджен ня 
С.K.Kу ль   жинсь ко го «Описание коллекции народных писанок» [Kуль жин ский, 1899. 
— 176 с.: 45 табл.]. Пер ший ви пуск праці скла дав ся з п’яти розділів, ка та ло га 
збір ки пи са нок, тек с то во го по каж чи ка до таб лиць ілю с т рацій та 33 ко льо ро
вих і 12 чор нобілих таб лиць, які місти ли якісно ви ко нані зо б ра жен ня 2219 
пи са нок. Розділи досліджен ня охоп лю ва ли: історію вив чен ня пи сан кар сь ко го 
ми с тецтва та скла дан ня ко лекції му зею, по хо д жен ня пи сан ки на ос нові ар хе
о логічних, істо рич них та ет но графічних дже рел, опис тех но логії ви го тов лен
ня пи са нок в XIX ст., по да ва ли ти по логічну кла сифікацію цих ху дож ніх 
ви робів [Там са мо. — С.6108]. Kата лог ко лекції, ук ла де ний за те ри то рі аль ним 
прин ци пом, містив ве ли чез ну кількість фак та жу що до по ши рен ня пи сан кар
ст ва [Там са мо. — С.109172]. Фор мат ви дан ня in folio та на леж не по ліграфічне 
ви ко нан ня за без пе чи ли цій праці за галь не схва лен ня, доб ро зич ливі відгу ки і 
по див що до мож ли вості підго тов ки та кої ро бо ти в про він цій но му му зеї. 
Схваль ні відзи ви на досліджен ня надійшли від М.Ф.Бі ля шів сь ко го, О.О.Бо б
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Статуетка.Перу. Кін. I  поч. ІІ тис. н.е. 
Кераміка.  

(ПКМ. — Інв. № А. 149).



рин ско го, І.А.За рець ко го, О.А.Спіци на, В.В.Хвой ки [ДА ПО. — Ф.222. — Спр. 32. 
— А.1; 36. — А.1819,75; 63. — А.1; 125. — А.1; 172. — А.1]. Після ви хо ду в світ пер
шо го ви пу с ку «Опи са ния...» С.K.Kуль жин ський го ту вав до дру ку йо го дру гу 
ча с ти ну, яка так і не бу ла опу б лі ко ва на [О.С., 1994. — С.207; Су пру нен ко, 1999. — 
С.152153]. 

Ще од ним вда лим ви дав ни чим про ек том став ви пуск «Очер ков Лу бен
ской ста ри ны» адвоката, істо ри ка й ви кла да ча з Лу бен K.П.Боч ка рьо ва. Ви да
ний пер ший ви пуск — ча с ти на магістерсь кої ди сер тації уч ня Ф.І.Kамінсько го, 
пал ко го при хиль ни ка Kруг лиць ко го му зею [Боч ка рев, 1901. — 39 с.: 2 табл.]. У 
два над ця ти розділах праці аналізу  ють ся істо ричні умо ви ви ник нен ня 
місько го по се лен ня в Луб нах, роз гля да ють ся дже ре ла вив чен ня історії міс та 
XVIIXVIII ст., йо го істо рич на то по графія, фор тифікаційні спо ру ди та пла
ну ван ня, маг де бурзь ке пра во і міське са мо вря ду ван ня, бла го устрій, фак ти з 
історії міста та око лиць ко заць кої до би [Там са мо. — С.320]. K.П.Боч ка рьов 
здійснює аналіз на яв них на той час ар хе о логічних знахідок, що свід чи ли про 
пе редісторію пер шо по се лен ня [Там са мо. — С.2022]. На во дять ся да ні про 
розміри зем ле во лодінь, роз та шу ван ня цер ков, май данів, ву лиць; є ві  до мості 
з історії ро ди ни влас ників міста по чат ку XVII ст. — князів Ви ш не ве цьких, 
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Титульнийаркушкаталога Лубенського музею К.М.Скаржинської. 
Рукопис А.П.Зосимовича. 18911892 рр. 
(ДАПО. — Ф.222. — Спр.2. — А.1).



опис на род них та ко заць ких по встань. Kри тич ний відгук на ви дан ня містив 
суттєві за ува жен ня що до упе ре д же но го став лен ня ав то ра до да них то поніміки 
Лу бен щи ни та пе ребільшен ня ролі Виш не вець ких в історії місь ко го цен т ру 
[До ма ниць кий, 1903. — С.1819]. Про те ро бо та на сьо годні має цін ність дже ре ла 
істо рич ної то по графії Лу бен пізньо се ред нь о вічної до би та є зраз ко вим 
краєзнав чим ви дан ням що до поліграфічно го ви ко нан ня [Kула то  ва, 1993. — 
С.6]. 

Kрім на уко вих праць, Лу бенсь ким му зеєм K.М.Скар жинсь кої дру ку ва ли
ся ого ло шен ня про ви пуск влас них ви дань [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.4. — А.1], 
фірменні блан ки, ети кет ки, дві серії по што вих листівок на по чат ку ХХ ст., зо к ре
ма «Ма ло російські ти пи» та «Ма ло росія». Листівки ви я ви ли ся од нією з пер ших 
— чи не най раніших в Ук раїні — серій по што вих кар ток, на кож ній з яких бу ло 
за зна че но: «Фо то графія з на ту ри О.За вадсь ко го». У пер шій серії на ра хо ву ва ло ся 
9, у другій — 3 листівки. Се ред сю жетів чор нобі лих по што вих кар ток зустрічаємо: 
«Ко зач ку з Пол тавсь кої гу бернії», «На тал ку», «По вер нен ня з сіно ко су», «Весілля» 
та «Обід робітників». В іншій се рії — «Ха ту», «На во до пої» і «Ста вок» [За бо чень, 
Поліщук, Яцюк, 2000. — С.130, 132. — №№647658]. Звісно, сю же ти для листівок 
зніма ли ся в око ли цях Круг ли ка чи Лу бен, а до їх «по ста нов ки» за лу ча ли ся ама
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рекламнийаркуш видання «Очерки Лубенской старины» 
К.П.Бочкарьова. 1901 р.  

(ДАПО. — Ф.222. — Спр.4. — А.2).
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Хромолітографічнатаблицяіз зображеннями писанок зі збірки Лубенського музею 
у праці С.К.Кульжинського «Описание коллекции народных писанок». 1899 р.  
(Кульжинский, 1899. — Табл.6).



то ри круг лиць ко го те ат раль но го гурт ка. Ціка во, що ав тор фо тознімків до кар
ток от ри мав на мос ковсь ких фо то ви с тав ках 1892 та 1896 рр. По чес ний відгук 
Російсько го фо то графічно го то ва ри ст ва. Не ви клю че но, що са ме 
К.М.Скар жинсь ка част ко во фінан су ва ла ви дан ня у 19021905 рр. ве ли кої серії з 
50ти листівок з фо то графіями О.За вадсь ко го — «Ти пи Ма ло росії та ланд шаф
ти», оп ри люд не ної дру ком мос ковсь кою фо то типією «Ше рер, Наб гольц та Ко» 
[Там са мо. — С.65, 139, 141. — №№ 659695]. 

Ви дав ни ча діяльність за кла ду підси лю ва ла ся підтрим кою ме це нат ки 
ви пу с ку в світ ча со пи су «Kиев ская ста ри на» [Там са мо. — Спр.53. — А.67зв.,11] та 
фі нан со вою до по мо гою на друк кількох бро шур [Бол су нов ский, 1898. — 16 с.; Ляс
ко рон ский, 1892. – 18 с.: ІІІ табл.]. 

От же, Лу бенсь ким му зеєм K.М.Скар жинсь кої ви да но чотири на укові пра
ці та роз  ти ра жо вані ок ремі від бит ки де я ких робіт за галь ним об ся гом бли зь ко 45 
дру ко  ва них ар кушів, се ред яких пер шо клас не досліджен ня С.K.Kуль жин сько го, 
що уві йшло до скарб ниці національ ної на уко вої спад щи ни. У по рівнянні з 
інши ми при  ват ни ми збірка ми Ук раїни [Скрип ник, 1989. — С.2835], ви дав ни ча 
діяль ність Лу бенсь ко го му зею од нак має най про дук тивніші на слідки. Підтвер д жу
ва ли це і чис ленні за мов лен ня на ви дан ня Лу бенсь ко го му зею, що над хо ди ли 
від фа хів ців, на уко вих то ва риств, на вчаль них зак ла дів, бібліотек та краєзнавців 
[ДАПО . — Ф.222. — Спр.17. — 4 а.; 36. — А.1819; 63; 125; 127. — А.2; 158; 161; 162; 172. 
— А.2].

Підсу мо ву ю чи на ве де не ви ще, мож на ствер д жу ва ти, що Лу бенсь кий 
му зей K.М.Скар жинсь кої був яс к ра вим яви щем в історії ук раїнської куль ту ри кін ця 
XIX – по чат ку XX ст. За сно ва ний як при ват на збірка ста ро жит но с тей, до ку
ментів та пред метів при ро ди у маєтку Kруг лик під Луб на ми на по чат ку 1870х 
рр., Лу бенсь кий му зей на 1885 р. вже мав влас не приміщен ня, по бу до ва ну ек с
по зицію, фон ди, на уко вих співробітників, був відчи не ний для від ві ду вачів.

Ство рен ням му зею ук раїнська куль ту ра за вдя чує ме це натці й ос віт ній 
діячці K.М.Скар жинській (18521932), яка при свя ти ла найбільш плід ний пе ріод 
сво го жит тя та ви т ра ти ла значні ко ш ти на по бу до ву му зею [Ду б ро в сь кий, 1995. — 
С.1019], фор му ван ня йо го ко лекцій, про па ган ду на у  ко вих зна нь і му зей них 
збірок. На базі му зею нею бу ла роз гор ну та ши ро ка куль тур ноосвітня та ви дав ни ча 
діяльність, ство ре на на уко ва і за галь на кни гозбірні, чи таль ня для се лян на в ко
лишніх сіл і меш канців лу бенсь ких око лиць, влаш то ву ва ли ся вечірні чи тан ня 
для на ро ду, діяв ама торсь кий дра ма  тич ний ко лек тив, кур си для місце вих учи
телів, ремісничі на вчальні май стерні. 

У Лу бенсь ко му му зеї не раз вла ш то ву ва ли ся публічні лекції ук ра їн сь ких 
уче них, се ред яких зга даємо Д.І.Явор ниць ко го [ДІМ. — ВР. — Ф.10. — Спр.1183. 
— Арх.19654. — А.1; В Луб нах, 1899. — С.180], В.Ф.Без паль че ва, М.І.Пет ро ва та 
інших. Kуль тур ноосвітні за хо ди фун да тор ки му зею спря мо ву ва ли ся на роз ви ток 
ук раїнської куль ту ри й освіти, а її ба га то г ран на ді яль ність підси лю ва ла ся щи рим 
до б родійництвом. 

95

§ 9. Видавнича діяльність.



Давньоруськийкурганнийнекропольпереяслава в ур.Ярмарківщина, 
де проводив розкопки Ф.І.Камінський. 
(Коринный, 1992. — С.10,145). 



Розділ III. 

АРХЕОЛОГIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ МУЗЕЮ

§1.МузейK.М.Скаржинськоїякархеологічний
осередоквивченняСередньогоподніпров’я.

§2.АрхеологічнідослідженняГ.С.Kир’якова.

§3.K.М.Скаржинськайархеологія.

§4.Археологічнідослідженнятапарадигма
Ф.І.Kамінського.

§5.АрхеологіяудослідженняхK.п.Бочкарьова.

§6.АрхеологічнадіяльністьС.K.Kульжинського.

§7.АрхеологічнірозвідкиВ.Г.Ляскоронськогов
посуллі.

§8.Місцетазначеннядослідженьмузею
K.М.Скаржинськоїурозвиткуукраїнської
археології.



Ар хе о логічні досліджен ня — найз начніший і найвідоміший на пря мок 
на уко вої діяль ності Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [Г[ор лен ко], 1890. — 
С.123; [Пе т ров], 1901. — С.146; Вер надсь кий, 1993. — С.30], ши ро ко зна ний дослідни
ка ми ар хе о логії Дніпровсь ко го Лісо сте по во го Ліво бе реж жя [Иль ин ская, 1968. — 
С.20; Бон дарь, 1974. — С.136; Шов ко пляс, 1992. — С.1011]. 

«Від са мо го по чат ку зби ран ня ар хе о логічних ре чей діяльність Лу бенсь ко
го Му зею ха рак те ри зу ють дві ри си: од на ко во уваж не відно шен ня до всіх об’єктів 
доісто рич ної ми нув щи ни й обе режність у дослідах її пам’яток, — відзна чав 
М.Я.Ру динсь кий. — З ти ми гро шо ви ми мож ли во с тя ми, які бу ли в ... Му зею, при 
без пе реч но му на хи лові йо го ор ганіза торів до ар хе о логічних дослідів, Му зей 
Скар жинсь кої не пішов тим шля хом по пов нен ня своїх збірок, що ним, на жаль, 
так ча с то йшли при ватні ко лекціоне ри... — шля хом бе зо гляд но го роз ко пу ван ня 
мо гил з єди ною ме тою здо бу ти речі й, на сам пе ред, ко ш товні. Роз коп ки Лу бенсь
ко го Му зею ста ви ли пе ред со бою су во ро на укові за вдан ня...» [Ру динсь кий, 1928. 
— С.29]. Ре зуль та том цих роз ко пок та розвідок ста ло відкрит тя знач ної кількості 
пам’яток ар хе о логії різних епох, оп ра цю ван ня здо бу тих під час досліджень 
ма теріалів, що зре ш тою зна ме ну ва ло со бою по ча ток вив чен ня най давнішої 
історії Ниж нь о го та ча с ти ни Се ред нь о го По сул ля.

§1.Музейк.М.Скаржинськоїякархеологічнийосередоквивчення
Середньогоподніпров’я

У 1880х  на по чат ку 1890х рр. Лу бенсь кий му зей ви я вив ся єди ною ар хе о
логічною ус та но вою в ме жах Пол тавсь кої гу бернії [Су пру нен ко, 1990. — С.105]. І не 
див но, що Пол тавсь ке гу бернсь ке зем ст во над си ла ло ли с ти офі ційних на уко вих 
за кладів з про хан ням підго ту ва ти відповідь до Лу бен [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.133. 
— А.4; 159. — А.1]. 

При Лу бенсь ко му му зеї K.М.Скар жинсь кої сфор му ва ла ся гру па до слід ників 
ар хе о логії По сул ля, яка здійсню ва ла свої ро бо ти в ключі так зва но го об лас ниць ко го 
на прям ку [Яре мен ко,1994. — С.10] — вив чен ня ста ро жит но с тей кон крет ної істо
рич ної те ри торії Ук раїни — Лу бенсь ко го По сул ля. До скла ду цієї гру пи вхо ди ли 
Ф.І.Kамінський, Г.С.Kир’яков, В.Г.Ля с ко ронсь кий, K.П.Боч ка рь ов та K.М.Скар
жинсь ка. Спо чат ку ці досліджен ня кож ним з лу бенців ве ли ся са мо туж ки, а зі 
ство рен ням Лу бенсь ко го му зею во ни от ри ма ли но вий імпульс, за без пе че ний 
пев ни ми ма теріаль ни ми за со ба ми. Фун да тор ка му зею фінан су ва ла ряд 
досліджень за умо ви пе ре дачі ко лекцій до круг лиць ко го му зей но го зібран ня. 
Пер ши ми з та ких робіт ви я ви ли ся роз коп ки Ф.І.Kамін сь ко го кур га ну скіфської 
до би в ур.Замківщи на в Луб нах 1882 р. [НА ПKМ. — Спр. 03144/2. — А.1417]. Важ
ли вим мо мен том здійснен ня робіт ува жа ло ся до три ман ня ви мог [Ру динсь кий, 
1928. — С.30] то го час ної ме то ди ки, ве ден ня що ден ни ко вої до ку мен тації, на яв
ність крес ле ників, планів і за ма ль о вок [Kоковкіна, 1996. — С.9394].
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Схематериторіїнижньогопосулля,охопленоїдослідженнямиЛубенськогомузею
к.М.Скаржинськоїілубенськогоархеологічногоосередку. 

І — розвідки Г.С.Кир’якова; ІІ — обстеження Ф.І.Камінського; 
ІІІ — розвідки О.А.Лавренка, К.П.Бочкарьова, синів Г.С.Кир’якова; 

ІV — обстеження В.Г.Ляскоронського. 
Пам’ятки, на яких проводилися розкопки чи детальні розвідки: 1 — Гінцівська стоянка; 2 — Гінці, ур.Княжа гора; 3 — 

ПоставМука; 4 — Клепачі, ур.Городище (Сад); 5 — Клепачі, ур.Боярщина, Богатирівщина; 6 — Клепачі, ур.Осакове; 7 — 
Клепачі, ур.Пурпурівщина; 8 — Хитці, ур.Коломак; 9 — Мгарський монастир; 10 — Лубни, ур.Замок; 11 — Лубни, ур.Замок 

(Замківщина); 12 — Лубни, ур.Вал, Верхній Вал; 13 — Лубни, ур.Лиса Гора. 
А  палеолітична стоянка; б  поселення епохи бронзи; в  городище скіфського часу; 

г  давньоруські та пізньосередньовічні городища; д  кургани.
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СхемамісцезнаходженьпредметівархеологічноїзбіркиЛубенськогомузеюк.М.Скаржинської
(порядкові номери знахідок вказані за Додатком 2). 
1 — Вовнізький поріг; 2, 3 — Мар’янівка; 4 — Вирлоок; 5, 6 — Овруч і околиці; 711,13,14 — Київ; 
12 — Микільська слобідка; 15 — Боярка; 16 — Летки (Лески); 17 — Мотовилівка; 18 — Перепілчинці; 
19 — Переяслав; 20, 21 — Пирогове; 22 — Стайки; 23 — Трипілля; 24 — Ходорів; 25 — Київська губернія; 
26 — Абрамівка (Н.Стародуб); 2830 — Керч; 31, 32 — ТрьохІзбенне (Триізбенка); 33, 34 — Миколаїв та околиці; 35 — 
Парутине, Ольвія; 110111 — Острог та околиці; 112 — Севастополь, Херсонес; 118 — Боброве; 119 — Харківський повіт; 
120 — Кам’янецьПодільський; 122 — Пекарі; 123 — Сахнівка; 124 — Янауци; 
127 — Сосницький повіт; 128 — Північне Причорномор’я; 129 — КежанГородок (ДавидГородок); 130 — Південь Болгарії; 
131 — Юр’їв (Тарту); 132 — Карнак; 133 — Олександрія; 134 — ПортСаїд; 135 — Саккара; 
136 — Нижній Єгипет; 137 — Італія; 138 — Помпеї; 139 — Рим; 140 — Креславка; 141 — Віленський повіт; 
142 — Люксембург; 143 — Старий Орхей; 144 — Малонець; 145 — Гньоздов; 146, 147 — Подобине; 
148 — СанктПетербург; 149 — Єлизаветинське городище та некрополі округи; 150 — Верхній Кобан; 
151 — Владикавказ; 152 — Гірська Інгушетія; 153 — Карбулакська ст.; 154 — Півн.Кавказ; 157 — Стамбул. 
І — район Середнього Подніпров’я та Лівобережжя (див. продовження).
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Схемамісцезнаходженьпредметівархеологічноїзбірки
Лубенськогомузеюк.М.Скаржинської. 

Продовження: Район Середнього Подніпров’я та Лівобережжя. 
26 — Абрамівка (Н.Стародуб); 27 — Михайлівка; 36 — Мозоліївка; 37 — Сергіївка; 38 — Березівські хутори; 

39 — Олександрівські хут.; 40 — Переволочна; 41 — Келеберда; 42 — Лохвиця; 4345 — Вільшанка; 
46 — Вісачки; 47 — Войниха; 48, 49 — В’язівок; 5053 — Гінці; 54 — Духове; 5557 — Засулля; 58 — Калайдинці; 59 — 

Карпилівка; 6066 — Клепачі; 6774 — Лубни; 75 — Лушники; 7677 — Мгар; 78 — Окоп; 79 — Піски; 
80 — Снітин; 81 — Стронський хут.; 82 — Чуднівці; 83 — Хитці; 84 — Шершнівка; 85 — Лубенський повіт; 

86 — Кибинці; 87 — Миргородський повіт; 88 — Лазірська волость; 89, 90 — Лукім’я; 91 — Савинський хут.; 
92 — Тишки; 93 — Яблуневе; 94, 95 — Повстин; 96 — Березняки; 97 — Полтава; 

98 — Полтавський повіт; 99 — Біляки; 100, 101 — Великі Липняги; 102 — Семенівка; 
103 — Хорол; 104 — Лісова Слобідка; 105 — Курінька; 106108 — ПоставМука; 109 — Сухоносівка; 

113 — Оксютинці (Аксютинці); 114 — Коровинці; 115 — Малі Будки; 116 — Плавинища, хут.; 
117 — Ромни; 121 — Дудниківка; 125 — Варва; 126 — Липове; 127 — Сосницький повіт. 



Ре зуль та ти досліджень вводилися до наукового обігу шля хом їх оп ри люд
нен ня на засідан нях на уко вих то ва риств чи ар хе о логічних з’їздів, вміщен ня у 
на уко вих ви дан нях [Ука за тель,1874; Kамин ский, 1878. — С.147152; 1888. — С.218; 
Ля с ко рон ский, 1892. — С.263280]. 

Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої був націле ний на вив чен ня ок ре мо го 
мікро регіону — Ниж нь о го По сул ля, то му йо го співробітни ки, пе ре важ но, 
здійсню ва ли свої досліджен ня са ме в ме жах Лу бенсь ко го, Ло х виць ко го та Пи ря
тинсь ко го повітів Пол тавсь кої гу бернії. Kрім то го, завіду вачі му зею свідо мо 
ма ли на меті зби ран ня ар хе о логічних знахідок з регіону Се ред нь о го Подніпров’я, 
вклю ча ю чи Kате ри но славсь ку, Kиївську, Пол тавсь ку, Таврійську, Хар ківську, 
Хер сонсь ку, Чернігівську гу бернії, а та кож Бе са рабію, Во линь, Kрим, Поділля, 
об ласть Війська Донсь ко го, Північний Kав каз, гу бернії Біло русії, Лит ви, 
Польщі — Вільненсь ку, Вітебсь ку, Люблінську, Росії — Смо ленсь ку та Тверсь ку 
[Пе т ров], 1901. — С.146]. Інфор мації про над хо д жен ня до му зею ре гу ляр но 
публіку ва ли ся на сторінках на уко вих ча со писів [Там са мо. — С.145147; 1901а. — 
С.209210; Г[ор лен ко], 1891. — С.1315; та ін.]. 

Більшість на уко вих досліджень Лу бенсь ко го му зею К.М.Скаржинської  
носили охо ронний характер і про ва ди ли ся на пам’ят ках, що, здебільшо го, руй ну
ва ли ся внаслідок дії при род них чи ан т ро по ген них фак торів. Зга даємо роз коп ки 
кур ганів на Лисій Горі, кур ганів по ряд з Мгарсь ким мо на с ти рем, Гінцівської 
сто ян ки то що [НА ІІМK РАН. — Ф.1. — 1889. — Спр.4. — А.4043; Kамин ский, 1878. 
— С.147; Ля с ко рон ский, 1892. — С.263; Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.8087]. Такі 
досліджен ня от ри му ва ли фінан со ву підтрим ку K.М.Скар жинсь кої. 

Як наслідок ар хе о логічної на уко вої діяль ності Лу бенсь ким му зеєм пла ну
ва ло ся ви дан ня ог ля до во го си с те ма тич но го ка та ло га [Ста тут, 1994. — С.161], 
який би оз най ом лю вав дослідників та всіх ба жа ю чих з ко лекціями лу бенсь ко го 
му зей но го осе ред ку, що доз во ли ло б ви ко ри с то ву ва ти ре зуль та ти на уко вої 
ро бо ти пе ре важній більшості ко лег. 

Розквіт діяль ності лу бенсь ко го ар хе о логічно го осе ред ку при па дає на дру гу 
по ло ви ну 1880х — по ча ток 1890х рр. У цей час йо го на уковці тур бу ва ли ся про 
про дов жен ня спра ви ар хе о логічно го краєзнав ст ва в Луб нах, за лу ча ю чи до 
досліджень мо лодь і ама торів (О.Ф.Ла зурсь кий, А.О.Ла в рен ко, А.Лю тець кий, 
В.Г.Ля с ко ронсь кий, А.Г.Kир’яков та інших), го ту ю чи та ким чи ном зміну 
по колінь [Мильніко ва, 1994. — С.51] і пле ка ю чи май бутні на укові ка д ри. Зі смер тю 
Ф.І.Kамінсько го ро бо та осе ред ку по сту по во вщу хає, а Лу бенсь кий му зей на бу
ває рис куль тур ноосвітньо го му зей но го за кла ду. 

Та ким чи ном, Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої на се ре ди ну ос тан ньої 
чверті XIX ст. пе ре тво рив ся на осе ре док ар хе о логічно го вив чен ня По сул ля та Се ред
нь одніп ро в сько го регіону, за ли шив ши ва го мий вне сок у досліджен ні ста ро
жит но с тей Ук раїни. У збірках му зею здебільшого кон цен т ру ва ли ся всі ма теріали 
на уко вих досліджень членів цьо го осе ред ку. 

Ниж че поз на чи мо вклад кож но го зі співробітників Лу бенсь ко го му зею в 
ар хе о логічні досліджен ня По сул ля, Пол тав щи ни та Се ред нь о го Подніпров’я.

§2.АрхеологічнідослідженняГ.С.Kир’якова

За вдя ки за ува жен ню, вміще но му в історіог рафічно му дослідженні 
П.Й.Бо ри с ковсь ко го про шля хи вив чен ня па ле оліту Ук раїни [Бо рис ков ский, 
1953. — С.14], за Г.С.Kир’яко вим закріпи ла ся «сла ва» об ме же но го зем ле влас ни ка, 
зовсім да ле ко го від ар хе о логії. Про те, що на справді це не так, свідчать чис ленні 
згад ки про гінцівсько го краєзнав ця у публікаціях су час ників [Kамин ский, 1878. 
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— С.147; Фе о фи лак тов, 1878. — С.153; Ува ров, 1881. — С.111] та дослідників ста ро дав
нь о го кам’яно го віку [Бе ре зин, 1936. — С.24; Шов ко пляс, 1971. — С.122; 1974. — С.3], 
більшість з яких ува жає Г.С.Kир’яко ва пер шовідкри ва чем Гінцівської пізньо па ле олі
тич ної сто ян ки [Пет ров], 1901. — С.147; Ста в ров ский, 1903. — С.6364; Вер над ский, 
1918. — А.1; Ле бе дев, 1992. — С.136]. 

Г.С.Kир’яков пер ший з ко ла співробітників Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої роз по чав ар хе о логічні досліджен ня в Ниж нь о му По суллі. Він 
май же не мав по пе ред ників, окрім О.С.Афа насьєваЧуж бинсь ко го та П.С.Ще 
тинсь ко го у 1860х рр. [Су пру нен ко, 1991а. — С.9; Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.12], і 
ви с ту пав як ти по вий ама тор. На схилі віку цей не об тя же ний гос по дар ст вом 
збіднілий на ща док відо мо го дво рянсь ко го ро ду зай няв ся ар хе о логічним зби раль
ництвом, звер нув ши ува гу на пе редісто ричні ма теріальні свідчен ня пе ре бу ван ня 
люд ності у ме жах ба сей ну Удаю. Ма ю чи ве ли ку бібліоте ку з чис лен ною періоди
кою, Г.С.Kир’яков от ри мав де які уяв лен ня з про бем, що тур бу ва ли дослідників 
ар хе о логії Ук раїни. 

З ро дин них пе ре казів Г.С.Kир’яко ву бу ло відо мо, що на те ри торії 
гінцівсько го маєтку не раз зна хо ди ли ве ликі ви копні кістки ста ро давніх тва
рин. 1823 р. він став свідком ви яв лен ня се ля на ми йо го бать ка, влас ни ка сіл 
Ду хо во го й Гінців С.Г.Kир’яко ва (+1849), під час зем ля них робіт 15ти ве ли ких 
кісток, зго дом виз на че них фахівця ми Харківсько го універ си те ту як «ос тан ки 
ста ро дав нь о го сло на» [див.: Ва си лев ский, 1907. — С.270. — Прим.] і пе ре да них 
Kир’яко ви ми 1825 р. до Пол тавсь кої гімназії [Від ре дак то ра, 1995. — С.6]. 
Ймовірно, що са ме про ці знахідки йшло ся під час відвідин Гінців во се ни 1845 
р. [Жур, 1985. — С.159,161; Шов ко пляс А., Шов ко пляс И., 1988. — С.26] співробітни ком 
Kиївської Ар хе о графічної комісії Т.Г.Шев чен ком [Ле виц кий, 1894. — С.235] та 
О.С.Афа насьєвимЧуж бинсь ким [Ван цак, 1988. — № 118. — С.3]. То му не здається 
ви пад ко вим ви яв лен ня Г.С.Kир’яко вим при ко панні ями на те ри торії гінцівсько го 
маєтку 1871 р. ре ш ток пізньо па ле олітич ної сто ян ки, пер шої з відкри тих в Ук раїні 
та Східній Європі [Шов ко пляс, 1971. — С.121122]. 

Знай дені кістки ви коп них тва рин Kир’яков по пе ред ньо виз на чив як 
за лиш ки ма мон та, роз по ря див ся зібра ти їх і зберігав у власній ко лекції май же 
два ро ки [Су пру нен ко, 1990а. — С.13]. 1873 р. він пе ре дав ча с ти ну кісток до кабіне
ту па ле он то логії Лу бенсь кої гімназії, ро зуміючи знач ну на уко ву ва гу знахідки. 
Г.С.Kир’яков, во лодіючи пев ни ми знан ня ми з кла сич ної та слов’янсь кої ар хе о
логії, роз гля дав гінцівське місцез на хо д жен ня ви ключ но як па ле он то логічне, то му 
не приділяв ува ги ви ро бам з кре ме ню, ви яв ле ним по ряд. Зібрані дітьми 
поміщи ка дзвінкі крем’яні пла с ти ни слу гу ва ли «гро ши ма» у ди тя чих іграх 
[Kамин ский, 1878. — С.149]. Після над хо д жен ня по да рун ку до гімназії про місцез
на хо д жен ня дізнав ся Ф.І.Kамінський, який не вдовзі ог ля нув те ри торію маєтку, 
зібрав у влас ни ка де тальні відо мості про ана логічні знахідки і, за йо го спри ян
ням, провів розвідкові досліджен ня, що підтвер ди ли відкрит тя ук раїнсько го 
па ле оліту [Бо ри с ков ский, 1953. — С.14]. 

Ця пер ша зустріч по кла ла по ча ток дружбі та співпраці обох лу бенсь ких 
дослідників ста ро жит но с тей. Г.С.Kир’яков відповідаль но по ста вив ся до про
хан ня Ф.І.Kамінсько го про об ме жен ня зем ля них робіт на те ри торії пам’ят ки та 
ре гу ляр ний збір усіх ар хе о логічних знахідок у ме жах сто ян ки [Kамин ский, 1878. 
— С.150], який ре тель но вів до ос танніх днів жит тя, віднай шов ши навіть частину 
втра чених раніше кре менів. Kолекція з Гінцівської сто ян ки бу ла найбільшою у 
складі збірки Г.С.Kир’яко ва і повністю надійшла до Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої [Су пру нен ко, 1995д. — С.184]. 

З 1872 р. Г.С.Kир’яков роз по чав об сте жен ня влас них зе мель на пред мет ви яв
лен ня пам’яток ар хе о логії, що хро но логічно охоп лю ва ли час від брон зо во го віку до 
епо хи пізньо го ук раїнсько го се ред нь овіччя. Так, він ог ля нув око лиці сс. Гінці, 

103

§ 2. Археологічні дослідження Г.С.Kир’яко ва.



Ду хо ве, Kле пачі Та ран динсь кої во лості, по зна чив ши в опи сах на явні кур га ни, 
решт ки чор но зем них на сипів май данів. Ним ви яв лені перші ар хе о логічні знахідки 
в ур. Пур пурівщи на по бли зу Kле пачів (ши ферні пряс лиця, ке рамічний ри бальсь кий 
ва жок, улам ки ліпно го та кру жаль но го по су ду) [Су пру нен ко, 1989а. — С.20]. 

У 1873 р. в од но му з ше с ти відкри тих в ур.Бо га тирівщи на кур ганів гру пи, 
роз та шо ва ної по ряд з ур.Пур пурівщи на, Г.С.Kир’яко вим дослідже не дав нь о
русь ке по хо ван ня, що су про во д жу ва ло ся срібним дро тя ним перс нем з розімкне
ни ми кінця ми [KАВ. — С.55; Kула то ва, 1999]. За ініціати вою Г.С.Kир’яко ва, се ля
ни с.Kле пачі про тя гом ря ду років зби ра ли в цих уро чи щах ви пад кові знахідки, 
котрі пізніше по тра пи ли до Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [Мор гу нов, 
1996. — С.94]. 

У зруй но ва но му кур гані в Ло х виць ко му повіті (с.По ставМу ка) краєзнав
цем бу ло ча ст ко во дослідже не по хо ван ня скіфсько го ча су, що су про во д жу ва ло
ся брон зо ви ми три г ран ни ми на ко неч ни ка ми стріл — «1 крюч ку ва тим, 2 жо лоб
ко ви ми та 1 гла день ким» [Ука за тель, 1874. — Отд.III. — С.42. — № 614]. 

Слід за зна чи ти, що Г.С.Kир’яко ву бу ло до б ре відо ме го ро ди ще скіфсько го 
ча су по бли зу Kле пачів в ур.Го ро ди ще (су час не ур.Сад) [Kула то ва, 1991. — С.7374; 
Мор гу нов, 1996. — С.94], по ряд з яким він здій с нив ра зом зі K.М.Скар жинсь кою 
роз коп ки од но го з дав нь о русь ких кур ганів [KАВ. — С.56; Kула то ва, 1999. — С.22]. 
На це го ро ди ще він звер нув ува гу Ф.І.Kамінсько го. 

У 1875 р. Г.С.Kир’яко вим пла ну ва ла ся по да ча «про хан ня» до лу бен сь ко го 
місько го го ло ви про дозвіл ве ден ня роз ко пок «за свій ра ху нок на Лу бенській горі 
і на Ва лу» [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.1113. — А.11зв.], тоб то дос ліджень на місці за мчи
ща Виш не вець ких та дав нь о русь ко го і пізньо се ред нь овічно го го ро ди ща в ур.Верхній 
Вал [Су хо бо ков, 1988. — С.3; 1992. — С.147151]. Ці наміри, в яких помітна й участь 
Ф.І.Kамінсько го, на пев не, не бу ли втілені у жит тя. Влітку 1879 р. Г.С.Kир’яков 
провів свої ос танні роз коп ки. На цей раз їх об’єкта ми ста ли два не ве ли ких по гра
бо ва них кур га ни скіфсько го ча су в ур.Kня жа Го ра над маєтком у Гінцях, з яких 
по хо ди ли 14 три г ран них брон зо вих на ко неч ників стріл і срібне «не спа я не 
кільце»се реж ка [KАВ. — С.38. — №№ 277278; див.: Ля с ко рон ский, 1903. — С.101]. 

От же, не ве ликі краєзнавчі ро бо ти Г.С.Kир’яко ва за по чат ку ва ли про ве
ден ня ар хе о логічних досліджень у Лу бенсь ко му По суллі. Їх наслід ком ста ло 
ви яв лен ня не ли ше унікаль ної пам’ят ки до би пізньо го па ле оліту, а й ря ду кур
ганів та по се лень скіфсько го ча су і дав нь о русь кої до би. Ро бо ти Г.С.Kир’яко ва 
вка за ли на на пря мок розвідко вих об сте жень Ф.І.Kамін сь ко му, з яким влас ник 
Гінців ділив ся на яв ною інфор мацією про ста ро жит ності. Са ме Г.С.Kир’яков 
за лу чив до ве ден ня ар хе о логічних об сте жень K.М.Скар жинсь ку. 

Знахідки краєзнав ця не бу ли втра чені, а ввійшли до на уко во го обігу че рез 
їх публікацію спи с ком [Ука за тель, 1874]. Що до ме то ди ки ве ден ня робіт 
гінцівським поміщи ком, то ос тан ня не відзна ча ла ся особ ли вою ре тельністю: 
кур га ни ко па ли ся «яма ми», за пи си про умо ви знахідок та досліджені ком плек си 
май же не ве ли ся, хо ча існу ва ли опи си ви яв ле них ре чей та прив’яз ки пам’яток до 
місце вості. Свої роз коп ки Г.С.Kир’яков здійсню вав на влас них зем лях, то му 
звітності до Мос ковсь ко го ар хе о логічно го то ва ри ст ва чи Ар хе о логічної комісії 
не над си лав.

§3.K.М.Скаржинськайархеологія

K.М.Скар жинсь ка ли ше ціка ви ла ся ар хе о логією та на бу ла в ре зуль таті 
кон тактів з Ф.І.Kамінським, відо мим ми с тецтвоз нав цем та ар хе о ло гом В.В.Ста
со вим знань що до спе цифіки цієї на уки. Перші збо ри ар хе о логічних ма теріалів 
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во на здійсни ла під час підго тов ки до всту пу на Бес ту жевські кур си, за охо чу ва
на Ф.І.Kамінським, ще в се ре дині 1870х рр. Пізніше ме це нат ка роз повіда ла про 
кілька розвідок та не ве ликі роз коп ки, здійснені нею і Г.С.Kир’яко вим у 18731875 
рр. [ЛМДА. — Ф.62. — Спр.2. — А.28], хо ча про ос танні май же не збе рег ло ся відо
мо стей. На пев не, во ни ко па ли якийсь кур ган у ба сейні Удаю. 

1876 р. K.М.Скар жинсь ка та Г.С.Kир’яков по ряд з ур.Го ро ди ще (Сад), 
не по далік від Kле пачів Лу бенсь ко го пов., в ур.Оса ко ве, досліди ли кур ган дав нь
о русь ко го ча су ви со тою 0,9 і діаме т ром 7 м, що містив здійсне не за хри с ти янсь
ким об ря дом по хо ван ня в ямі під на си пом. Се ред су пут нь о го інвен та ря 
дослідни ка ми ви яв лені срібна дро тя на се реж ка з сер доліко вою на ми с ти ною 
[Ука за тель, 1874. — Отд. III. — С.42. — № 613], два прості перс не подібні скро неві 
кільця, ши фер ний хре с тик [KАВ. — С.5556]. По хо ван ня бу ло да то ва не ав то ра ми 
роз ко пок «ве ли ко князів ським» ча сом. Ці ро бо ти су про во д жу ва ли ся порівня но 
де таль ним опи сом, що знай ш ло відо б ра жен ня у ка та лож них за пи сах [Там са мо. 
— № 378 р]. 

1882 р. досліджен ня бу ли про дов жені. K.М.Скар жинсь ка роз ко па ла не 
мен ше трьох безінвен тар них по хо вань, про що засвідчу ють над хо д жен ня 
че репів до збірки Лу бенсь ко го му зею [KАВ. — С.91. — №№ 623625]. На жаль, 
до ку мен тація про ці ро бо ти та кож не збе ре гла ся. 

У 1882 р. K.М.Скар жинсь ка бу ла при сут ня при досліджен нях 
Ф.І.Kамінським (на пев не, фінан су ва ла їх) кур га ну скіфсько го ча су в ур.
Замківщи на в Луб нах, а 1883 р. «ке ру ва ла» роз коп ка ми на Лисій Горі [Ля с ко рон
ский, 1892. — С.263], ви ко ну ю чи пе ре важ но ка ме раль ну об роб ку знахідок.

До б ре ро зуміючи на уко ве зна чен ня Гінцівської пізньо па ле олітич ної сто
ян ки, ме це нат ка от ри ма ла у спа док 1883 р., за за повітом Г.С.Kир’яко ва, те ри
торію гінцівсько го маєтку, і пла ну ва ла про ве ден ня там ар хе о логічних роз ко пок. 
Ці ро бо ти відкла да ли ся з ро ку в рік, най частіше че рез хво ро бу Ф.І.Kамінсько го. 
Ос та точ но во ни бу ли за пла но вані на 1891 р., але смерть завіду ва ча му зею зміни
ла ці пла ни. 

Влітку 1891 р., під час спо ру д жен ня льо ху в Гінцях, на гли бині 2,5 м був 
ви яв ле ний шар по пе лу, вугілля, кістко вої брекчії, зміша ний з кістка ми ма мон
та та інших тва рин, а та кож кілька де сятків зна рядь з кре ме ню і «яд рищ»нук
ле усів [Пе т ров], 1901. — С.147]. Ці знахідки зму си ли K.М.Ска р жинсь ку без по се
ред ньо зай ня ти ся роз чи ст кою ре ш ток, на пев не, якоїсь із гос по дарсь ких ям 
пізньо па ле олітич ної до би і за лу чи ти до об сте жен ня місцез на хо д жен ня при ро
доз нав ця і ге о ло га В.І.Вер надсь ко го [Су п ру нен ко, 1995в. — С.179]. Де які уяв лен ня 
та опи си що до ге о логії сто ян ки В.І.Вер надсь кий зро бив вже тоді, підго ту вав ши 
пізніше спеціаль не досліджен ня з цьо го пи тан ня [Вер над ский, 1918. — А.2; 1939], 
але про дов жен ня роз ко пок учас ни ки об сте жен ня виріши ли не здійсню ва ти 
че рез відсутність ар хе о ло гафахівця. K.М.Скар жинсь ка до лу чи ла здо буті 
ма теріали [KАВ. — С.78. — № № 86100] до ко лекції Г.С.Kир’яко ва [Су п ру нен ко, 
1995д. — С.184,188189] і за бо ро ни ла про ве ден ня будьяких зем ля них робіт в ме жах 
подвір’я маєтку. Ли ше 1904 р., після пе ре дачі гін цівської са ди би своєму зя теві 
А.П.Kли мо ву [Вер над ский, 1939. — А.1], роз коп ки на сто янці бу ли віднов лені май
бутнім рек то ром Kиївсько го уні вер си те ту Р.І.Гельвігом [Бо ри с ков ский, 1953. — 
С.14,16; Ле виць кий, 1947. — С.197]. Ці роботи при нес ли ли ше шко ду у досліджен ня 
пам’ят ки [Щер баківський, 1919. — С.1; 1919а. — С.62; Сер гин, 1978. — С.133; 1989. — 
С.10]. За сво го гос по да рю ван ня K.М.Скар жинсь ка не по го д жу ва ла ся до пу с ка ти 
до роз ко пок унікаль но го по се лен ня дослідників, у фа ховій підго товці яких 
во на не ма ла впев не ності. 

Фун да тор ка Лу бенсь ко го му зею до б ре зна ла по пу ляр ну ар хе о логічну літе
ра ту ру сво го ча су, то му ма ла певні уяв лен ня про да ту ван ня та періоди зацію 
ар хе о логічних пам’яток, во лоділа відповідною терміно логією та мінімаль ни ми 
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В.І.Вернадський(18631945). 
Фото кінця 1880х рр.  
 
першийаркушрукописустаттіВ.І.Вернадського 
з проблем геології Гінцівської стоянки. 1918 р. 
(А РАН. — Ф.518. — Спр. 332. — А.1).
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§ 3. K.М.Скаржинська й ар хе о логія.

планиГінцівськоїпізньопалеолітичноїстоянки із зазначенням розкопів дослідників. 
1. За В.М.Щербаківським (1919 р.): І — розкопи Г.С.Кир’якова та Ф.І.Камінського, К.М.Скаржинської; ІІ — 

Р.І.Гельвіга; ІІІ — В.М.Щербаківського. 

2. За І.Ф.Левицьким (1947 р.): 1 — сучасний рельєф; 2 — рельєф підложжя вюрмської тераси; 
3 — площа досліджень І.Ф.Левицького; І — розкопи Г.С.Кир’якова, Ф.І.Камінського та 

К.М.Скаржинської (18711891); ІІ — Р.І.Гельвіга (19041906); ІІІ — В.М.Щербаківського (19141916); 
19 — зачистки І.Ф.Левицького (1935). 

1

2



знан ня ми для опи су ар хе о логічних знахідок. Так, во на виз на чи ла зна ряд дя 
праці се ред гінцівських кре менів 1891 р. як скреб ки, но жо подібні пла с ти ни, 
вістря, відібра ла нук ле у си, відще пи, улам ки і скал ки [KАВ. — С.78]. 1891 р. не 
по го ди ла ся з ат ри буцією В.Б.Ан то но ви чем пар но го по хо ван ня жінки з ди ти ною 
у су про воді ліпної ми с ки з внутрішни ми на ко ла ми з од но го із ли согірських 
кур ганів як «не олітич но го» (тоб то, до би ран ньої брон зи), вва жа ю чи ос таннє, 
пред став ле не в ек с по зиції му зею мо нолітом, за мо ги лу па ле олітич ної до би [див.: 
Ру динсь кий, 1928. — С.31]. 

K.М.Скар жинсь ка вря диго ди виїжджа ла на місця ви пад ко вих ар хе о
логічних знахідок, точ но но ту ю чи всю на яв ну інфор мацію про ви яв лені пред
ме ти. Нею осо би с то бу ли зібрані де які пізньо се ред нь овічні знахідки на 
за мчищі Виш не вець ких у Луб нах, ог ля нуті про по но вані для му зею кам’яні 
по ло вецькі сте ли з са ди би Д.П.Тро щинсь ко го в Kибин цях [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.19. — А.1]. 

При три му ю чись дарвіністських по глядів на роз ви ток жит тя, 
K.М.Скар жинсь ка сприй ня ла еле мен ти ево люціоністської па ра диг ми [Ле бе дев, 
1992. — С.117125] та істо ри кома теріалістич ну кон цепцію роз вит ку первісно го 
суспільства, відо му їй за пра цею Ф.Ен гель са, що по тра пи ла до Лу бен на по чат ку 
1890х рр. [Engels, 1884]. Пізніше ме це нат ка знай о ми ла ся з ро бо та ми Е.Тай ло ра 
та Л.Нідер ле, котрі бу ли при ве зені до Kруг ли ка С.K.Kуль жинсь ким. Але ар хе о
логічні ево люціоністські по гля ди до б родійниці зго дом відійшли в ми ну ле під 
впли вом політич них і життєвих ре алій. K.М.Скар жинсь ка по ча ла ціка ви ти ся 
ре во люційни ми іде я ми пе ре тво рен ня світу за для поліпшен ня суспільства, 
збли зив шись із соціалде мо кра та ми. 

Та на те рені ар хе о логії ме це нат ка залишилапевнийслідуорганізаціївивчення
пам’ятокпервісноїісторіїПосулля, на сам пе ред дослідженні та збе ре женні пер шої 
па ле олітич ної сто ян ки в Ук раїні.

§4.АрхеологічнідослідженнятапарадигмаФ.І.Kамінського

Ф.І.Kамінський був най виз начнішим пред став ни ком лу бенсь ко го ар хе о
логічно го осе ред ку, натх нен ни ком йо го діяль ності та найбільш кваліфіко ва ним 
дослідни ком. Йо го шлях до ар хе о логії проліг че рез при род ни чоісто рич не 
відділен ня фізи кома те ма тич но го фа куль те ту, то му він з са мо го по чат ку ви с ту
пав як при род ник — пред став ник на прям ку знань, що швид ко роз ви вав ся, і 
який вже по чи нав впли ва ти на суміжні розділи гу манітар них на ук, в то му числі 
й на ар хе о логію [Фор мо зов, 1988. — С.4445; Ле бе дев, 1992. — С.131]. З іншо го бо ку, 
як вільнос лу хач, Ф.І.Kамінський мав мож ливість про слу ха ти певні кур си з кла
сич ної ар хе о логії, котрі тількино бу ли вве дені до на вчаль них про грам. Про га
ли ни у знан нях з кла сич ної ар хе о логії май бут нь о го дослідни ка бу ли зу мов лені 
не тільки ва да ми цих курсів, а й відра зою сту ден та до відда них са мо дер жав ст ву 
пред став ників офіційної ар хе о логії, ви хо ва них у ми ко лаївську епо ху [Бо ри с
ковский, 1953. — С.14; Фор мо зов, 1986. — С.65]. Семіна рист, який по хо див з Біло
русії, при хиль но ста вив ся до польсь ко го національ новиз воль но го ру ху, що мав 
гли бокі ко рені в Kиївському універ си теті [Опо ві дан ня, 1924. — С.8092], а то му не 
сприй мав з ша но бою ре алії об ме же но го ре акційни ми спа ла ха ми шовінізну 
по ре фор ме нно го жит тя. 

Як споль ще ний на ща док ко лиш нь о го ук раїнсько го шля хетсь ко го ро ду 
він відгук нув ся на «сповідь» мо ло до го В.Б.Ан то но ви ча [Kиян, 1994. — С.13; Kафе
д раль не «вірую», 1992. — С.67], пов’язав ши свій життєвий шлях зі служінням 
рідно му на ро дові, привнісши у йо го ма си освіту, відро д жен ня національ ної 
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куль ту ри та роз ви ток влас ної на уки. От же, за ли шив шись на ук раїнській землі, 
Ф.І.Kамінський зай няв тоді ще рідкісне місце в ла куні на межі при род ни чих та 
ар хе о логічних дис циплін. Са ме діяльність та ких дослідників зго дом бу ла ви ко
ри с та на О.С.Ува ро вим для збли жен ня первісної та кла сич ної ар хе о логії [Фор мо
зов, 1986. — С.67]. 

Це зу мо ви ло по яву ря ду як по зи тив них, так і пев них не га тив них рис у 
на уковій діяль ності Ф.І.Kамінсько го, що по ля га ли у ли ше по оди но ких звер
тан нях до Мос ковсь ко го ар хе о логічно го то ва ри ст ва за от ри ман ням відкри
тих листів, не по данні звітності про роз коп ки, орієнтацію на ве ден ня робіт 
пе ре важ но у при ват них зем лях, відсутність публікацій в офіційних мос
ковсь ких та пе тер бурзь ких на уко вих ви дан нях то го ча су і зв’язків з російськи
ми сто лич ни ми вче ни ми. На томісць Ф.І.Kа мін ський зав’язав кон так ти з 
пред став ни ка ми київсько го ар хе о логічно го цен т ру, праг нув на ла го ди ти сто
сун ки з на уков ця ми Оде си че рез відо ме на уко ве То ва ри ст во історії та ста ро
жит но с тей. 

Ар хе о логічну дослідниць ку діяльність Ф.І.Kамінський роз по чав ще за 
ос танніх років на вчан ня, до во зя чи до Kиєва ок ремі знахідки з уз бе реж жя 
Прип’яті. 1870 р. маємо вже пер шу «офіційну» спро бу са мостійних дос лід жень 
— підтвер д же ний відкри тим ли с том Мос ковсь ко го ар хе о логічно го то ва ри ст ва 
дозвіл на роз коп ки кур ганів у око ли цях Пе ре я сла ва Пол тавсь кої та в Мінській 
гу берніях [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.790. — А.1]. Тоді Ф.І.Kамінським бу ло дослідже
но 4 кур га ни дав ньо  русь ко го ча су на кур ган но му не кро полі Пе ре я сла ва в ур.Яр 
марківщи на [Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.2021] та кілька кур ганів XXI ст. по ряд 
з містеч ком KежанГо ро док. 

Роз коп ки од но го з пе ре я славсь ких кур ганів мо ло дий пе да гог про дов жив і 
в 1872 р. Kрім то го, він зби рав ок ремі ар хе о логічні знахідки з те ри торії та око
лиць дав нь о русь ко го міста, ча с ти на з яких зго дом по тра пи ла до Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої, на при клад, дво ло па те вий залізний на ко неч ник 
стріли, знай де ний ще 1860 р. у «ста ро давнім кріпоснім ва лу» сто лиці Пе ре я
славсь кої землі [KАВ. — С.60. — № 405], кілька хре с тиківтільників, в то му числі 
мідний ен колпіон XII ст., ви яв ле ний дослідни ком у зруй но ва но му кур гані під 
Пе ре я сла вом 1871 р. [ПKМ. — Інв.№ І.13434, М 2035]. З пи тань досліджен ня пе ре
я славсь ких ста ро жит но с тей Ф.І.Kамінський ра див ся з М.О.Мак си мо ви чем, 
відвіду ю чи йо го на ху торі Ми хай ло ва Го ра [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.93. — А.1]. Але 
пе реїзд до Хо ро лу все ж пе ре рвав роз по чаті ро бо ти. 

В око ли цях Хо ро лу Kамінський 1872 р. встиг ог ля ну ти кур ганні пам’ят ки 
та виз на чи ти ся з місцем роз ко пок кількох на сипів в ур. Мо гиль но му, на захід від 
міста [Ста ро жит ності, 1994. — С.5,4041]. 

Найбільш плідним у дослідниць ко му плані був лу бенсь кий період ді яль
ності Ф.І.Kамінсько го (18731889), де в Ниж нь о му По суллі він здійснив ши рокі 
на той час ар хе о логічні досліджен ня [Су пру нен ко, 1988. — С.14]. 

В 1873 р. Ф.І.Kамінський відвідує місцез на хо д жен ня кісток ма мон та у 
маєтку Г.С.Kир’яко ва в с.Гінці Лу бенсь ко го повіту, ви яв ле не дво ма ро ка ми 
раніше [Шовкоп ляс, 1974. — С.3]. Ог ля нув ши од ну з ям і провівши не ве ликі 
роз коп ки, він знай шов об роб лені кре мені, кілька кістя них ви робів і за лиш
ки ста ро давніх во гнищ. Kамінський кон ста ту вав на явність тут куль тур но го 
ша ру па ле олітич ної сто ян ки, що до б ре зберігся [Бо ри с ков ский, 1953. — С.14]. 
Ре зуль та ти досліджень бу ли підкріплені ге о логічни ми об сте жен ня ми, які на 
за про шен ня дослідни ка ви ко нав йо го київський ви кла дач, ге о лог, про фе сор 
K.М.Фе офілак тов [Фе о фи лак тов, 1875. — С.23]. Ро бо та Ф.І.Kамінсько го «Следы
древнейшей эпохи каменного века по р.Суле и ее притокам» вик ли ка ла пев ний 
інте рес на од но му із засідань III Ар хе о логічно го з’їзду в Kиєві [Про то ко лы, 
1878. — С.ХХV, XLI; Су пру нен ко, 1991б. — С.70]. За відсут ності ав то ра че рез хво
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ро бу, ре фе рат Ф.І.Камінсько го за чи тав на пер шо му засіданні І відділен ня 
«Ста ро жит ності первісні» з’їзду 3 серп ня 1874 р. Д.Я.Са мо ква сов. У публікації, 
що з’яви ла ся че рез чо ти ри ро ки, на во ди ли ся відо мості про ре чові знахідки 
епо хи па ле оліту  брон зо во го віку у Ниж нь о му По суллі, в то му числі і про 
місцез на хо д жен ня кре менів біля с.В’язівок Лу бенсь ко го повіту та в яру по бли зу 
Лу бенсь кої чо ловічої гімназії. Там же вміще ний пе релік знахідок кісток ви коп
них тва рин в око ли цях Лу бен [Kамин ский, 1878. — С.147152], більшість з яких 
по тра пи ла до му зею Лу бенсь кої гімназії. Kожен факт та кої знахідки обов’яз
ко во пе ревіряв ся Ф.І.Kамінським, який ро бив ге о логічні опи си навіть ви пад
ко вих місцез на хо д жень, на при клад, в ур.Kуліше во му по бли зу с.Олек сандрівка 
[НА ПKМ. — Спр. 03144/2. — А.99зв.]. За ува жи мо, що су час ни ки відзна ча ли 
фа хо вий рівень ге о логічної підго тов ки дослідни ка [Ле вин сонЛес синг, 1889. — 
С.9]. 

Та ким чи ном, по ча ток розвідко вих робіт Ф.І.Kамінсько го у По суллі був 
по зна че ний відкриттямпершогопалеолітичногопоселенняуСхіднійЄвропі [Фор мо
зов, 1983. — С.46]. 

На весні 1876 р. Ф.І.Kамінський об сте жу вав око лиці сс.Kар пилівка та Kле
пачі на Лу бен щині, де до клад но опи сав го ро ди ще за 1,6 км на північ ний схід  
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Свідоцтво(відкритийлист)Московськогоархеологічноготовариства, 
видане Ф.І.Камінському 1870 р. 
(ДАПО. — Ф.222. — Спр.790. — А.1).



північ від ос тан нь о го се ла (го ро ди ще скіфсько го ча су в ур. Сад) [НА ПKМ. — 
Спр.03144/2. — А.35]. Він на во дить опис укріплень го ро ди ща, скла дає йо го пер
ший окомірний план, ука зу ю чи фор му і пло щу май дан чи ка, стан йо го по верхні, 
на явність за гли бин від жи тел і ям, по тужність куль тур но го ша ру, на зи ває 
ха рак терні знахідки [Там са мо. — А.44зв.]. 

По ряд, у лісі в ур.Оса ко ве, фіксує решт ки дав нь о русь ко го мо гиль ни ка з 
15 на сипів [Там са мо. — А.5зв.]. Два кур га ни у йо го складі бу ли досліджені. У 
що ден ни ку опи са на стра ти графія на сипів, їх розміри, обміри кістяків по хо
ва них з де я ки ми по си лан ня ми на ан т ро по логічну літе ра ту ру [Пу с товіт, 
Су пру нен ко, 1992. — С.5762,8283]. На ве де ний і опис місце зна  хо д жен ня в 
ур.Пур пурівщи на, відкри то го розвідка ми Г.С.Kир’яко ва за 2,1 км на північ від 
Kле пачів, та гру пи кур ганів на сусідньо му ми су ви со ко го бе ре га річеч ки 
Вільшан ка в ур.Бо га тирівщи на [НА ПKМ. — Там са мо. — А.8]. Це уро чи ще, 
відшу ка не у наш час ли ше за вдя ки опи су Ф.І.Kамінсько го [Kула то ва, Су пру
нен ко, 1988. — С.29], пов’язується, за архівни ми дже ре ла ми, з ря дом яс к ра вих 
дав нь о русь ких знахідок пер шої чверті XII ст. [Мор гу нов,1988. — С.10] і 
ло калізується дослідни ка ми як літо пис не місто Kля печ [Мор гу нов, 1996. — 
С.94]. 
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першасторінкарефератуФ.І.камінськогопровідкриття
українськогопалеолітувГінцях. 1878 р. 

(Каминский, 1878. — С.147).



На весні то го ж ро ку Kамінський об сте жує кур га ни до би брон зо во го 
віку в ур.Ро ги біля с.Гінці [НА ПKМ. — Спр.03144/2. — А.1010зв.]. У чор но зем
но му на си пу од но го з них він досліджує впу ск не по хо ван ня до би пізньої 
брон зи з роз ва  лом ліпно го гор щи ка з домішка ми тов че но го квар ци ту в 
тісті. Це при вер тає ува гу дослідни ка, і Ф.І.Kамінський відшу кує ана ло гії 
ке раміці, на во дя чи їх (кур ган Пе реп’яти ха та ін.) за до сить своєрідним 
прин ци пом — порівню ю чи домішки у тісті гор щиків [Пу с то віт, Су пру нен ко, 
1992. — С.85]. 

Навіть ко рот ко час на поїздка до батьків у KежанГо ро док в Біло русію 
1877 р. су  про во д  ж у  ва  ла ся про ве ден ням розві дко вих об сте жень. 
Ф.І.Kамінський ог ля дає ур.Ви душГо ру на ліво бе режжі Прип’яті і зна хо дить 
там крем’яні ви ро би та улам ки ліпно го по су ду епо хи не олітуброн зи [KАВ. 
— С.11. — № 116 а,в]. 

У 1881 р. лу бенсь кий ар хе о лог про во дить роз коп ки чо ти рь ох кур ганів в 
ур.Ли са Го ра у Луб нах. Ці ро бо ти бу ли про дов жені 1883 р. за фінан су ван ня і 
участі К.М.Скар жинсь кої [Боч ка рев, 1901. — С. 21]. Всьо го на Лисій Горі бу ло 
роз ко па но по над 15 кур ганів [KАВ. — С.1113,1733], у яких ви яв лені по хо ван ня 
епо хи брон зи, ран нь о го залізно го віку, в то му числі скіфсько го ча су, се ред нь
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Геологічнийперетин річища р.Удай і схемарозташування 
Гінцівської пізньопалеолітичної стоянки, 
за Ф.І.Камінським та К.М.Феофілактовим. 1874 р. 
(Атлас, 1878. — Табл.VI).



овічно го кочівни ка — кон фе де ра та Русі [Ру динсь кий, 1928. — С.31. — Прим.; Иль
ин ская, 1968. — С.55; Kула то ва, 1988. — С.7,8], польсь ко го жовніра і ко за ка. 
Публікація цих ма теріалів го ту ва ла ся Ф.І.Kамінським в ос танні ро ки жит тя, 
але че рез мов чаз ний конфлікт зі K.М.Скар жинсь кою що до ав тор ст ва публікації 
[ДА ПО. — Ф.222. — Спр.53. — А.8,16зв.] бу ла зни ще на ра зом зі що ден ни ка ми 
пе ред смер тю ар хе о ло га [Ля с ко рон ский, 1892. — С.263264]. Ли ше ча ст ко во 
ли согірські знахідки ввійшли до за чи та но го у від сут нос ті ав то ра 
В.Г.Ля с ко ронсь ким на засіданні То ва ри ст ва Не сто раліто пис ця 20 ли с то па да 
1883 р. йо го повідо млен ня «Розкопки [кур ганів скіф сь ко го ти пу]воколицяхЛубен» 
[Kамин ский, 1888. — С.218], а зго дом бу ли ви ко ри с тані у публікаціях 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го, відтво рені шля хом опи ту ван ня K.М.Скар жинсь кої, 
K.П.Боч ка рь о ва [Боч ка рев, 1901. — С.20] та влас них спо с те ре жень [Ля с ко рон ский, 
1892; 1901; 1903]. Мож ли во, Ф.І.Kамінський пе ре дав за пи си про ли согірські 
роз коп ки своєму на улюб ленішо му уч неві — В.Г.Ля с ко ронсь ко му — з ме тою їх 
публікації у май бут нь о му. Так це чи інакше, але конфлікт тяж ко хво ро го 
завіду ва ча і ме це нат ки був спро во ко ва ний М.Г.Скар жинсь ким, який роз гля
дав будьякі на бут ки му зею як ро дин ну власність і хотів ви да ти ма теріали за 
підпи сом дру жи ни. 
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картапалеолітичнихзнахідокупосулліФ.І.камінського. 1874 р. 
(Атлас, 1878. — Табл.VI, 1).



Kрім досліджень на Лисій Горі, Ф.І.Kамінський роз ко пав у 1882 р. на сип 
ве ли ко го кур га ну в ур.За мок між Луб на ми та Мгар ським мо на с ти рем, у яко му 
бу ло ви яв ле не впу ск не по хо ван ня й ос нов на мо ги ла скіф ської до би [НА ПKМ. 
— Спр.03144/2. — А.1417]. На особ ли ву ува гу за слу го вує ком плекс впу ск но го 
по хо ван ня ран нь о сар мат сь кої до би [зр.: Мах но, 1965. — С.185188; Kухар ская, Бит
ков ский, 1994. — С.113114; Ку ла то ва, Су пру нен ко, 1999], що су про во д жу ва ло ся 
ліпни ми за ру би нець ки ми гор щи ком та мис кою, за лиш ка ми жер тов ної їжі, а 
та кож ор на мен то ва ною піз ньоскіфською ку риль ни цею [Kамин ский], 1897. — 
С.239. — Табл. LXXXI,53], при зна чен ня якої точ но виз на че не ав то ром роз ко пок 
[KАВ. — С.35; Kула то ва, Су пру нен ко, 1999. — С.138140]. 

За да ни ми інвен та ря Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею, відомі роз коп
ки, здійсню вані Ф.І.Kамінським 1885 р., 15ти не ве ликих кур ганів дав нь о
русь ко го ча су біля Kос т риць кої сло бо ди Бо б руйсь ко го повіту в Біло русії, 
по бли зу Лю бонічської лісо вої дачі, ма теріали з яких та кож надійшли до 
Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [ПKМ. — Інв.№№ ПKМ. 1160111603, А. 
11171119]. 

Ф.І.Kамінський та кож до ко пав розібра ний релігійни ми фа на ти ка ми 
ве ли кий «кур ган св. Афа насія» по ряд із будівля ми Мгарсь ко го Спа соПре об
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СторінкащоденникаФ.І.камінського з описом і планом городища 
скіфського часу в ур.Городище (Сад). 1876 р. 
(НА ПКМ. — Спр. 03144/2. — А.4).



ра женсь ко го мо на с ти ря [НА ІІМK РАН. — Ф.1. — 1889. — Спр.4. — А.4143], де 
бу ло ви яв ле не по хо ван ня скіфсько го ча су [Иль ин ская, 1968. — С.55]. Kур ган 
мав ви со ту по над 2,2 м, діаметр — близь ко 11 м; на ньо му, за ле ген дою, у 
1654 р. вос таннє мо лив ся кон стан ти но польсь кий патріарх Афа насій, мощі 
яко го зберіга  ли ся потім у Мгарсь ко му мо на с тирі [Ас т ряб, 1915. — С.3537]. 
Зем  лю з на си пу цьо го к ур га ну віру  ючі роз нес ли ж ме ня ми з со бою, 
сподіва ю чись на чу до твор ну поміч при чис ле но го до свя тих патріар ха. Під 
на си пом ви  я  ви  ло ся по хо ван н я, яке й дослі див у червні 1889 р. 
Ф.І.Kамінський [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.8993]. Під час роз ко пок 
улітку то го ж ро ку ще двох кур ганів, за у ча с тю Г.K.Зін чен ка, по ряд з 
мо на с ти рем, під не ви со ки ми на си па ми бу ли знай дені по гра бо ва ні у дав
ни ну по хо ван ня скіфської до би, що су  про во д  жу ва  ли ся порівня но чис лен
ним ком плек сом на путніх ре чей [НА ІІМK РАН. — Там са мо. — А.27,43зв.; 
Спи  цын, 1918. — С.129]. 

Згідно з ав торсь ким опи сом, досліджен ня про во ди ли ся з при та ман ною 
Ф.І.Kамінсько му де тальністю та акуратністю. Ма теріали роз ко пок, ви ве зені 
Г.K.Зін чен ком до Пе тер бур га, після їх оп ра цю ван ня в Ар хе о логічній Kомісії, 
по  тра пи ли до Істо рич но го му зею в Москві (су час ний ДІМ Російської Фе де ра
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Лубни,ур.ЛисаГора.планпоселеннятагрупикурганів, 
за В.Г.Ляскоронським. 1892 р. 

(Ляскоронский, 1892. — План І).



ції), де й зберіга ють ся [НА ІІМK РАН. — Там са мо. — А.4748]. Во ни да то вані VIV 
ст. до н.е. [Иль инская, 1968. — С.198200]. 

Ціка во, що че рез 30 років після Ф.І.Kамінсько го за зна чені кур га ни зно ву 
ста ли об’єкта ми досліджень В.М.Щер баківсько го [Су пру нен ко, 1990г. — С.11], 
який ува жав їх по гра бо ва ни ми [Щер баківський], 1919б. — С.96]. За лиш ки на сипів 
кур ган ної гру пи біля «гос ти ниці» Мгарсь ко го мо на с ти ря збе рег ли ся до на шо го 
ча су й є своєрідни ми пам’ят ка ми історії ар хе о логічних досліджень у По суллі 
[Су пру нен ко, 19891994. — С.44]. 

До сить ши ро кою бу ла і ге о графія ар хе о логічних розвідок Ф.І.Kа мінсько го 
18731889 рр. у Лу бенсь ко му По суллі. Во на вклю ча ла пра во бе реж жя ниж ньої 
течії р.Удай, пра во бе реж жя Су ли з пра ви ми при то ка ми і ділян ки пла то 
ме жиріччя Сліпо ро ду та Удаю [Су пру нен ко, 1991б. — С.72]. 

Ре зуль та ти досліджень Ф.І.Kамінсько го знач но зба га ти ли уяв лен ня 
ко лег про ар хе о логічні пам’ят ки регіону, що на кінець 1890х рр. стаєодним
ізнайбільшвивченихуархеологічномувідношеннірайонівЛівобережжя [Ля с ко рон
ский, 1903. — С.57; Ру динсь кий, 1928. — С.3233]. Ма теріали досліджень 
Гінцівської сто ян ки бу ли ши ро ко відо ми ми за вдя ки чис лен ним публікаціям 
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Лубни,ур.ЛисаГора. Сучасний вигляд з північного сходу (вгорі) 
та рештки насипів курганів на майданчику останцевого поселення 
доби ранньої бронзи. Вигляд з півночі.  
Фото автора. 1984 р.



ря ду ав торів [Го род цов, 1923. — С.285290; Burkitt, 1925. — P.273; Љcerbakiwskij, 
1925. — S.2122; 1926. — S.106; 1927. — S.27; Бо ри с ковсь кий, 1947. — С.85]. Виз нач
не відкрит тя в Гінцях спро с ту ва ло по мил кові те орії ІєнсаЯкоба Вор со та 
K.І.Гревінгка про час пер шо го за се лен ня Східної Євро пи первісною лю ди
ною та спро би західних дослідників пред ста ви ти те ри торію країни да ле кою 
ок раїною, ду же пізно за се ле ною лю ди ною [Kамин ский, 1878. — С.149; Бо ри с ков
ский, 1953. — С.1314; Фор мо зов, 1983. — С.40,42]. Менш відо ми ми, в си лу хво ро
би і смерті Kамінсько го, за ли ши ли ся йо го роз коп ки кур ганів, зовсім за бу ти
ми — розвідки вче но го. 

Kрім досліджень у га лузі первісної та дав нь о русь кої ар хе о логії, лу бенсь кий 
ар хе о лог вив чав і пам’ят ки до би пізньо го ук раїнсько го се ред нь овіччя. Так, 1876 р., 
об сте жу ю чи «бур ти» біля с.Kар пилівка Лу бен сь ко го повіту, в ур. Ду би на 
дослідник опи сав ве ли кий май дан діаме т ром по над 140 м [НА ПKМ. — 
Спр.03144/2. — А.1212зв.]. У йо го центрі Kа мін ський відшу кав решт ки печі для 
ви го тов лен ня селітри, що прав да не зро зумів при зна чен ня всієї спо ру ди, 
пов’язав ши її, за пе ре ка зом, із за лиш ка ми за мчи ща по чат ку XVIII ст. [Су пру нен
ко, 1989в. — С.105]. 
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Лубни.курганвур.Замок. Схематичний начерк плану і перетину 
(без масштабу), за Ф.І.Камінським. 1882 р. 

а) 2,3 — залишки вогнищ; б) 1 — кістки коня, свині; 2 — вогнище; 3 — центр кургану, сліди вогню; 
4 — курильниця; 5 — впускне поховання; 6 — скупчення речей у грабіжницькому ході. 

(НА ПКМ. — Спр. 03144/2. — А.14).



Сьо годні зі впев неністю мож на ствер д жу ва ти про ве ли ке зна чен ня 
по движ ниць кої по шу ко вої діяль ності Ф.І.Kамінського. Він уперше в Ук раїні 
ви я вив пам’ят ки пізньо па ле олітич ної лю ди ни і не мав сумніву в їх на яв ності у 
значній кількості. Був пер шим дослідни ком ря ду ар хе о логічних пам’яток Ниж
нь о го По сул ля. За про по ну вав свою схе му істо рич но го роз вит ку регіону, пе ред
ба чив ши, що «по Сулі та її при то ках бу ли послідо вно роз ви нуті й інші епо хи», в 
то му числі і «кам’яно го періоду» [Kамин ский, 1878. — С.150]. Ве ли ка кількість 
ар хе о логічних об’єктів ви яв ле на і, в ос нов но му, на той час пра виль но інтер пре
то ва на дослідни ком. 

До відкриттів Ф.І.Kамінсько го на ле жать: ви яв лен ня по се лен ня ене
олітуброн зи на Лисій Горі [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.45; Ля с ко рон ский, 1892. 
— С.277278], пер ших по хо валь них пам’яток до би брон зи [KАВ. — С.3940], ря ду 
кур ганів скіфсько го ча су, го ро ди ща скіфської до би та дав нь о русь ких пам’яток в 
око ли цях Kле пачів [Kула то ва, 1991. — С.74; Мор гу нов, 1996. — С.94]. Він же 
здійснив перші опи си цих пам’яток, котрі не втра ти ли сво го на уко во го зна чен
ня і в наш час [Су пру нен ко, 1991б. — С.74]. 

Ф.І.Kамінський як при ро доз на вець за освітою був яс к ра вим послідовником
еволюціонізму. Па ра диг ма дослідни ка (тоб то, те о ре тич на мо дель діяль ності вче
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Лубни,ур.Замок. Зарубинецькі ліпні миска (1) та горщик (2,3) зі впускного поховання в 
кургані. Розкопки Ф.І.Камінського. 1882 р. 
Ліпна пізньоскіфська курильниця зі складу напутнього інвентаря у впускному похованні 
кургану. Фото (1) та польова прорисовка (2), за Ф.І.Камінським. 1882 р. 
(НА ПКМ. — Спр. 03144/2. — А.16; [Каминский], 1897. — Т.IV. — Табл.LXXXII; 
ПКМ. — Інв. № ПКМ.1026010261, А.409410).
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Мгар,с.,Мгарськиймонастир. План групи курганів І скіфського часу. 
Розвідки автора. 1989 р. 1,2 — кургани, досліджені Ф.І.Камінським 1889 р.; 3 — насипи, розкопані 

В.М.Щербаківським 1912 р.; 4,7,10 — розібрані й цілі допоміжні споруди монастиря; 8 — житловий будинок; 
11 — межа охоронної зони монастиря як пам’ятки архітектури XVIIIXIX ст. 

 

Знахідкискіфськогочасу з курганів на території Мгарського монастиря (17) 
та на Лисій Горі (811). 1 — залізо; 24,710 — бронза; 5,6 — кераміка; 11 — електр. 

(Ильинская, 1968. — Табл.XLVII).
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Лубни,ур.ЛисаГора. Фрагменти ліпного посуду доби енеолітуранньої бронзи. 
Розкопки Ф.І.Камінського. 1881 та 1883 рр. 
Фрагменти вінець та орнаментованих стінок ліпних посудин. 
([Каминский], 1897. — Т.IV. — Табл.LXXXLXXXII; ПКМ. — Інв. № ПКМ.1019710199, А.346348).
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но го, прий ня та як взірець для вирішен ня дослідниць ких за вдань — див.: ФЭC, 
1983. — C.477) скла ла ся внаслідок кон тактів з кра щи ми фахівця мипри ро доз
нав ця ми Kиївсько го універ си те ту, які пра цю ва ли та кож і на те рені ар хе о логії; 
во на бу ла спря мо ва на на ство рен ня влас ної «ар хе о логічної версії» історії 
суспільства на кон кретній те ри торії, тоб то, бу ла втілен ням гро мадівсько го 
прин ци пу об лас ництва у вив ченні ми ну ло го ук раїнських зе мель. 

Се ред го ло вних за вдань дослідни ка, які він ста вив пе ред со бою, бу ли хро но
логічна виз на ченість кон крет них етапів ста ро дав ньої історії регіону, вста нов
лен ня їх періоди зації шля хом за лу чен ня да них ге о логічної стра ти графії. 
Підтри му ю чи хро но логічну «си с те му трьох віків» Х.Томп се на, відомі йо му ідеї 
діалек ти ки Г.Ге ге ля та ме то до логії ево люціонізму в сфері при род ни чих на ук 
Ч.Дарвіна, Ф.І.Kамінський вже ви ко ри с то ву вав періоди зацію па ле оліту Г.де 
Мортільє. Так, він до сить обе реж но за сто су вав до ха рак те ри с ти ки гінцівських 
зна рядь з кре ме ню порівнян ня за ти по логічною близькістю їх до «най давнішо го 
ти пу мустьє», хо ча мав на увазі пізніший час, або ж терміни — «за ти пом 
мустьє.., со лю т ре» [Kамин ский, 1878. — С.148,150,151; оцінка: Ру динсь кий, 1928. — 
С.33. — Прим.3; Шов ко пляс, 1992. — С.12]. Kамінський во лодів та ки ми ба зо ви ми 
по нят тя ми ево люціоністів як тип, ти пи з «до стовірних ком плексів», за лу чав ана
логії що до ат ри буції ви яв ле них знахідок, був знай о мий з іде я ми ан т ро по ге не зу, 
єдності роз вит ку суспільства і куль ту ри за Е.Тай ло ром. 

З на яв них робіт та епісто лярії дослідни ка невідо мо, чи сприй няв він 
ос но ви істо ри кома теріалістич ної кон цепції первісно го суспільства, але те, що 
праці фун да торів цьо го на прям ку у суспільних на уках бу ли в Kруг ли ку, є 
до стовірним фактом (див. § 3 розділу II). 

Ф.І.Kамінський уяв ляв роз ви ток пе редісто рич них суспільств в ба сейні 
Су ли як по сту паль ний, від первісних на сель ників па ле олітич них сто я нок до 
києворусь кої до би, що вклю чав «Кам’яний період епо хи ма мон та — па ле
оліт», не олітич ну епо ху, брон зо вий вік, «елліноскіфський період», час літо
пис них слов’ян та дав нь о руських го ро дищ; для більш пізньої до би ним 
виділя ли ся епо хи «півден но русь ка» і «ма ло російська» [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.69. — А.55зв.]. Та ким чи ном дослідник ви ко ну вав на ста но ви В.Б.Ан то но ви ча, 
що об го во рю ва ли ся на III ар хе о логічно му з’їзді, у плані ство рен ня но вих 
«куль тур нохро но логічних ко ло нок» для кон крет них те ри торій Ук раїни [Ле бе
дев, 1992. — С.171]. 

Він уже мав уяв лен ня про кур ган ний «го ри зонт» пам’яток до би брон зи, 
асоційо ва ний у йо го по бу до вах з «фар бо ва ни ми по хо ван ня ми зі ско р че ни ми 
кістя ка ми», до ча су існу ван ня яких Ф.І.Kамінський в ос танні ро ки жит тя 
відно сив і кам’яні сверд лені со ки ри, і ча с ти ну з ли согірських че репків. За до би 
брон зо во го віку, за лу бенсь ким ар хе о ло гом, у «Південній Росії ви ко ри с то ву ва
ли ся брон зові зна ряд дя, ... во ни бу ли не тільки привізни ми, а й відли ва ли ся тут, 
на місці, навіть в нашій Пол тавській гу бернії» [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — 
А.22зв.]. Та кий вис но вок Kамін ський зро бив на підставі вив чен ня ли вар ної 
фор ми сер па з Бе рез няків на уз бе режжі Псла, мо де лю ю чи у вос ку відлив ку зна
ряд дя [Пу с то віт, Су пру нен ко, 1992. — С.102103]. Що до цієї до би збе рег ли ся й 
свідчен ня про хро но логічні уяв лен ня дослідни ка — II тис. до н.е. [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр.13. — А.23]. 

Досліджені пам’ят ки скіфсько го ча су відно сив Ф.І.Kамінський до VIIV 
ст. до н.е. [Kамин ский], 1897. — С.238]. Дав нь о руські знахідки та роз ко пані ком
п ле к си кур ган них не кро полів лу бенсь кий ар хе о лог чітко ат ри бу ту вав «ве ли
ко кня зівською епо хою» XXIII cт. Тут да ли ся взна ки до б ре відомі йо му дані, 
опуб ліко вані в пра цях III ар хе о логічно го з’їзду. Але роз ко пу ю чи пе ре важ но 
кур  га ни, Kамінський тільки підхо див до ро зуміння їх стра ти графії, на яв ності 
впу ск  них та ос нов них по хо вань то що. Так ста ло ся і з на си пом в ур.Замківщи

§ 4. Археологічні дослідження та парадигма Ф.І.Kамінсько го.



122

Розділ III. Археологічні дослідження музею.

на, де склад ний ви па док по ру ше но го грабіжни ка ми ком плек су ос нов но го і 
впу ск  но го по хо вань, змішан ня знахідок у лазі скар бо шу качів ут руд ни ли мож
ливість куль тур нохро но логічних ат ри буцій [НА ПKМ. — Спр.03144/2. — А.14; 
Kула то ва, Су пру нен ко, 1999. — С.135138]. За слу гою дослідни ка слід ува жа ти 
відне сен ня в ціло му ком плексів обох по хо вань до скіфської до би при на ве
денні да них про стра ти графію кур га ну [Мах но, 1965; Kухар ская, Бит ков ский, 
1994. — С.113114]. 

Ф.І.Kамінський до б ре во лодів інструкціями для опи су го ро дищ і кур
ганів, про ве ден ня роз ко пок кур ган них пам’яток, прий ня тих на III ар хе о
логічно му з’їзді [Ле бе дев, 1992. — С.160161; Kоковкіна, 1996. — С.9394]. 

Йо го досліджен ня не за ли ша ли ся на опи со во му рівні; він праг нув ілю с т
ру ва ти ре зуль та ти своїх робіт, су про во д жу ю чи їх таб ли ця ми, ак ва ре ля ми, 
ма люн ка ми олівцем у що ден ни ках [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.3 зв.; НА ПKМ. 
— Спр.03144/2. — А.14,16]. В ек с по зиції Лу бенсь ко го му зею KМ.Скар жинсь кої 
бу  ли вміщені йо го ак ва релі «Ви гляд Ли сої Го ри під час роз ко пок 1883 р.», 
ма люн  ки з роз горт кою ор на мен ту ан тич но го ари ба лу з ли согірсько го кур га ну 
№11 та інші, фо то графії зовнішньо го ви гля ду пам’яток [KАВ. — С.106]. Не мен
шою ре тельністю відзна ча ли ся ма люн ки гінцівських ре чей з кре ме ню та ви ко

рисункидодослідженняФ.І.камінського, присвяченого ливарній формі 
серпа доби пізньої бронзи з Березняків. 1883 р. 
(ДАПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.1, 2 зв.).
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корінфськийарибалVIст.дон.е. з кургану № 11 на Лисій Горі у Лубнах (вгорі) 
та реконструкція малюнку на ньому. Розкопки Ф.І.Камінського. 1883 р. 

([Каминский], 1897. — Т.IV; Ильинская, 1968. — Рис.44,1; ПКМ. — Інв. № ПКМ.90, А.90).



на на дослідни ком кар та па ле олітич них знахідок у Ниж нь о му По суллі, якою 
відкри ва ла ся круг лиць ка ар хе о логічна ек с по зиція (оригіна ли їх зберіга ли ся в 
Лу бенській гімназії) [KАВ. — С.14. — № 137]. Шкода, що більшість з цих робіт 
за ги ну ла під час воєнно го ли холіття. 

Ба га то но вацій за про по но ва но Ф.І.Kамінським у ме то диці ве ден ня ар хе о
логічних досліджень. Це й пиль ний, до найдрібніших де та лей, пе ре гляд куль тур
но го ша ру ком плексів, і за лу чен ня спеціалістів при род ни чих дис циплін до 
досліджен ня па ле олітич них пам’яток, і точ на опи со ва фіксація всіх еле ментів 
по хо валь них спо руд, що збе рег ли ся, і по вне зне сен ня на си пу не ве ли ких кур
ганів у про цесі роз ко пок (Ли са Го ра, Мгар). 

Ф.І.Kамінський під час роз ко пок ре тель но зби рав ос тео логічні ма теріали 
[НА ПKМ. — Спр.03144/2. — А.9зв.10,15], праг нув от ри ма ти виз на чен ня по них. 
Ос танні обов’яз ко во підтвер д жу ва ли ся до ку мен таль но в архіві му зею К.М.Скар
жинсь кої та інвен тар них опи сах [KАВ. — С.34,35; Мах но, 1965. — С.186, 187]. Це 
сто су ва ло ся й будьяких ге о логічно виз на че них знахідок у складі ком плексів. 

Ста ран не про ве ден ня робіт доз во ли ло не про гледіти під час роз ко пок на 
Лисій Горі пе ревідкла де них ма теріалів більш ран нь о го по се лен ня [Kамин ский], 
1897. — С.238. — Табл.LXXVIIILXXX] — фраг ментів ке раміки та ви робів з ка ме ню. 
На відміну від більшості су час ників, що праг ну ли ви я ви ти ат рак тивні пред ме
ти ста ро ви ни, Kамінський уваж но зби рав і фіксу вав у опи сах такі ма теріали — 
улам ки ке раміки, кам’яних ви робів, відще пи кре ме ню, кістки, крей ду, вугілля 
то що. 

Все це ста вить лу бенсь ко го ар хе о ло га знач но по пе ре ду ба га ть ох йо го 
су час ників — по льо виківпрак тиків. Зро зуміло, що більшість ве ли ких кур ганів 
бу ла дослідже на Ф.І.Kамінським за тогочасною ме то ди кою — во ни «роз ко пу ва
ли ся ..., по чи на ю чи від вер ши ни, ко ло дяз ним спо со бом, з ви ки дан ням землі 
на вкру ги ями, при чо му не завжди до хо дя чи до ма те ри ка» [Боч ка рев, 1901. — С.21], 
що, бе зу мов но, відби ло ся на ре зуль та тах робіт. Відсутність шир ших публікацій 
та звітів про роз коп ки (вче ний опубліку вав за жит тя ли ше три праці з ар хе о
логії) зро би ла ча с ти ну здо бу тих на уко вим се к ре та рем Лу бенсь ко го му зею 
ма теріалів невідо ми ми для на ступ них дослідників. Це підси ли ло ся й тим, що 
Федір Іва но вич був представникомпервісноїархеології і на ле жав до чис ла при ро
доз навців, збли жен ня яких з офіційною ар хе о логією ли ше по чи на ло ся на 
по чат ку ос тан ньої чверті XIX ст. [Фор мо зов, 1986. — С.66]. Пев но, свою роль 
відігра ва ла й ре пу тація Kа мін сько го се ред лідерів російської ар хе о логічної 
на уки як «клопітної лю ди ни з семіна ристів» [Бо ри с ков ский, 1953. — С.12,14]. 

Але су час ни ки на зи ва ли Ф.І.Kамінсько го «од ним із тих лю дей, для яких 
ви щі інте ре си скла да ють весь ... зміст і склад [жит тя], од ним із не ба га ть ох іде а
лі стів на шо го ча су», лю ди ною «без до ган ної чес ності та ду шев но го бла го род ст
ва» [Гор  лен ко], 1891. — С.314]. Своєю діяльністю завіду ва ча Лу бенсь ко го му зею 
К.М.Ска р жинсь кої вче ний за клав підва ли ни вив чен ня пер шої лан ки первісної 
іс торії Східної Євро пи, був ак тив ним утілю ва чем ши ро кої уварівської про гра
ми вив  чен ня ста ро жит но с тей країни. «Лю ди, які здійсню ва ли ці на пру жені, 
тру до мі сткі й ціле с пря мо вані досліджен ня 1870х рр., бу ли не тільки ви со ко к ва
ліфіко ва ни ми, а й до б ро совісни ми спеціаліста ми», та ма ли пе ре важ но лібе раль
ноде мо кра тичні упо до бан ня [Ле бе дев, 1992. — С.179]. Та ким уче ним і був 
Ф.І.Kамінський. 

Сьо годні йо го ім’я стоїть у ря ду за галь новідо мих по движ ників вив чен ня 
ар хе о логії Ук раїни. Тож до б рою оз на кою на шо го ча су ста ло при своєння новій 
ву лиці у Луб нах [На ша історія, 1989. — С.3] імені Фе до ра Kамінсько го. По ка зо во, що 
во на розмісти ла ся не по далік від Ли сої Го ри — місця по льо вих досліджень ар хе
о ло га та краєзнав ця.
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§5.АрхеологіяудослідженняхK.п.Бочкарьова

Краєзна вець й істо рик К.П.Боч ка рь ов на ле жав до ко ла дослідників 
лу бенсь ко го осе ред ку вив чен ня ста ро жит но с тей По сул ля. Йо го не вва жа ли 
спів робітни ком Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, та ви хо ва нець Ф.І.Kа 
мін сь ко го ак тив но ви ко ри с то ву вав і про па гу вав збірки му зею, спри яв їх по пов
нен ню внаслідок власних досліджень. K.П.Боч ка рь ов до б ре знав ар хі ви Лу бенсь
кої чо ловічої гімназії та Лу бенсь ко го му зею [До ма ниць кий, 1903. — С.18], до по ма
гав Ф.І.Kамінсько му й О.А.Ла в рен ку у збо рах ар хе о ло гічних ма теріалів та брав 
без по се ред ню участь у досліджен нях. 

Публіку ю чи пе ре важ но краєзнавчі розвідки про історію Лу бен щи ни [Там 
са мо. — С.17; Боч ка рев, 1880], K.П.Боч ка рь ов у праці «ОчеркиЛубенскойстарины» 
вмістив ряд ціка вих краєзнав чих спо с те ре жень сто сов но ар хе о логії Лу бенсь ко го 
По сул ля, що свідчи ли про ве ден ня ним влас них об сте жень. 

Так, він вка зав на місцез на хо д жен ня ок ре мих кур ганів та їх груп в ур.За
мок (Замківщи на) і на Лисій Горі, за зна чив ши чи сельність скла ду гру пи на 
ос тан ній — 20 на сипів [Боч ка рев, 1901. — С.8,21], по зна чив місце роз та шу ван ня 
ко  заць ко го та бо ру Се ве ри на На ли вай ка 1596 р. із за лиш ка ми «око пів» та решт
ка  ми більш ста ро давніх кур ганів в ур.Су ха Со ло ни ця [Там са мо. — С.17; зр.: Ле пя в ко, 
1990. — С.176177; Си до рен ко, 1990. — С.170; 1991. — С.110; Те  легін, 1993. — С.4547]. 
За ли шив свідоцтва що до ме то ди ки дос лід жень ли согірських кур ганів 
Ф.І.Kамінським, а та кож дані про ви яв лен ня в хо ді роз ко пок 1881 р. в їх на си пах 
впу ск них по хо вань польсь ко го жовніра і ко за ка, «при кістя ку яко го з на ко неч
ни ком стріли в че репі зна хо ди ла ся зот лі ла шкіря на сум ка з люль кою, кре ме нем 
і кре са лом» [Боч ка рев, 1901. — С.21]. K.П.Боч ка рь ов за зна чав, що ли согірський 
ком плекс ре ш ток ста ро дав ніх по се лень та підкур ганні по хо ван ня — це ком
плекс на пам’ят ка з куль тур ни ми на ша ру ван ня ми від до би не оліту до часів 
ко зацтва. Це від повідає й оцін кам су час них дослідників [Kула то ва, 1992. — 
С.459]. 

K.П.Боч ка рь ов зібрав відо мості про ряд ви пад ко вих знахідок у ме жах 
Лу бен, а са ме: крем’яних зна рядь до би кам’яно го віку, кісток ма мон та та пів
нічно го оле ня, ре чей зі зруй но ва них по хо валь них ком плексів скіфської до би, 
ок ре мих ан тич них ви робів та римсь ких мо нет Тра я на, Ан тоніна Пія й Мар ка 
Ав релія, залізної дав нь о русь кої со ки ри в око ли цях Мгар сь ко го мо на с ти ря 
[Боч ка рев, 1901. — С.22], пов’язу вав по гра бу ван ня по суль сь ких кур ганів з 
діяльністю зграй скар бо шу качів в ча си ос воєння «ухо ду» чер го ви ми по се лен
ця ми в XVI ст., на во дя чи дані лю с т рації Kанівсько го ста рост ва 1552 р. з опи
сом пу с тих зе мель Ліво бе реж жя [АЮЗР, 1888. — С.101103; Су пру нен ко, 1994в. — 
С.133134]. 

Дослідник де таль но об сте жив за лиш ки пізньо се ред нь овічних ук ріп лень 
Лу бен, ло калізу вав решт ки Олек сандрівсько го зам ку Виш не вець ких, Бер нар динсь
ко го мо на с ти ря, дав нь о русь ко го укріплен ня і міської фор теці в ур.Вал і Верхній 
Вал, ви я вив чи ма ло за лишків спо руд XVIIXVIII ст., архі тек турні де талі па ла цу 
І.Виш не вець ко го, в то му числі мар му ро ву капітель ко ло ни, що зберігається за раз 
в Лу бенсь ко му краєзнав чо му му зеї, віднай шов слі ди селітряно го ви роб ництва у 
ва лах XVIII ст. та ви я вив за лиш ки ду бо во го пок ри ву цен т раль ної міської ву лиці 
XVII ст. [Боч ка рев, 1901. — С.815]. Ре зуль та ти своїх розвідок Боч ка рь ов наніс на 
план пол ко во го міста Лу бен ро бо ти О.І.Рігель ма на, опубліку вав ши йо го в 
дослідженні [Там са мо. — С.3839. — Табл.1]. 

Особ ли ву цікавість вик ли ка ють об сте жен ня ав то ром залишків по хо
ван ня гарнізо ну Олек сандрівсько го зам ку і ски ди до ро ву ре ш ток роз г ро му 
міс та 1648 р. чи од но го з по гра бу вань пол ко во го цен т ру в ча си Руїни [Там 
са мо. — С. 17], а та кож осо бисті спо с те ре жен ня K.П.Боч ка рь о ва під час пе ре 
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планЛубенсередини ХVІІІ ст. із зазначенням 
результатів розвідок К.П.Боч ка рьо ва. 1900 р. 
 

Лубни,ур.Замок (Замкова Гора). Вигляд з північного сходу. 
Фото К.П.Боч ка рьо ва. 1900 р. 
(Бочкарёв, 1901. — Табл. I, ІІ). 



бу ван ня у лу бенсь ких підзе мел лях, опи си ар хе о логічних знахідок до би ук ра
їн сько го пізньо го се ред нь овіччя — ви па ле них ке рамічних фор теч них ядер, 
ке рамічних труб, кахлів, гут но го по су ду то що. K.П.Боч ка рь ов ро бить об грун
то ва ний вис но вок про час по яви і ви ко ри с тан ня підзе мель — ходів спо лу чен
ня та гли бо ких схо ва нок — пе ре важ но в XVII та на по чат ку XVIII ст. [Там са мо. 
— С.16]. 

Не див ля чись на не кри тич не став лен ня до ле генд і пе ре казів, вільне трак
ту ван ня дже рел, при свя че них роз бу дові Лу бен ко заць кої до би, зне важ ли ве від
но  шен ня ав то ра до на род них виз воль них рухів, ро бо та K.П.Боч ка рьо ва за ли ша
єть ся основноюпрацеюзісторичноїтопографії, ран ньої історії пол ко во го міста, а 
та кож важ ли вим краєзнав чим дже ре лом, яке не од но ра зо во ви ко ри с то ву ва ли 
до  слідни ки дав нь о русь кої та пізньо се ред нь овічної ар хе о логії По сул ля [Ля с ко
рон с кий, 1901. — С.440441; Kуз не цов, 1948. — С.145; Kу че ра, Су хо бо ков, 1984. — С.151; 
Су хо бо ков, 19791981; 19821983; 1988. — С.3,4; 1992. — С.147151; Мор гу  нов, 1996. — 
С.9697]. 

У праці K.П.Боч ка рь о ва мак си маль но за лу чені ма теріали Лу бен сь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої, зба га чені та кож і йо го власними досліджен ня ми.

§6.АрхеологічнадіяльністьС.K.Kульжинського

С.K.Kуль жинсь кий мав ли ше за гальні уяв лен ня що до ве ден ня ар хе о
логічних досліджень і як му зей ник фор му вав збірки ста ро жит но с тей та во ло дів 
ок ре ми ми пи тан ня ми вив чен ня най давнішої історії регіону. Він от ри мав певні 
знан ня з кла сич ної ар хе о логії в Харківсько му універ си теті й як ге о граф більше 
ціка вив ся ан тич ни ми ре ча ми ко лекції Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої. 
Са ме за йо го ініціати вою ця не ве ли ка збірка по чи нає по по вню ва ти ся че рез 
київсько го аген тапо ста чаль ни ка му зею K.В.Бол су нов сько го. 

Мож ли во, ли ше че рез епісто лярію С.K.Kуль жинсь ко го та йо го за пи си в 
інвен тарі Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої до нас дійшли ві до мо сті про 
роз коп ки кур ганів П.І.Нікіфо ро ва під Рос то вомнаДо ну, на пев не, у складі 
не кро полів Єли за ве тинсь ко го го ро ди ща [KАВ. — С.48], скар бо шу ка цькі руй ну
ван ня мо гил в маєтку Фадєєва біля с.Па рутіне на Ми ко ла їв щи ні 1889 р. [KАВ. 
— С.69] то що. Він же спри яв прид бан ню до му зею знач ної кіль кості ан тич них 
мо нет, зразків ви со ко ху дож нь о го ан тич но го роз пис но го по су ду [Ан тич ная ке ра
ми ка, 1987. — С.811] та ін. 

Але по при за галь новідомі дані про відсутність будьяких спроб по льо  вої 
ар хе о логічної дослідниць кої діяль ності у дру го го завіду ва ча Лу бен сь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої, се ред архівних ма теріалів по ди буємо свід чен ня участі і 
керівництва С.K.Kуль жинсь ким роз коп ка ми, що фі нан су  ва  ли ся 
K.М.Скар жинсь кою [Пле с кач, 1927. — А.11]. 

Так, во се ни 1896 р. він ра зом із си ном зем ле влас ни ка с.Хитці Лу бен сь ко го 
повіту А.Лю тець ким здійснює досліджен ня ро зо рю ва но го кур га ну ви со тою 
близь ко 4,8 та діаме т ром по над 25 м на півден ний захід від с.Хитці в ур.Kоло мак, 
де пізніше про во див свої роз коп ки І.Я.Пле с кач [Пле с кач, 1927. — А.1132; 1928. 
— А.35; Иль ин ская, 1954. — С.6670; 1968. — С.62; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. 
— С.71]. 

Роз коп ки, ви ко нані на ре тель но му ама торсь ко му рівні, по да ють до с тат ню 
інфор мацію про по хо валь ний ком плекс скіфсько го ча су [Лю тец кий, 1896. — 
А.1840] VIV ст. до н.е. В ме то дич но му плані ці дослід жен ня до три му ва ли ся 
ос нов них ви мог тодішніх інструкцій на ве ден ня роз ко пок кур ганів: на сип 
ко пав ся ря дом ши ро ких (близь ко 15 м) тран шей нав х рест, зі скла дан ням за галь
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Хитці,ур.коломак. План (1), стратиграфічні замальовки (2,3) 
та схема розташування поховань і ям (4) у кургані. 
Розкопки А.Лютецького та С.К.Кульжинського. 1896 р. 
(НА ПКМ. — Спр. 03144/1. — А.1922,28).
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Хитці,ур.коломак.курганскіфськогочасу. Схематичні плани поховань 1 і 2 (2,3) 
та кресленик частини скелету похованого у заповненні першого з них (1). 

За щоденником А.Лютецького. 1896 р. 
(НА ПКМ. — Спр. 03144/1. — А.3036).
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Хитці,ур.коломак.
Ситуаційний план розміщення пам’яток (вгорі). 
Розвідки А.Лютецького та С.К.Кульжинського. 1896 р. 
Зовнішній вигляд городища роменської культури та давньоруського часу 
з південного сходу  півдня (внизу). Рисунок А.Лютецького. 1896 р. 
(НА ПКМ. — Спр. 03144/1. — А.37, 38).



но го пла ну, крес ле ників кож но го з по хо вань, опи сом робіт і зна хі док [Там са мо. 
— А.1937]. У до ку мен тації досліджень на явні стра ти гра фіч ні спо с те ре жен ня і 
за ма ль ов ки. Роз чи ст ка по хо вань, ви бор ка на си пу кур га ну та кож про во ди ла ся 
ре тель но, з фіксацією навіть дрібних уламків ліп но го по су ду та кісток [Там са мо. 
— А.22, 38зв.], про сте жен ням ре ш ток де ре в’я них на кат ників та стов бо вих кон ст
рукцій у по хо валь них ка ме рах [Там са мо. — А.29, 31, 32]. В кур гані ви яв лені два 
по гра бо вані в дав ни ну по хо ван ня та жер тов на яма, чи ма ло ок ре мих, але ціка
вих знахідок, в то му числі фраг мен тів ан тич но го по су ду, кілька зо ло тих бля шок 
і пла с тин то що [Там са мо. — А.3435]. Де таль на фіксація про те не при хо вує 
відсут ності пев них знань з пред ме ту досліджень в ав то ра робіт і йо го помічни ка, 
котрі у кільце во му ро ви ку вба ча ють кро то ви ну, не поміча ють слідів діяль ності 
грабіжників, решт ки во гни ща на ви киді вва жа ють за лиш ка ми пізньої печі, 
жер тов ну яму сприй ма ють як діяльність давніх скар бо шу качів, а по гра бо вані 
по хо ван ня вва жа ють, мож ли во, й «не мо ги ла ми в по вно му ро зумінні цьо го сло
ва» [Там са мо. — А.37зв.]. 

Без пе реч но, що ви мо га фа хо вих знань від Лю тець ко го і Kуль жин сь ко го не 
бу де ма ти сен су, як що зва жи ти на охо рон ний ха рак тер робіт на кур га ні, вже 
по шко д же но му скар бо шу каць ки ми яма ми у 1892 р. [Там са мо. — А.33зв.]. 
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переволочна.
Фрагменти казана гуннського часу. Бронза. 

Варіант реконструкції посудини. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 33, 129; А. 33/110; 129; Левченко, Супруненко, 1994. — С.78, 80).



Kрім роз ко пок кур га ну, дослідни ка ми бу ло ук ла де но план кур ган ної гру пи 
із за зна чен ням на вко лишніх пам’яток, се ред яких впер ше по ка за не Хит
цівське дав нь о русь ке го ро ди ще в ур.Kоло мак [див.: Kуче ра, Су хо бо ков и др., 1984. 
— С.150; Гри го рь ев, 1989. — С.69,71], а та кож по ряд — го ро ди ще в ур. Го  ло ва (Го ро
док) [зр.: Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.71]. На пер  шо му з них засвідче на 
на явність ями від ко ло дя зя, графічно зафіксо ва ний зов ніш ній ви гляд цієї 
пам’ят ки [Лю тец кий, 1896. — А.37,38. — Рис.; Kу ла то ва, Суп ру нен ко, 1997. — 
С.5963]. 

Вар то за зна чи ти та кож, що в ос танній період існу ван ня Лу бен сь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої С.K.Kуль жинсь кий звер нув ува гу на за про по но вані 
ка те ри но славсь ким тор гов цем ста ро жит но с тя ми О.K.Сто ля ро вим улам ки брон
зо во го ли то го ка за на зі своєрідною рельєфною ор на мен тацією, ви яв ле но го 
ви пад ко во по бли зу с.Пе ре во лоч на Kобе ляць ко го повіту. Він при д бав їх для му зею 
[KАВ. — С.101. — № 711], ро зуміючи ви нят ко ву на уко ву цін ність знахідки. Як 
ви я ви ло ся, ці фраг мен ти на ле жа ли унікаль но му ка за ну гун нсько го ча су — пер
шо му з ви яв ле них у Дніпровсь ко му Лісо сте по во му Лі во бе режжі [Су пру нен ко, 
1994г. — С.7780; Су пру нен ко, 1999а. — С.157]. 

От же, під впли вом діяль ності дослідників лу бенсь ко го осе ред ку ге о граф 
і ет но граф С.K.Kуль жинсь кий — вче ний се к ре тар Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар
жинсь кої — та кож проводивневеликіархеологічнідослідження.

§7.АрхеологічнірозвідкиВ.Г.Ляскоронськоговпосуллі

Найвідомішим ви хо ван цем лу бенсь ко го ар хе о логічно го осе ред ку ви явив
ся уро д же нець м.Зо ло то но ша на Пол тав щині Ва силь Гри го ро вич Ляс ко ронсь
кий (18591928) [Kоз ловсь ка, 1928. — С.1213; Ля с ко ронсь кий, 1928. — С.216217; Проф. 
В.Г.Ля с ко рон ський, 1928; Мель никАн то но вич, 1929. — С.367387; Сит ник, 1990. — 
С.8899; 1992. — С.9395; Су пру нен ко, 1999б. — С.221247]. Ук раїнський ар хе о лог, 
істо рик та нумізмат був най у люб ленішим уч нем Ф.І.Kамінсько го в Лу бенській 
гімназії та ар хе о ло гокра є з нав чо му гурт ку [З іме нем, 1994. — 1. — С.293].

Як що K.П.Боч ка рь ов з по чат ку влас них на уко вих студій орі є н ту вав ся 
Ф.І.Kамінським на вив чен ня істо рич них ста ро жит но с тей ли товсь копо ль  ської 
до би, то по шу кові здібності В.Г.Ля с ко ронсь ко го на прав ля ли ся пе да   го гом на 
об сте жен ня укріпле них пам’яток По сул ля різних епох, на сам пе  ред го ро дищ, 
валів, май данів і кур ганів, що витіка ло з го ло вних до слід ни  ць ких за вдань, 
по став ле них III ар хе о логічним з’їздом [Ле бе дев, 1992. — С.166,168]. 
В.Г.Ля с ко ронсь кий дійсно виявився вправ ним «роз від ни ком», який вже в 
гімна зичні, а потім універ си тетські ро ки об хо див та об ’ї з   див знач ну ча с ти ну 
Лу бенсь ко го повіту, до сяг гир ла Су ли і межі з Чер ні  гів сь кою гу бер нею.

Kори с ту ван ня ко лекціями Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, йо го 
кни гозбірнею підго ту ва ло гімна зи с та до всту пу на істо ри кофіло ло гіч ний 
фа куль тет Kиївсько го універ си те ту св. Во ло ди ми ра, а спри ян ня Ф.І.Kа мін сько го 
до по мог ло близь ко по знай о ми ти ся з В.Б.Ан то но ви чем, який і став провідни ком 
уче но го до ве ли кої на уки [Ля с ко ронсь кий, 1928. — С.7075].

Роз гля да ю чи ранній період на уко вої діяль ності В.Г.Ля с ко ронсь ко го [Сит ник, 
1990. — С.8890], слід зва жи ти на те, що знач на ча с ти на йо го про йшла під впли
вом кон тактів з пред став ни ка ми лу бенсь ко го ар хе о логічно го осе ред ку, які, в 
свою чер гу, зу мо ви ли й го ловні на прям ки на уко вих до слід жень зріло го вче но го 
[Су пру нен ко, 1995а. — С.34; 1999б. — С.222]. Що ра зу по вер та ю чись у своїх на уко
вих студіях до рідної Пол тав щи ни, літо пис ної «Ук рай ни» на межі дав нь о русь
ких зе мель [Kорин ный, 1992. — С.150; То лоч ко, 1992. — С.10; 1994. — С.6], 
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В.Г.Ляскоронський (18591928). 
Портрет роботи Г.П.Грибан. 1998 р.  

 
Майданипосуллятапошкодженеселітроварникамидавньоруськегородище

вур.Замокус.Сенча, за В.Г.Ляскоронським. 
1 — хут.Баталі поблизу Жовнина; 2 — хут.Майорщина біля Пирятина; 3 — околиці Пирятина; 

4 — Сенча, ур.Замок — літописне місто Синець. 
(Ляскоронский, 1901. — С.438; 1911. — С.20,61,62).

1

2

3

4
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Змієвівалинижньогопосулля. Ділянка Посульського валу 
поблизу с.В’язівок Лубенського району Полтавської області, 
виявлена В.Г.Ляскоронським, за М.П.Кучерою. 1988 р. 
А. Змієві нагірні вали, за Ю.Ю.Моргуновим: 1 — Лубни; 2,11 — Лящівка; 3 — Велика Бурімка; 
4 — Великоселецьке; 5 — Мацкова Лучка; 6 — Чутівка; 7 — Нижній Іржавець; 8 — Онішки; 9 — Лубни; 
10 — Лящівка, ур.Маців Яр; 12 — Мацківці, ур.Городище; 13 — Мацківці, ур.Сад; 14 — Жовнине. 
Б. Перетини заплавного змієвого валу поблизу В’язівка, за обмірами автора. 1984 р.: 
1 — болото Дудіне; 2 — ур.Кашине; 3 — ур.Мисанове; 4 — ур.Лукаші; 5 — ур.Бондарівщина. 
В. Дослідження ділянки змієвого валу в ур.Кашине поблизу с.В’язівок. Розкопки Ю.Ю.Моргунова та О.Б.Супруненка. 
19841985 рр.: 1 — план; 2 — профіль масиву валу; 3 — залягання кераміки 
за перетином споруди. 
Умовні позначення: А  дерн; Б  обвуглене дерево та вугілля; В  сірий пісок з попелом; Г  сірий гумусований пісок; Д  
світлий пісок; Е  материк; Ж  ранньокружальна кераміка; З  кераміка доби бронзового віку.  
(Моргунов, 1996. — С.130, 132).



В.Г.Ля с ко ронсь кий спи рав ся ще на юнацькі вра  жен ня від ар хе о логічних 
розвідок по бе ре гах Су ли, перші са мостійні об сте  жен ня [Kос тен ко, 1993. — 
С.1718] і власні на укові ро бо ти [Ля с ко рон с кий, 1892; 1893; 1893а; 1896б].

Роз г ля нуті ниж че ар хе о логічні розвідки дослідни ка аналізу ють ся в кон
тексті діяль ності лу бенсь ко го ар хе о логічно го осе ред ку, з яким В.Г.Ляс ко рон ський 
співпра цю вав у 1880х — на по чат ку 1890х рр., і ро бо ти яко го про   до вжу вав до 
се ре ди ни 1890х рр. То му ранній період на уко вих до слід  жень найвідомішо го 
ви хо ван ця Ф.І.Kамінсько го об ме же ний 1899 р. — етап  ним мо мен том йо го 
на уко вої біог рафії — ча сом за хи с ту ди сер тації у Ки ї в  сь ко му універ си теті [Сит
ник, 1990. — С.94]. Відсте жені за епісто лярією, пуб  лі  каціями та згад ка ми в біог
рафічних до ку мен тах дані [ІР ЦНБ НА НУ. — Ф.90. — Спр. 3,4,124150; НФ ДА ЧО. 
— Ф.387. — Оп.1. — Спр.1547. — А.275] доз во  ля ють ок рес ли ти пев не ко ло пам’яток, 
які вив ча ли ся тоді В.Г.Ляс ко  ронсь ким.

Після всту пу до універ си те ту В.Г.Ля с ко ронсь кий щорічно приїздив на 
літні ва кансії до Лу бен, де брав участь у досліджен нях Ф.І.Kамінсько го кур  ганів 
на Лисій Горі, в ур.За мок (18811883 рр.), об сте жу вав бе ре ги річок, уро чи ща й 
укріплен ня в Лу бенсь ко му повіті [Сит ник, 1990. — С.89]. Ча сом він ви ко ри с то ву
вав на да ну K.М.Скар жинсь кою брич ку для сво їх ар хе  оло гото понімічних 
розвідок. Такі об сте жен ня бу ли про дов жені й у 18881891 рр., свід чен ням чо го є 
пе ре дані до Лу бенсь ко го му зею ма теріали відкри то го ним по се лен ня до би брон
зи  по чат ку I тис. н.е. по ряд з лісом Трем ба ча біля с.Піс ки Лу бенсь ко го повіту 
[Kопи лов, 1946; 1952. — С.308], пред став лені 50 улам  ка ми ліпно го та кру жаль но го 
по су ду [KАВ. — С.46. — № 322]. Kрім то го, ор на мен то вані фраг мен ти ліпно го 
по су ду до би пізньо го нео літу  брон зи бу ли ви яв лені В.Г.Ля с ко ронсь ким біля 
Віса чок (ур.Ма ля ри ха), Гінців, За сул ля та Со ло ниці Лу бенсь ко го повіту [Ля с ко
рон ский, 1892. — С.15. — Прим.1] на «піща них ку чу гу рах» ліво бе реж жя Су ли 
[Kопи лов, 1952. — С.307, 308; Kу ла то ва, 1989а. — С. 57; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. 
— С.68, 70].

Од на з пер ших на уко вих праць В.Г.Ля с ко ронсь ко го при свя че на опи су й 
інтер пре тації май да но подібних спо руд на уз бе режжі р. Ор жи ця, по бли зу маєтку 
М.Г.Скар жинсь ко го в с.Онуш ки Лу бенсь ко го повіту. Він ува жав, що «кур га нимай
да ни ... спо ру д жені сте по вим доісто рич ним на се лен ням, для яко го во ни од но
час но слу гу ва ли ... жит лом [взим ку] .., місцем скла дан ня всіля ких при пасів та 
фор те цею для за хи с ту від на па ду во рогів». До слід ник до пу с кав, що де які май
да ни мог ли ви ко ри с то ву ва ти ся і як своєрідні ка пи ща, а свої вис нов ки об грун то
ву вав ет но графічни ми па ра ле ля ми за фор мою су час них йо му жи тел й інших 
спо руд східних кочівників [Ля с ко рон ский, 1893. — С.3].

До повідь В.Г.Ля с ко ронсь ко го вик ли ка ла жва ве об го во рен ня се ред чле
нів То ва ри ст ва Не сто раліто пис ця [ЧИ ОНЛ, 1893. — С.3,45] не стіль ки че рез 
но виз ну по да них ма теріалів, скільки че рез оригінальність по яс нен ня при чин 
зве ден ня май да но подіб них спо руд [За вит не вич, 1893. — С.4; зр.: Ан то но вич, 1889. 
— С.2021; За вит не вич, 1889. — С.2125]. Без пе реч но, бі ль шість вис новків мо ло
до го дослідни ка з ча сом бу ла відки ну та як безпідставні при пу щен ня, хо ча 
де які за ли ши ли ся не тільки на бут ком історіог ра фії [Ан д рі єнко, 1971. — С.66], а й 
от ри ма ли ок ремі підтвер д жен ня внаслідок роз ко пок ос танніх років [Шрам ко, 
Бой ко, 1988. — С.106108;  Вар вянсь ка, Суп ру нен ко, 1996. — С.37; Шрамко, 2000. — 
С.2024].

В.Г.Ля с ко ронсь кий що ра зу уп ро довж своїх на ступ них досліджень по вер
тав ся до те ми май данів [Ля с ко рон ский, 1907а. — С.210; 1907б. — С.433444], роз ро
бив ши навіть ти по логічну схе му цих про мис ло вих об’єктів XVIXVIII ст. [Ля с ко
рон ский, 1907б], і вба чав у ча с тині з них не тільки за лиш ки ді яль ності селітро вар
ників, а й решт ки ста ро давніх язич ниць ких ка пищ та спо руд, пов’яза них зі 
змійо ви ми ва ла ми [Андрієнко, 1971. — С.66,70], що зго дом при зве ло до по яви єди
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МатеріализрозкопокФ.І.камінськогокурганів на Лисій Горі під Лубнами. 
1881, 1883 рр. Фото В.Г.Ляскоронського. 1892 р. 
(Ляскоронский, 1892. — Табл.І, II).



ної [Ля с ко рон ский, 1907а. — С.205210], але хиб ної гіпо те зи в літе ра турі по чат ку ХХ 
ст. про час спо ру д жен ня змійо вих ва лів [Kуче ра, 1987. — С.1011].

Май же од но час но із май да на ми на Ор жиці В.Г.Ля с ко ронсь кий об сте жив 
збе ре жені відрізки змійо вих валів біля В’язівка, Мацківець, Мац ко вої Луч ки, на 
Тернівській то лоці південніше від Лу бен, по зна чив ши та ким чи ном Ве ли кий 
по сульсь кий вал за галь ною про тяжністю по над 80 верст [Kуче ра, 1988. — С.3839], 
що знай ш ло відо б ра жен ня у більш пізніх публікаціях ав то ра [Ля с ко рон ский, 1897; 
1901а. — С.456457; 1903. — С.118119 та сл.; 1907а. — С.205210; 1907б. — С.425434].

Ви яв лені під час розвідок на ва лу та на вкру ги ньо го зраз ки ліпної ке ра
міки до би брон зи і ран нь о кру жаль ної X ст. [Мор гу нов, Не при на, Суп ру нен  ко, 1984. 
— С.5355], зо к ре ма в ур. Kаши не та за 1,2 км на південь від Ли  сої Го ри [KАВ. — № 
397; Ля с ко рон ский, 1903. — С.59,63; Мор гу нов, Не п  ри на, Суп ру нен ко, 1986. — С.276; 
Су пру нен ко, 1986. — С. 312], спо ну ка ли до слід ни ка ут вер ди ти ся в думці про 
до сить ранній час зве ден ня цих обо рон них спо руд. Крім то го, решт ки змійо вих 
валів бу ли відомі В.Г.Ля с ко ронсь ко му за розвідка ми на північ від Мгарсь ко го 
мо на с ти ря, по Ло х виць кій до розі бі ля с. Тиш ки [Ля с ко рон ский, 1901а. — С.456]. 
Пізніше цей пе ре лік у По суллі до по внив ся свідчен ня ми про ана логічні спо ру ди 
по бли зу су час но го с.Шев чен ко ве (Гирівки) на Сум щині. До ти пу змійо вих валів 
бу ли вклю чені й не пов ністю об сте жені фор тифікаційні спо ру ди го ро дищ скіф
сько го ча су у Ба сів ці та біля Ве ли ких Бу док [Там са мо. — С.456; Іллін ська, 1965. 
— С.48], ще піз ніше — Більсько го го ро ди ща на Ворсклі [Ля с ко рон ский, 1907а. — 
С.209].

Спи ра ю чись на дані ар хе о логічних роз ко пок Більсько го го ро ди ща [Боб
рин ский, 1897. — С.125128; Го род цов, 1911. — С.93161], де які власні зна хідки та 
повідо млен ня Ф.І.Kамінсько го про ви яв лен ня «по фар бо ва них у чер во ний колір 
кісток ске ле ту лю ди ни» на Тернівській то лоці, біля с. Ниж ній Іржа вець 
Лу бенсь ко го повіту, ліпної ке раміки «давніх типів» та пред ме тів скіфської до би, 
В.Г.Ля с ко ронсь кий припустивможливістьспорудженнязмійовихвалівзаскіфської
доби [Ля с ко рон ский, 1907а. — С.209210]. Пізніше він кілька разів ко ре гу вав свою 
точ ку зо ру, виз на ю чи змійові ва ли як ста ро дав ні, що ви ко ри с то ву ва ли ся кня зем 
Во ло ди ми ром Свя то сла ви чем, ут ри му вав ся від куль тур нохро но логічної ат ри
буції і на самкінець визнав за давньоруські [Ля с ко рон ский, 1911. — С.182; 1916. — 
С.22].

Де таль ний історіог рафічний аналіз праць В.Г.Ля с ко ронсь ко го з при во ду 
змійо вих валів здійснив М.П.Kуче ра [Ку че ра, 1987. — С.1011], який вва жав, що 
дослідник хо ча й ство рив гіпо те зу про по хо д жен ня й час по бу до ви змійо вих 
валів, про те ще не мав знань з ма теріаль ної куль ту ри Ки їв сь кої Русі, то му підмінив 
ар хе о логічну ар гу мен тацію да ту ван ня пам’яток не за куль тур ним ша ром, а 
на лежністю і сусідству валів з май да но подібни ми спо ру да ми [Kуче ра, 1987. — 
С.11].

Пер ша ар хе о логічна стат тя дослідни ка бу ла при свя че на опи сові роз ко пок 
Ф.І.Kамінсько го на Лисій Горі [Ля с ко рон ский, 1892. — С.263280; окр. відб.: 18 с.]. 
В.Г.Ля с ко ронсь кий підго ту вав її на за мов лен ня K.М.Скар жин ської [Там са мо. 
— С.264. — Прим.1; Боч ка рев, 1901. — С.20]. Ро бо та ма ла пе ре важ но опи со вий 
ха рак тер, рясніла зу мов ле ни ми відсутністю що ден ни ко вої до ку мен тації фак
тич ни ми про га ли на ми, хо ча ста ви ла чи ма ло про б лем, до вирішен ня яких праг
нув дослідник. На сам пе ред, В.Г.Ляс ко ронсь кий не тільки до клад но опи сав 
гру пу кур ганів, а й від зна чив мікро г ру по ве пла ну ван ня мо гиль ни ка, йо го 
на лежність до різних епох.

Ха рак те ри зу ю чи ком плек си кур ганів, Ля с ко ронсь кий ви я вив се ред них 
по хо ван ня більш дав ньої та су то скіфської до би. Хро но логічне спів від но  шен ня 
між та ки ми ком плек са ми скла да ло для ав то ра од не з про блем них пи тань. 
До клад но опи сав ши впу ск не по хо ван ня вої накочівни ка — дав ньо ру сько го 
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кон фе де ра та — в кур гані № 2 [Kула то ва, 1988. — С.8], він обійшов йо го куль тур
нохро но логічну ат ри буцію [Ля с ко рон ский, 1892. — С.270271]. Ра зом з тим, 
В.Г.Ляс ко ронсь кий праг нув по яс ни ти на явність у на си пах кур га нів знач ної 
кіль кості уламків ліпно го по су ду ар хаїчних типів, ви робів з ка ме ню, 
спромігшись навіть на при пу щен ня, що при чи ною за ги белі од но го з во їнів 
скіфсько го ча су (кур ган № 4) був крем’яний на ко неч ник стріли [Там са мо. — 
С.273].

Та чи ма ло по ру ше них пи тань за слу го ву ва ли на ува гу май бутніх до слід
ників ста ро жит но с тей По сул ля. Так, В.Г.Ля с ко ронсь ким відзна чені на яв ність 
пев ної кількості різно орієнто ва них впу ск них по хо вань під на си па ми кур ганів, 
при сутність по ряд з ни ми де рев’яних по хо валь них кон ст рукцій, по діб ність 
су пут ньої фраг мен то ва ної ліпної ке раміки в на си пах до знахідок, ви яв ле них на 
пам’ят ках Західної Євро пи та При ла дож жя, чим по ка за на йо го обі знаність з 
пра ця ми О.О.Іно ст ран це ва [Там са мо. — С.272; Ино ст ран цев, 1880; 1882].

За слу гою ав то ра публікації є вве ден ня до на уко во го обігу не тільки ре чо
вих знахідок з ком плексів по хо вань, а й ліпної ор на мен то ва ної ке ра мі ки до би 
брон зо во го віку [Бон дарь, 1974. — С.136] з Ли сої Го ри [Ляс  ко рон ский, 1892. — С.15. 
— Табл.III], да них про на явність по се лен ня цієї епо  хи на північ від уро чи ща 
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планкомплексупам’ятокус.Лукім’я: давньоруське і пізньосередньовічне 
городище, давньоруський курганний могильник. 
За В.Г.Ляскоронським. 1893 р. 
(Ляскоронский, 1901. — С.448).



[Kула то ва, 1988. — С.78]. В.Г.Ля с ко ронсь кий та  кож зро бив на сьо годні за галь но
прий нят ний вис но вок про на лежність пе ре  важ ної більшості дослідже них 
Ф.І.Kамінським кур ганів «до скіфської епо  хи» [Там са мо. — С.280; див.: Иль ин
ская, 1968. — С.55; Иль ин ская, Те ре  нож кин, 1983. — С.312, зр.: С.314].

1892 р. В.Г.Ля с ко ронсь кий вдру ге відвідує с.Лукім’я Лу бенсь ко го по віту [ІР 
ЦНБ НА НУ. — Ф.90. — Спр.152. — А.4], де здійснює де таль ний опис за лишків дав
нь о русь ко го та пізньо се ред нь овічно го го ро ди ща в ме жах се ла, на во дя чи дані 
що до розміру, конфігу рації та збе ре же ності валів, ровів, реш  ток воріт, то по
графії пам’ят ки [Ля с ко рон ский, 1893. — С. 432436]. Він здій с нює стра ти графічні 
спо с те ре жен ня що до скла ду на си пу ва лу, від зна ча ю чи в ньо му кілька шарів, 
знахідки ке раміки, кісток та вугілля, а та кож ках лів, подібних до лу бенсь ких, 
відо мих за збіркою Лу бенсь ко го му зею [Там са мо. — С.435]. Мо ло дий дослідник 
ви яв ляє на північний захід та північ від го ро ди ща за лиш ки знач но го кур ган но
го мо гиль ни ка до би Kиївської Русі [Ляс  ко рон ский, 1901а. — С.443. — План], але, 
на зи ва ю чи не ве ликі на си пи кур  га на ми, ще не ро зуміє їх при зна чен ня як по хо
валь них пам’яток, на во дя чи при  пу щен ня про те, що «лабіринт цих на сипів грав 
роль пе ре до во го за хи сту ук ріплень» [Ля с ко рон ский, 1893. — С.433].

У публікації про ре зуль та ти своїх об сте жень ав тор на во дить ві до мо сті про 
на явність на південь від Лукім’я ділян ки ва лу з ес кар пом по краю кру  то го схи
лу корінно го бе ре га Су ли, порівню ю чи йо го з пе ре я слав ськи ми змі йо ви ми 
ва ла ми [Там са мо. — С.431]. Крім то го, тут же зга дує кіль ка май да нів з роз ло ги ми 
«кри ла ми», роз та шо ва них у на прям ку сс. Ону шки та Ор жи ця, за зна ча ю чи, що 
їх вер ши ни в ми ну ло му вінча ли сто ро жові ве жі — «ма яки». В цій же праці 
В.Г.Ля с ко ронсь кий упер ше ста вить пи тан ня про іс ну ван ня По сульсь ко го кор
до ну Пе ре я славсь кої землі — гли бо ко ешо ло но ва ної обо рон ної лінії [де тальніше 
див.: Ля с ко рон ский, 1903. — С.118119,142], на зи ва ю чи го ловні вуз лові цен т ри цьо го 
кор до ну за літо пис ни ми да ни ми та аналізу ю чи повідо млен ня про набіги 
по ловців [Там са мо. — С.428429]. Цією публікацією він фак тич но здійснює
локалізаціюлітописногоЛукомля [Мор гу нов, 1996. — С.103].

Ще однією ро бо тою В.Г.Ля с ко ронсь ко го «лу бенсь ко го» періоду йо го 
досліджень є змісто вна розвідка про Снітинсь ке дав нь о русь ке го ро ди ще [Ляс ко рон
ский, 1896б. — С.327336]. Во на з’яви ла ся в світ після об сте жен ня па м’яток око
лиць с.Снітин Лу бенсь ко го повіту влітку 1896 р.

На стріло подібній вер шині ми су, ут во ре но го до ли на ми рр. Су ла та Су ли
ця, В.Г.Ля с ко ронсь кий ви я вив грандіоз ний кур ган ний не кро поль дав ньо русь
кої до би, по зна чив ве ликі кур га ни більш ран нь о го ча су на йо го ме жах, решт ки 
оп ли ло го ва лу на пла то на північний захід від мо гиль ни ка та за лиш ки валів 
більш ран нь о го го ро ди ща на вузь ко му пасмі цьо го ми су. Край під ніжжя ми су 
він об сте жив круг ле дав нь о русь ке го ро ди ще, по шко д же не се літ ро вар ни ка ми, 
ото тож нив ши йо го з літо пи сним Ксня ти ном [Там са мо. — С.330335]. Се ред де та
лей опи су пам’ят ки звер та ють на се бе ува гу свідчен ня про решт ки ровів, воріт з 
цег ля нокам’яною кон ст рукцією у фун да менті, зна хід ки ке раміки, кісток, 
каміння та фраг ментів об горіло го де ре ва з кон ст рук цій стін міста, підви щен ня, 
де у XVIXVII ст. розміщу ва ла ся церк ва. Kрім цьо го, Ля с ко ронсь ким засвідче на 
на явність двох валів з ро ва ми, що ото чу ва ли по сад дав нь о русь копізньо се ред
нь о вічно го укріплен ня з півден но го за хо ду, ва ло подібних підви щень край шля
ху на с. Тиш ки [Там са мо. — План піс ля С.336].

На 1896 р. В.Г.Ля с ко ронсь ким вже бу ли об сте жені та ким чи ном го ро ди ща у 
Бурімці, Глинсь ку, Го ро шині, Луб нах, Лукім’ї, Ром нах та Снітині [Там са мо. — 
С.329], ло калізо ва но чи ма ло літо пис них на се ле них пунктів. Ана ліз на уко вої 
спад щи ни вче но го, навіть у дослідженні пам’яток ар хе о логії По сул ля, ви ма гає 
підго тов ки ок ре мо го досліджен ня, то му ли ше уза галь не но ок рес ли мо на бут ки 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го на цій ниві.
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Знан ня то по графії та кон крет них пам’яток у Лу бенсь ко му По суллі до по
мог ло дослідни ку у вив ченні за кор дон них кар то графічних ма теріалів в ба га ть ох 
цен т рах Євро пи, на сам пе ред дослідженні спад щи ни Г.Л. де Боп ла на [Ля с ко рон
ский, 1896. — С.3739; 1896а. — С.57; 1896—1898. — С.3033, 97137; 1899. — С.124; 
1901. — 91 с.]. В ряді праць В.Г.Ля с ко рон сь кий ви ко рис тав істо ри коге о графічні 
відо мості про пам’ят ки По сул ля при пуб лікації цих ма теріалів, піддав ши кри
тиці ок ремі не ти пові, тен денційно діб рані фак ти в опи сах XVII ст. [Ля с ко рон
ский, 1901. — С. 25,28,3638]. Заз на чені праці вче но го за ли ша ють ся важ ли вим 
дже ре лом з істо рич ної гео графії Пол тав щи ни і Пе ре я славсь кої землі до би фе о
далізму [Корін ний, 1988. — С.102105]. Зіб рані у них дані свідчи ли про існу ван ня в 
Ук раїні XVIXVII ст. ба га ть ох по се лень, які зго дом, під час ко заць ких війн та 
набігів кримсь ких та тар, бу ли зни щені [Сит ник, 1990. — С.90]. Ці вис нов ки 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го ви я ви ли ся поміче ни ми ря дом історіог рафів, та іс то рик 
П.Є.Що голєв звер нув ува гу на те, що, об грун то ву ю чи те зу про за се лен ня Ліво
бе реж жя у вка за ний пе рі од, ав тор не зміг до ве с ти її до логічно го за вер шен ня 
[Ще го лев, 1900. — С.334]. Спро с ту вав ши па ну ю чу дум ку про не за се леність 
Дніпровсь ко го Лі во бе реж жя в епо ху пізньо го ук раїнсько го се ред нь овіччя, 
дослідник хо ча й на вів дані що до на яв ності там чи ма лої кількості по се лень, але 
не підтвер див це до стат нь ою кількістю до ку мен таль них чи ар хе о логічних 
ма теріалів.

Зі ство рен ням у То ва ристві Не сто раліто пис ця відділу підго тов чо го 
ко міте ту до XI ар хе о логічно го з’їзду [За рем ба, 1995. — С.69], вче ний взяв ді я льну 
участь у йо го ро боті. Ра зом з пол тав ця ми — чле на ми то ва ри ст ва він роз по чав 
скла дан ня реєстру об’єктів ста ро ви ни регіону, перш за все па м’я ток По сул ля. 
Для цьо го він ско ри с тав ся ек с пе диціями С.А.Ма за ракі, В.В.Хвой ки та М.С.Сте
лець ко го на Ліво бе реж жя, «об сте жив ма ло не по ло ви ну Пол тав щи ни», суміжних 
гу берній, ог ля нув, заміряв, на крес лив та заз на чив на кар тах не од ну ти ся чу 
пам’яток ста ро ви ни [Мель никАн  то но вич, 1929. — С.370]. Ши ро ко відомі «окомірні» 
пла ни пам’яток По  сул ля, ви ко на ні В.Г.Ля с ко ронсь ким, пе ре важ но ма ли у своїй 
ос нові да  ле ко не довільні крес ле ни ки, що грун ту ва ли ся здебільшо го на про мі
рах, а то по графічну ос но ву, про порційно збільше ну із земсь ких карт«вер  сто
вок».

Опис знач ної ча с ти ни ви яв ле них у По суллі пам’яток В.Г.Ляс ко рон сь  кий 
вмістив у праці «Городища,курганыидлинные(змиевые)валы,находящиесявбассей
нер.Сулы», що бу ла повідо мле на XI ар хе о логічно му з’їздові в Kи єві 1899 р. [Ля с
ко рон ский, 1901а. — С.404457]. Во на вклю ча ла як дані про пам’ят ки, об сте жені у 
по пе редні ро ки, так і ре зуль та ти роз ві док 18961898 рр. За зна чи мо, що це бу ли 
фак тич но першіархеологічнірозвідкиврегіональнійсистемібасейнуСули, то му во ни 
ста ви ли за ме ту фік  сацію й опис всіх на яв них пам’яток, навіть без куль тур
нохро но ло гіч но го їх роз ме жу ван ня. Ад же ро бо там пе ре ду ва ли ли ше кар то гра
фу ван ня го  ро дищ Г.Л. де Боп ла ном у 16341636 рр. [Су пру нен ко, 1994. — С.135], 
О.Ф.Ша фон ським в кінці XVIII ст. [Ша фон ский, 1851. – 697 с.; Су пру нен ко, 1995е. 
— С.6263; 1996. — С.21], до лу чен ня ок ре мих да них про ста ро жит ності до описів 
Kиївсько го на місництва то го ж ча су [Опи си, 1989. — С.173,178,200,214] та ог ля до ва 
пра ця Д.Я.Са мо ква со ва про міста Русі [Са мо ква сов, 1873. – 165 с.]. До за галь но
відо мих да них ан ке ту ван ня Цен т раль но го ста ти с тич но го коміте ту 1873 р. 
дослідни ки тоді ще не ма ли до сту пу [Ма ка рен ко, 1917. — С.II,V; зр.: Мор гу нов, 1996. 
— С.6].

В.Г.Ля с ко ронсь кий згру пу вав ма теріали своїх об сте жень укріплень 
По сул ля за ти па ми пам’яток, виділив ши їх за схе мою: «бо ло тяні» круглі го ро ди ща, 
круг  лі нагірні го ро ди ща, кон цен т ричні го ро ди ща склад ної фор ми та го ро ди ща ве ли
кок нязівської до би — літо писні «міста», а та кож по зна чив при четні до цих ком
п лексів кур ганні мо гиль ни ки, ок ремі кур га ни та май да ни, ввів до опи  су дані 
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про сліди ста ро давніх по се лень і виділив ок ре мо свід чен ня про за лиш  ки змійо
вих валів [Ля с ко рон ский, 1901а. — С.405457]. Так, до гру пи бо ло тя них го ро дищ 
В.Г.Ля с ко ронсь кий відніс шість не ве ли ких, круг лих у пла ні, укріплень верх ньої 
і се ред ньої течії Су ли та Ро ме на пло щею 0,362,20 га, роз та шо ва них у за плаві 
— по бли зу сс. Ве ли кий Самбір, Шев чен ко ве та Гри ців ка на Чер ні гів щи ні (за 
су ча с ни ми на зва ми на се ле них пунктів), Го ро ди ще на Харківщині і Ли по ве та 
Сен ча (ур.Самп соніїв острів) на Пол тав щині [Там са мо. — С.406]. Відзна чив ши 
своєрідну то по графію пам’яток, ото че них бо ло та ми, кільце ву фор му валів з 12 
решт ка ми про ходів від воріт, він за зна чив ха рак терні для них знахідки — залізні 
ви ро би, зброю, ши ферні пряс  ли ця, ліп ну і кру жаль ну ке раміку, хре с ти
китільни ки то що, а та кож на  явність по ряд реш ток по се лень і кур ган них 
мо гиль ників (Грицівка, Ли по ве), по зна чив ши ос танні на пла нах [Там са мо. — 
С.406412]. Схо жим до та ких го ро дищ, за то по графічним підхо дом 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го, ви я ви ло ся го ро ди ще лі то пис но го Воїня по бли зу с.Воїнська 
Греб ля у по низзі Су ли, для яко го дослідник від зна чив відмінну конфігу рацію 
валів та ровів і знач но більші розміри [Там са мо. — С.412]. Ціка во, що круглі 
бо ло тяні го ро ди ща ав тор пов’язу вав із решт ка ми укріпле них по се лень літо пис
них слов’ян [Там са мо]. 

До дру гої ка те горії пам’яток В.Г.Ля с ко ронсь кий відніс круглі на гір ні 
го ро ди ща, чия схожість з бо ло тя ни ми не вик ли ка ла у дослідни ка сумнівів. Він 
відзна чив то по графічну особ ливість роз та шу ван ня укріплень на ви со ких ми сах 
чи ви с ту пах корінно го бе ре га, об ме же них яра ми, бал ка ми, більш склад ний 
ха рак тер за хис них спо руд, їх зв’язок з ділян ка ми змійо вих валів, на явність на 
ча с тині гли бо ких (як пізніше ви я ви ло ся — ко ло дяз них) ям, зна хі док ліпної 
ке раміки по пе редніх епох, при сутність не по далік кур ганів то що. До цієї гру пи 
бу ли за ра хо вані два го ро ди ща по р.Терн на Харківщині — не по далік містеч ка 
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планкомплексупам’ятокроменської культури, часу Київської Русі, 
кінця XVIXVIII ст. ус.Снітин та його околицях.

За В.Г.Ляскоронським. 1896 р. 
(Ляскоронский, 1896. — План І).
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пам’яткиархеологіїпосулля, за В.Г.Ляскоронським. 19011911 рр.  
1 — городище скіфського часу поблизу с.Басівка; 2 — давньоруський курганний некрополь і кургани 
скіфського часу у с.Липове; 3 — поселення доби бронзи і городище давньоруської доби, 
XIV та XVI ст. на горі Пріся в Олександрівці.  
КруглізаплавнігородищаХІІХІІІст.: 4 — Сенча, ур.Сампсоніїв острів; 5 — Великий Самбір; 
6 — Шевченкове (Гирівка); 7 — Грицівка; 8 — Липове. 
(Ляскоронский, 1901. — С.407411, 423; 1911. — С.68).
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7
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пам’яткиархеологіїпосулля, за В.Г.Ляскоронським. 19011911 рр.  
Круглі нагірні городища давньоруського часу: 1 — Тарасівка (Горошин); 2 — Лящівка; 

3 — Мацківці (Сніпорід); 4 — Велика Бурімка. 
Городища: 5 — Жовнин (Желні); 6 — Кизивер (Кизиргородок); 

7 — Ведмеже (Китайгород); 8 — Повстин (Полкостень); 9 — Воїнська Гребля (Воїнь). 
(Ляскоронский, 1901. — С.412, 416418, 422, 429, 431, 447).

1

2

3

4

6 7

8 9

5



Тер ни («Ле си ко ва Мо ги ла») та «Мед вед ка», по Сулі — в ур. Го ро док по бли зу с.
Мацківці, біля с.Та расівка і два — у містеч ку Бурімці Зо ло тонісько го повіту [Там 
са мо. — С.413418]. До нагірних го ро дищ бу ло до лу че но і ти по вий ве ли кий май
дан в ур.Узбіч по бли зу Жов ни на [Там са мо. — С.419] з гру пою ве ли ких кур ганів і 
селітро вар ниць ки ми бур та ми по ряд.

Більш пред став ниць кою бу ла, об сте же на ав то ром, гру па кон цент рич них 
нагірних го ро дищ, що відрізня ли ся від по пе редніх розміра ми та досить скла д  
ним ха рак те ром укріплень — кілько ма ря да ми валів і ровів, ва ла ми, кот рі ото
чу ють на вко лишні при леглі те ри торії. Ця гру па укріплень скла да ла  ся з во сьми 
го ро дищ на Пол тав щині — по бли зу чи на те ри торії сс. Ко ша  ри, Вед ме же, 
Басівка, Глинськ на Ро мен щині, Ве ли ка Се лець ка (?), Пле   хів (хут.Сли нь ка), 
Лящівка і По встин Пи ря тинсь ко го повіту. До цьо го ма си ву, що зго дом вста нов
ле но, по тра пи ли як го ро ди ща скіфської до би, так і па м’ят ки ро менсь кої куль ту
ри, києво русь ко го ча су та XVIIXVIII ст.

У за зна ченій ви ще та інших ро бо тах дослідник підкрес лю вав ба га то
ша ро вий ха рак тер го ро дищ По сул ля, за сну ван ня їх як по се лень ще за дов го 
до часу Kиївської Русі, що ар гу мен ту вав зна хідка ми ліпної ке раміки 
ли согірських ти пів та кре менів. До вив чен ня па м’я ток ар хе о логії ниж ньої 
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ТитульнасторінкамонографіїВ.Г.Ляскоронського
«История Переяславской земли с древнейших времен 
до половины ХІІІ столетия». Друге видання. 1903 р.



течії Су ли він по вер тав ся і в на ступ ні ро ки [Ляс ко рон ский, 1907. — С.158, 198; 
1911. — С.8, 5963].

Без пе реч но, не доліка ми та ко го істо ри кото по графічно го підхо ду до вив
чен ня знач них ком плекс них пам’яток По сульсь ко го кор до ну Пе ре яс  лав сь кої 
землі бу ло змішан ня да них про різно ча сові го ро ди ща з відо мос тя ми про од но
ша рові пам’ят ки, відсутність куль тур ної ат ри буції ря ду ук ріп  лень, роз гляд фор
тифікаційних си с тем ве ли ких го ро дищ здебільшо го скіф  ської до би та пізньо се
ред нь овічних міст як ре ш ток змійо вих валів, при  скіпли ва ува га ав то ра до май
данів та по шу ки їх зв’яз ку з давніми укріп лен ня ми, не до стат ня ува га до ти по во 
ар хе о логічних знахідок, не ро зуміння при  зна чен ня не ве ли ких на сипів дав нь о
русь ких кур ганів, вклю чен ня до ре єстру ста ро дав ніх го ро дищ укріплень 
XVIXVII ст. то що. Та на ве де не в жод  но му разі не при мен шує зна чен ня величез
ноговнескуВ.Г.ЛяскоронськогоувивченняПосулля та інших річко вих регіональ них 
си с тем Пол тав щи ни [Ля пуш кин, 1961. — С.9, 11; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — С.7; Сит
ник, 1990. — С.90; Мор гу нов, 1996. — С.67 та ін.], ад же дослідник тут ви я вив ся чи 
не най ре тельнішим та пер шим ар хе о логічно підго тов ле ним уче ним, який 
здійснив опис пе ре важ ної біль шості ста ро давніх укріплень, кур ган них мо гиль
ників, по зна чив на яв ність по се лень, кур ганів і май данів, ло калізу вав ряд дав
нь о русь ких міст, зіб рав до ку пи відо мості як кар то графічних ма те рі алів, так і 
ко лекцій Лу бен сь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої та київських му зеїв, свідчен ня 
місце во го на се лен ня.

В.Г.Ля с ко ронсь кий одним з перших залучив пам’ятки археології і знахідки з
нихдо ілюстрування історичнихнарисів [Ля с ко рон ский, 1907б. — С.124—126] та уза
галь ню ю чих праць [Мор гу нов, 1996. — С.6], перш за все фун  да мен таль ної мо но
графіїди сер тації «История Переяславской земли...», що по ба чи ла світ у двох 
ви дан нях [Ля с ко рон ский, 1897; 1903. — С.58219]. Грун ту ю чись на ши ро ко му літо
пис но му ма теріалі, дослідник вміс тив у ній ха рак те ри с ти ку про це су ос воєння 
регіону, про сте жив роз ви ток про мислів, ре ме сел і торгівлі, по бут на се лен ня, а 
та кож політич ну іс то рію Пе ре яс лав сь ко го князівства, йо го особ ли ве стра
тегічне по ло жен ня на межі зі сте пом [Сит ник, 1990а. — С.95; Kорин ный, 1992. — 
С.11]. Дорі ка ю чи ав то рові у за хоп ленні фак то логічни ми ма теріала ми, за лу ченні 
ве ли кої кількості да них ар хе о логії, опи со вості, не до статній роз робці роз ділів 
про соціаль ноеко но міч ний та суспільний устрій і по бут Пе ре я слав сь кої землі, 
ме то до логічні по мил ки та компіля тивність де я ких ча с тин ро бо ти [Гру шевсь кий, 
1898. — С.1416; Хра не вич, 1898. — С.376], ре цен зен ти од нак вва жа ли, що ця 
«до сить до бро совісна» пра ця об лас ниць ко го на прям ку «є не без ко рис ною» [Гру
шев сь кий, 1898. — С.16]. У кон крет но му ж ви пад ку во на є пер шим ве ли ким на у ко
вим досліджен ням з вив чен ня ре зуль татів по шу ко вої діяль ності лу бенсь ко го 
ар хе о логічно го осе ред ку, за лу чен ням до нау ко во го обігу ма теріалів ар хе о ло
гічної збірки Лу бенсь ко го му зею, і в цьо му плані бу де роз гля да ти ся у на ступ но
му розділі (див.§ 4).

За ува жи мо, що ряд пе ред ба чень вче но го що до кон крет них пам’яток зна й
шли підтвер д жен ня впро довж на ступ них досліджень ХХ ст., а ча с ти на йо  го 
ма теріалів роз гля дається на сьо годні як пер шо д же ре ла у зв’яз ку з руй на  цією ря ду 
го ро дищ, їх по садів та мо гиль ників [Мор гу нов, 1996. — С.7, 46,48,71 та сл.]. Ро бо ти 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го, здійснені на ен тузіазмі і са мо  туж ки, є етап ним поворотним
моментом у вивченні старожитностей Посулля, пе ре хо дом від на ко пи чен ня 
ма теріалів «по сту варівсько го» періоду у роз  вит ку ар хе о логії до пер ших уза галь
нень, які він здійсню вав, спи раю чись на кар то графічний ме тод досліджень і 
ви ко ри с то ву ю чи дані як пер вісної, так і слов’янорусь кої ар хе о логії, підхо дя чи 
на цьо му етапі на уко во го жит тя до ет но логічної па ра диг ми ро зуміння сут ності 
істо рич но го про це су че рез опи со ве вив чен ня пам’яток ар хе о логії [Ле бе дев, 1992. 
— С.250, 332334,349; Суп ру нен ко, 1999б. — С.240].
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На уко ва спад щи на ран нь о го періоду діяль ності В.Г.Ляс ко рон сь ко го 
ши ро ко ви ко ри с то вується су ча сни ми дослідни ка ми ар хе о логії та дав ньої іс  торії 
півден носхідних зе мель Kиївської Русі [Kуче ра, 1975. — С.124,126, 129138; 1999. 
— 252 с.; Су хо бо ков, 1975. — С.622,158; 1992. — С,3,117166; То лоч ко, 1976. — С.3435; 
1977. — С.362363; Kорінний, 1981. — С.7879; 1992. — 312 с.; Ры ба ков, 1982. — С.487508; 
Kуче ра, Су хо бо ков та ін., 1984. — С.7, 103176; Мо ця, 1987. — С.747, 154; Звіздець кий, 
1987. — С.119124; Kоз  лов сь кий, 1990. — С.152164; ряд ін.].

Вра хо ву ю чи знач ний об сяг здо бу тих дослідни ком ма теріалів що до ре гіону 
По сул ля, їх аналіз ви не се но до До дат ку 1.

§8.МісцетазначеннядослідженьмузеюK.М.Скаржинської
врозвиткуукраїнськоїархеології

Про ве ден ня ши ро ких ар хе о логічних досліджень у Ниж нь о му По сул 
лі, роз ши рен ня ге о графії робіт лу бенсь ко го ар хе о логічно го осе ред ку на 
те ри торії су  час них Сумсь кої та Чернігівської об ла с тей Ук раїни, інте рес до 
па  м’яток інших рай онів Се ред нь о го Подніпров’я знач но роз ши рю ва  ли 
по тен  ційні дослідницькі мож ли вості та підси лю ва  ли зна чен ня на уко вих 
робіт Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої. Більшість ар хе о логів то го 
ча су доб ре зна ли про досліджен ня му зею, ці ка ви ли ся їх най новіши ми 
ре зуль та та ми. Так, Д.Я.Са мо ква сов, І.А.Лін ні чен ко та В.З.За вит не вич з 
цікавістю роз пи ту ва  ли про ре зуль та ти ос танніх роз ко пок Ф.І.Kамінсько го 
у П.Г.Kир’яко ва, який пе ре бу вав в Ок сю тин цях 1888 р. [Ру динсь кий, 1928. — 
С.30. — Прим.].

В.Б.Ан то но вич от ри му вав інфор мацію про діяльність лу бенців че рез 
В.Г.Ляс ко ронсь ко го, який інфор му вав про про ве дені розвідки та роз коп ки 
членів Істо рич но го то ва ри ст ва Не сто раліто пис ця [ЧИ ОНЛ, 1888. — 2. — Отд.I. 
— С.218]. Наслідки влас них об сте жень дослідник обов’яз ко во по  да вав як на 
засідан нях цьо го то ва ри ст ва [Kолес ник, 1996. — С.101], так і під час ро бо ти XI, 
XIII та XIV ар хе о логічних з’їздів, відповідаль ним се к ре та  рем за сідань яких 
не од но ра зо во оби рав ся [Сит ник, 1990. — С.91]. У пра цях з’їз дів з’яв ля ли ся дру ком 
і йо го ве ликі ар хе о логічні публікації [Ля с ко рон ский, 1901а; 1907; 1911]. Ча с ти на 
до ку мен тації по льо вих досліджень лу бен сь ко го ар хе о логічно го осе ред ку над хо
ди ла на кінець 1880х рр. до Ар хе о ло гіч ної ко місії [НА ІІМK РАН. — Ф.1. — ДАK. 
— 1889. — Спр.4], а відтак до лу ча  ла ся до на уко во го обігу от ри ма них в країні 
ма теріалів [Спи цын, 1918. — С.129].

Вже перші по пу ля ри за то ри Лу бенсь ко го му зею — В.П.Гор лен ко, М.І.Пет
ров, М.Ф.Бі ляшівський — повідо мля ли дру ком про ве ден ня влас них нау ко вих 
до слід жень му зеєм [Г[ор лен ко], 1891. — С.123; [Пет ров], 1901. — С.146147; За рем ба, 
1995а. — С.85], сповіща ю чи про кон кретні вив чені па м’ят ки — ли согірські та 
мгарські кур га ни, Гінцівську сто ян ку, дав нь о руські не к ро  полі та пізньо се ред
нь овічні знахідки на Лу бенсь ко му зам ку, ва лах, ча сом навіть про кон кретні 
ар те фак ти — брас лет з Плю тинців з виїмча с ти ми ема  ля ми, кістя ний «кру же
чок» з Лу бен — найвірогідніше, по криш ку від по ро  хівниці чи бур дю ка, то що 
[напр.: [Пе т ров], 1901. — С.148; 1901а. — С.205].

Пер ший не ве ли кий ог ляд ре зуль татів ар хе о логічних досліджень му зею 
K.М.Скар жинсь кої на вів у своїй праці K.П.Боч ка рь ов [Боч ка рев, 1901. — С.2122]. 
Та най де тальніше на той час ви ко ри с тав ре зуль та ти на уко водо слід них робіт 
му зею в га лузі ар хе о логії В.Г.Ля с ко ронсь кий, який за лу чав їх до своїх опи со  
воар хе о логічних чи істо рич них праць, на сам пе ред до «Ис то рии Пе ре яс лав ской 
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зем ли...» [Ля с ко рон ский, 1897; 1903. — С.59,60114,117154], в якій з тим чи іншим 
сту пе нем по вно ти пе ре ра хо вані ар хе о логічні зна хід ки ру ко пи с ко го «Kата ло гу» 
зібран ня K.М.Скар жинсь кої [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.2. — А.143зв.], а куль тур
нохро но логічна ха рак те ри с ти ка пер віс них пам’яток По сул ля по да на за кон
цеп туль ни ми по бу до ва ми Ф.І.Kа мін сь ко го, що осо бли во помітно за пер шим 
ви дан ням праці [Ля с ко рон ский, 1897].

Рівень про ве ден ня ар хе о логічних досліджень членів лу бенсь ко го осе  ред
ку в ціло му відповідав, а в де чо му своєю ре тельністю та ви ко ри с тан ням да них 
при род ни чих дис циплін пе ре ви щу вав то го час ний ме то дич ний рі вень по льо вих 
робіт кінця XIX ст. [Су пру нен ко, 1991б. — С.74]. Внес ком у дослідниць ку ме то ди ку 
ми  ну ло го століття співробітників Лу бенсь ко го му зею бу ло за лу чен ня фахівців 
з ге о  логії та інших при род ни чих дис циплін до вив чен ня пам’яток первісної 
до би, де таль ний опис і збе ре жен ня всіх ма те рі а лів ви яв ле них ар хе о логічних 
ком плексів, уваж не став лен ня до ма со вих зна хі док — фраг ментів ке раміки, 
ви робів з кре ме ню, кістки то що, впро вад жен ня ре тель но го пе ре гля ду куль тур
но го ша ру досліджу ва них об’єктів, за лу чен ня ма со вих знахідок до ав торсь ких 
по бу дов у істо рич них та ар хео логічних пра цях. Та ким чи ном, ре зуль та ти 
дослідниць кої діяль ності му зею K.М.Скар жинсь кої зба га чу ва ли дже ре лоз нав чу 
ба зу вітчиз ня ної ар хе о ло гіч ної на уки. Важ ли ве зна чен ня в дже ре лоз нав чо му 
плані ма ло ре тель не збе ре жен ня му зеєм пе ре важ ної більшості да них про ок ремі 
знахідки, вклю ча ю чи їх точні при в’яз ки до міце вості, ха рак тер пам’яток, імен 
та прізвищ жерт во дав ців, до ку мен тації робіт.

Ф.І.Kамінським в Лу бенсь ко му му зеї бу ло за по чат ко ва не ар хе о ло гіч не 
кар то г ра фу ван ня пам’яток По сул ля. Свою пер шу кар ту па ле олітичних та па  ле
он  то логітич них знахідок він ре пре зен ту вав на III ар хе о логічно му з’їзді. На ній 
вка зу ва ли ся не тільки па ле олітичні місцез на хо д жен ня і знахідки ви ро  бів з кре
ме ню, а й місця ви яв лен ня ре ш ток чет вер тин ної ви коп ної фау ни — біля Гінців, 
В’я зівка, Kрес ля но го, Ма ло го Яб лу не во го [Ат лас, 1878. — Табл.VI,1]. Пізніше 
Kа мінський про дов жу вав зби ран ня да них та до пов нен ня цієї кар ти. Більшістю 
ви  пи сок учи те ля ско ри с тав ся В.Г.Ля с ко ронсь кий, який знач но роз ши рив те ри
то ріальні та хро но логічні межі та ко го кар то г ра фу ван ня. Пізніше графічне вті
лен  ня кар ти пам’яток, ви яв ле них му зеєм K.М.Скар жинсь кої, по тра пи ло до 
При  род ни чоісто рич но го му зею в Пол та ві [KАВ. — С.14] і не збе рег ло ся в ро ки 
Дру гої світо вої війни.

Те ри торіальні об ся ги ар хе о логічних досліджень лу бенсь ко го осе ред ку 
ви яв ля ють ся до сить знач ни ми. Ад же ро бо та ми Лу бенсь ко го му зею бу ли охоп
лені не тільки при леглі до Лу бен ділян ки, а й се ред ня течія р.Удай, ниж ні те чії 
рр. Мно га і Су ли ця, пла то ме жиріччя Удаю — Ор жиці, пра во бе реж ні ділян ки 
Верх нь о го, Се ред нь о го та Ниж нь о го По сул ля, ліво бе реж жя Су ли від Лу бен до 
Го ро ши но го, гир ло Су ли й ок ремі рай о ни Ста робіль щи ни на Харківщині, 
ба сей ну Прип’яті у Біло русії.

В хро но логічно му плані досліджен ня Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Ска р   жинсь кої не тільки по кла ли по ча ток вив чен ню па ле олітич них 
пам’яток Ук ра їни, а й спри я ли ви яв лен ню пер ших пізньо не олітич них, ене
олітич них та ран ньо б рон зо вих по се лень Лі  во бе реж жя, на сам пе ред пам’яток, 
так зва но го, пи ви хинсь ко го ти пу [Kопи лов, 1949. — С.246; 1952. — С.309; Бон дарь, 
1974. — С.100, 136; Не при на, 1976. — С.4, 103; Kруц, 1977. — С.150153; Че ред ни чен ко, 
1988. — С. 2223; Су п  ру нен ко, 1989г. — С.150153], куль турній ат ри буції по хо вань з 
кур ганів до би брон зи [Ля с ко рон ский, 1892. — С.265280. — Табл.III; Бе ре зансь ка, 
1960. — С.26, 32; 1982. — С.11; 1986. — С.8], до лу чен ню ниж ньо сульсь ко го ра йо ну 
до те ри то рії роз пов сю д жен ня куль тур скіфсько го ча су [Иль ин ская, 1968. — С.20], 
по зна чи  ли перші знахідки по хо вань сар мат сь ко го ча су [Kула то ва, 1990. — 
С.145146; Kу ла то ва, Су пру нен ко, 1999], ар те фактів куль тур пер шої по ло ви ни I тис. 
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н.е. [Ру  динсь кий, 1928. — С.48,50,52,59; Мах но, 1955. — С.8283,86; 1965. — С.185187; 
Мак си мов, 1972. — С.1819,56; 1982. — С.8].

Мас штабні розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го ок рес ли ли на явність у По  сул лі 
чи ма лої кількості укріпле них пам’яток скіфської до би [Ля пуш кин, 1961. — 
С.6465,76,136; Шрам ко, 1968. — С.209210; Иль ин ская, Те ре нож кин, 1983. — С.330333; 
Мо ру жен ко, 1984. — С.12,54 та сл.; 1985. — С.162166], вка за ли на шля хи до по шу ку 
го ро дищ літо пис них сіве рян [Ма ка рен ко, 1911. — С.5055; 1925. — С.14; Бе ре зо вець, 
1953. — С.2526; 1969. — С.511; Тре тья ков, 1953. — С.242; Су хо бо ков, 1976. — С.14, 80], 
спри я ли ло калізації ря ду літо пис них «міст» ча су Kиївської Русі та ви я ви ли 32 
дав ньо ру ських го ро ди ща [Ля с ко рон ский, 1903. — С.101104,111112; Kуче ра, 1975. — 
С.122,140142; То лоч ко, 1987. — С.124; Мор гу нов, 1990. — С.9798; 1996. — С.6,31125], 
змі йові ва ли, знач ну кількість дав нь о русь ких кур ган них не кро полів [Щер ба ків
ський, 1920, 1920а. — С.116; Kуче ра, 1987. — С.6,5557; Мо ця, 1987. — С.142143; 1993. 
— С.11; 1995. — С.6069; Су  хо бо ков, Юрен ко, 1987. — С.160; Суп ру нен ко, 1993в. — С.60; 
Прий мак, 1996. — А.3].

Лу бенсь ко му ар хе о логічно му осе ред кові на ле жить пріори тет вив чен  ня 
про бле ма ти ки змійо вих валів на Ліво бе режжі, перші гіпо те зи про час та при
зна чен ня цих обо рон них спо руд, по ста нов ка пи тан ня про По су ль сь кий кор дон 
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пізньосередньовічніукріплення, за В.Г.Ляскоронським. 19011911 рр. 
1 — Лубни; 2 — Недригайлів; 3 — Іркліїв; 4 — Горошин; 5 — Оржиця. 
(Ляскоронский, 1901. — С.426,432,442,444,445; 1911. — С.71).

1 2

3 4

5 6



Пе ре я славсь кої землі [Ля с ко рон ский, 1903. — С.147150; Kуче ра, 1987. — С.55,177; 
Kорин ный, 1992. — С.5158; Мор гу нов, 1996. — С.3,134], мас штаб не зби ран ня відо мо
стей про кур га ни та май да ни Лу бен сь ко го По сул ля [Ля с ко рон ский, 1901а; 1907; 
1907а; 1911; Па дал ка, 1914. — С.3334,7073,142143; Андрієнко, 1971. — С.66,7374; 
Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.6471,7680]. Ро бо та ми Лу бенсь ко го му зею 
зібрані перші знахідки гуннсь кої до би на Пол тав щині [Суп ру нен ко, 1994г. — 
С.7779], ви яв лені та кож одні з пер ших ста ро жит но с тей по ло вець ко го ча су у 
По суллі [Ля с ко рон ский, 1892. — С.270271].

Об сте жен нями Лу бенсь ко го му зею та В.Г.Ля с ко ронсь ко го відкрито чи ма
ло піз ньо се ред нь овічних пам’яток, в то му числі укріплень ря ду відо мих за дже
ре ла ми на се ле них пунктів XVXVII ст., здійснені опи си ре ш ток замків XVII ст. 
[Kамин ский, 18761882. — С.1213 зв.; Боч ка рев, 1901. — С.610; Ляс ко рон ский, 1901а. 
— С. 419,422,426,431432, 437 ,444,450]. За лу чен ня ар хео ло гіч них ме тодів до вив чен
ня цих пам’яток та кож слід роз гля да ти як важ ли вий на бу ток діяль ності ар хе о
логічно го осе ред ку у Луб нах та Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [Kу ла то
ва, 1993. — С.7]. Зга даємо та кож, що са ме за по да чею Ф.І.Kамінсько го 
В.Г.Ляс ко ронсь кий ви ко ри с тав у своїх ро бо тах ар хе о ло гоге о графічний під хід 
до об сте жен ня та опи су ря ду пам’яток, до яко го піз ніше до лу чив ши ро ке ви ко
ри с тан    ня да них кар то графічних дже рел [Мель никАн то но вич, 1929. — С.369370; 
Kорин ный, 1988. — С.101103; Сит ник, 1990. — С.90].

От же, наслідком ар хе о логічних досліджень Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар
жинсь кої та лу бенсь ко го осе ред ку є відкрит тя понад 200 пам’яток різ них епох, 
ча ст ко ве їх вве ден ня до на уко во го обігу та збе ре жен ня ря ду ко лек цій, здо бу тих 
під час до сліджень. Ро бо ти му зею — важ ли вий по чат ко вий етап ар хе о логічно го 
ви в чен ня регіональ ної річко вої си с те ми Су ли та знач но го ра йо ну Дніп ровсь ко го Лісо сте
по во го Ліво бе реж жя в кінці XIX ст. Тож і не див но, що ві до мий спо движ ник 
В.І.Вер надсь ко го, му зей ник та ар хе о логама тор М.І.Гав ри лен ко [Ро тач, 1992. — 
С.31, 34] на звав діяльність Лу бен сь ко го му зею на цьо му те рені важ ли вою і «бли
с ку че роз по ча тою в Ате нах Пол тав щи ни Луб нах» нау ко вою ро бо тою [Га в ри лен ко, 
1993. — С.9], а ві до мий ук раїнський ар хе о лог, рек тор Вільно го Ук раїнсько го 
Універ си те ту у Мюн хені В.М.Щер баківський [Kурінний, 1947. — С.1; Уль я новсь кий, 
1995. — С.5101; Мов ша, Ша ра футдіно ва, 1996. — С.133] вва жав «особ ли во вар ті с
ною» [Щер баків сь кий, 1919. — С.III].
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експозиція«Музеюк.М.Скаржинської» на мансардному поверсі будинку Полтавського 
губернського земства. Фото І.Ц.Хмелевського. 1908 р. 
Зал 3 — «Церковна старовина XVIIXVIII ст.».



Розділ IV. 

АРХЕОЛОГІЧНЕ ЗІБРАННЯ МУЗЕЮ 

K.М.СKАРЖИНСЬKОЇ

§1.Kонцептуальнізасадистворенняархеологічної
збіркитаїїекспонування.

§2.науковадокументаціятазберіганняколекцій.

§3.персональніколекціїускладіархеологічноїзбірки.

§4.Станвивченняколекційтаїхзбереженість.

§5.Kультурнохронологічнахарактеристиказібрання.

§6.ЗначенняархеологічноїзбіркиK.М.Скаржинської
длясучасноговивченнятериторіїДніпровського
Лівобережжяукраїни.



Однією «з най ви датніших збірок, ство ре них пра цею і ста ранністю ос віче них 
при ват них осіб», на звав на по чат ку 1890х рр. Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої 
В.П.Гор лен ко [Г[ор лен ко], 1891. — С.1]. В ог ляді «ма ло російсько го ко лек ціонер ст ва» 
він відзна чав, що «зібрань, подібних Лу бен сь ко му, тоб то із за вдан ня ми і пред ме том 
то го ж ха рак те ру, у за род ку існує кі лька» [Гор лен ко, 1992. — С.137]. Се ред них в 
Ук раїні відо мий мис те цтво зна вець і публіцист на зи вав Ар хе о логічний му зей 
Kиївсько го універ си те ту, Цер ков ноар хе о логічний му зей Kиївської ду хов ної ака
демії, Львівський му зей Ста в ропігії, при ватні збірки В.В.Тар новсь ко го та 
Г.П.Алексєєва, му зей О.М.По ля [Там са мо. — С. 137140]. Унікаль ною вва жав ар хе о
логічну збір ку Лу бенсь ко го му зею В.І.Вер надсь кий [До ку мен ти, 1993. — С.114]. А 
М.Я.Ру динсь кий об раз но оха рак те ри зу вав її як «наріжний камінь Ар хе о ло гіч но го 
відділу Пол тавсь ко го ... му зею» [Ру динсь кий, 1928. — С.29].

От же, ар хе о логічне зібран ня Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої у 
складі більш ніж 4000 пред метів вва жа ло ся су час ни ка ми та до слід ни ка ми ар хе
о логії Ук раїни од ним з найбільших та вар тих ува ги і вив чен ня.

§1.Kонцептуальнізасадиствореннязбіркитаїїекспонування

Фун дація ар хе о логічної збірки Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої 
пе ред ба ча ла на явність пев ної на уко вої кон цепції. Ос тан ня бу ла ук ла де на 1883 р. 
Ф.І.Kамінським [Су пру нен ко, 1988. — С.14] і спро ще но ілю ст ру ва ла куль тур
нохро но ло гіч ну схе му роз вит ку по сульсь ко го регіону, за про по но ва ну лу бенсь
ким ар хе о ло гом (див. § 4 розділу II). Kон цепція Ф.І.Kа мін сь ко го бу ду ва ла ся на 
на яв них у му зеї ек с по зиційних ма теріалах [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.55зв.], 
то му бу ла прий ня та влас ни цею за кла ду [Пус то віт, Су пру нен ко, 1992. — С.14,98].

У за про по но ва но му варіанті пла ну ва ло ся ство ри ти розділи екс по зи ції 
«Ста ро жит ності най давнішої до би кам’яно го періоду — епо хи ма мон та», 
«Не олітич на епо ха», «Брон зо вий вік», «Елліноскіфський період», «Дав ньо
руські го ро ди ща», «Півден норуські ста ро жит ності», на пев не, XVIXVII ст., 
«Ма ло русь ка ста ро ви на» — до ба Ліво бе реж ної Ге ть ман щи ни [Там са мо. — С.98], 
до пов нив ши на явні ек с по на ти іко но графічни ми ма теріала ми, фо тознімка ми і 
схе ма ми. Свідчен ня про цю ек с по зицію Ф.І.Kамінсь ко го зна хо ди мо в ха рак те
ри с тиці Лу бенсь ко го му зею В.П.Гор лен ка [Г[ор лен ко], 1891. — С.45], який опи со
во по зна чив вуз лові розділи.

Після ма теріалів з ге о логії та па ле он то логії По сул ля він ог ля нув па м’ят ки 
«па ле олітич ної епо хи кам’яно го віку: дрібні зна ряд дя з кре ме ню, кіс тя не ши ло», 
зраз ки чер во ної во хри, знай де ної ра зом з ве ли кою кількістю кіс ток ма мон та і 
північно го оле ня, розміщені по ряд за лиш ки цих тва рин, ка м’я ні со ки ри. Відзна
чив на явність ма теріалів не олітич ної до би (ок ремі знахідки кре менів, ке раміки з 
те ри торії Лу бен щи ни) та че реп ки з Ли сої Го ри (са ме до не оліту відно сив ене
олітич ну та ран нь о б рон зо ву ке раміку цьо го по се лен ня ав тор ек с по зиції). 
На ступні розділи ар хе о логічної за ли ре пре зен ту ва ли по о ди нокі знахідки до би 
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брон зи, «кур ганні ста ро жит ності скіфської до би», ви яв лені ра зом з ан тич ною 
кру жаль ною ке рамікою, а та кож пам’ят ки ко чів ни ків — чо ти ри кам’яні ба би. 
Дав нь о руські знахідки бу ли пред став лені збо ра ми з кле пачівських го ро дищ, кур
ган них не кро полів ок ру ги, «брон зо вою ступ кою, знай де ною в роз коп ках київської 
Де ся тин ної церк ви» [Там са мо. — С.5]. По ряд роз та шо ву ва ли ся пред ме ти 
«та тарські», ос тео логічна збірка і па м’ят ки нумізма ти ки. Як відо мо, по яс нен ня 
при ог ляді В.П.Гор лен ком Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої 1890 р. да вав 
без по се ред ньо Ф.І.Kа мін ський [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.53. — А.1, 2 зв.].

З ча сом пер ша ек с по зиція за зна ла змін. С.K.Kуль жинсь кий знач но роз
ши рив і де талізу вав її розділи. В кон цеп ту аль но му плані но вим ви я ви ло ся ви ді
лен  ня ок ре мих розділів зі ста ро жит но с тя ми ан тич но го світу, Ста ро дав нь о  го 
Єгип  ту. Ар хе о логічні знахідки з’яви ли ся і в другій залі, де во ни ілю с т ру ва ли 
куль ту ру на се лен ня пол ко во го міста Лу бен. Су то ар хе о ло гіч ні розділи до пов ни
ли ся підрозділа ми дав нь о русь ких ста ро жит но с тей Ді вичГо ри і Kня жої Го ри, 
ан тичні знахідки з При чор но мор’я скла ли ок ремі гру пи ста ро жит но с тей, при
свя чених дав нь о г рець ким ко лоніям. Са ме цю роз ши ре ну ек с по зицію і ог ля нув 
1901 р. М.І.Пе т ров [Пе т ров], 1901; 1901а].

Всі розділи ек с по зиції ма ли на крес лені чітким ху дожнім шриф том наз ви і 
ко роткі ха рак те ри с ти ки. По ряд з ек с по на та ми розміщу вав ся ети ке таж. Він був 
каліграфічнопро пи сним, з ви ко ри с тан ням ко ль о ро вої туші і фарб. Підпи си та 
ок ремі ци та ти з праць відо мих уче них з’яви ли ся і по ряд з фо то копіями кар тин на 
ар хе о логічну те ма ти ку. Іноді навіть на тлі та ких ілю ст рацій по да ва ли ся ок ремі 
ат рак тивні ек с по на ти [Ван цак, Су п ру нен ко, 1995. — С.5152]. Ар хе о логічна ек с по
зиція Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої на ра хо ву ва ла 21 вітри ну та сто лик, 
фон дові речі зберіга ли ся в 4 ок ре мих ко мо дах [ДА ПО. — Ф.222. — Спр. 15. — А.142].

От же, ар хе о логічна ек с по зиція у Kруг ли ку бу ду ва ла ся за роз роб ле ною на уко
вою кон цепцією та пев ним пла ном. До її ху дож нь о го офор м лен ня за лу ча ли ся не 
тільки співробітни ки, а й ху дож ни ки — В.І.Іва нов, А.Г.Kи р’я ков, певні по ра ди 
да вав і М.М.Ге. Зре ш тою, здо буті на уко ви ми до слід жен ня ми лу бенсь ко го ар хе о
логічно го осе ред ку ма теріали за лу ча ли ся не тільки до на уко вих, а й су то освітніх 
і про па ган дистсь ких за ходів Лу бенсь ко го му зею. При ве денні ек с курсій чи 
на данні по яс нень ок ре мим відвіду ва чам спів ро бітни ки му зею обов’яз ко во на го
ло шу ва ли на про бле мах збе ре жен ня най дав нішої куль тур ноісто рич ної спад щи
ни [Бе ля шев ский], 1904. — С.110111], ве ду чи та ким чи ном і пев ну пам’ят ко охо рон ну 
про па ган ду та за лу ча ю чи до б ровільних помічників до по пов нен ня ко лекцій.

§2.науковадокументаціятазберіганняколекцій

Як і більшість гро мадсь ких та дер жав них сто лич них му зеїв то го ча су, 
Лу бенсь кий му зей мав свою обліко ву до ку мен тацію — інвен тар ний опис і кар то
те ку, що істот но вирізня ло йо го зпоміж при ват них збірок та ана ло гіч них 
за кладів, які з’яви ли ся у кінці 1880х — на по чат ку 1890х рр. в Ук раїні.
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§ 1. Kонцептуальні засади створення збірки та її ек с по ну ван ня.



«Всі без ви нят ку речі, здо буті під час роз копів, пе ре хо ву ва  ли ся в 
Му зеї, цілі по ряд з че реп’ям по су ду, кістки покійників по ряд з камінням та 
кіст ка ми гри зунів, ви яв ле них в мо гиль них на си пах, — факт, що го во рить 
сам за се бе», — відзна чав М.Я.Ру динсь кий [Ру динсь кий, 1928. — С.29]. Ним же 
опубліко ва ний лист од но го із зби рачів ко лекцій, си на Г.С.Kир’яко ва — 
Пав ла, що свідчить про «міцне за своєння пев них ви мог до дослідів» [Там 
са мо. — С.2930. — Прим.2]. У повідо мленні, на прав ле но му до Kруг ли ка із 
ро мен сько го За сул ля, ра зом зі знахідкою у червні 1888 р., мо ло дий офіцер 
роз по відає про своє пе ре бу ван ня на роз коп ках Д.Я.Са мо ква со ва в ур.
Со лод ка в Ок сю тин цях, ко ли пі д керівництвом І.А.Ліннічен ка, 
В.З.За вит не ви ча і С.А.Ма за ракі гру пою сол дат роз ко пу вав ся на сип кур га ну 
VIII [Са мо ква сов, 1908. — С.96]. Умо ви досліджень (відсутність ар хе о логів, 
зай ня тих роз чист кою по хо ван ня) доз во ли ли П.Г.Kир’яко ву прид ба ти в 
од но го з «ко па чів» не ве ли кий бан ко вий гор щик з ха рак тер ним на коль ча с
тим візе рун ком ма ло буд ківсько го ета пу бон да ри хинсь кої куль ту ри, що тра
пив ся у на си пу [Kу ла то ва, 1989. — С.22]. Цей факт ав тор ли с та, учас ник роз
ко пок на Лисій Горі, сприй мав як по ру шен ня пра вил ве ден ня робіт і збе ре
жен ня знахідок. По вер ну ти ав то рам досліджень по за комп лекс ну знахідку 
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Розділ IV. Археологічне зібрання музею K.М.Скаржинської.

обліковадокументаціямузею. Сторінка «Каталогу археологічного відділу 
При род ничоісторичного музею Полтавського губернського земства». 
Укладач першої частини за інвентарем Лубенського музею — І.А.Зарецький. 
19061910 рр. (КАВ. — 1. — С.15).



він од нак не на ва жив ся в си лу ря ду при чин і надіслав ї ї до Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.74. — А.3зв.; KАВ. — С.105. 
— № 744].

Обліко ва до ку мен тація му зею вклю ча ла на сьо годні втра че ний, збе ре же ний 
ли ше в пізніх копійних за пи сах, інвен тар ний опис ар хе о логічних пред метів 
[ДА ПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.5зв.] та кар то те ку зі ско ро че ним об ліком знахідок 
[Там са мо. — Спр.13. — А.3642]. Опис вівся Ф.І.Kа мін сь ким на зши тих у теці 
ар ку шах біло го розлінієно го па пе ру, карт ки — ук ла да ли ся на розріза них у тре
ти ну тодішньо го по што во го ар ку ша ли ст ках.

За кар то те кою про став ляв ся по ряд ко вий но мер всту  пу ок ре мих 
пред метів чи ко лекцій та да та за пи су, за зна ча  ла ся їх к ількість, стан збе
ре жен ня. Кар то теч ний опис ниж че вк лю чав на зву і ха рак терні оз на ки 
знахідок (фор му, розміри то що), при мож  ли вості — дані що до при зна чен
ня пред метів та ві  до мості про куль тур ну на  лежність і да ту  ван ня знахідки 
(епо ху). Ниж че на карт ках на во ди ли ся да ні про при четність ре чей до кон
крет них дослід  же них пам’яток чи ком плексів кур  ганів, по хо вань. На кар
тках зі зво рот нь о го бо ку про став ля  ла ся на явність в Лу  бенсь кому му зеї 
що ден ни ко вої до к у  мен та  ці ї, крес лень чи ру  ко писів про ве ден н я 
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§ 2. Наукова документація та зберігання ко лекцій.

обліковадокументаціямузею. Зразки інвентарних карток 
Лубенського музею К.М.Скаржинської. 18891892 рр. 

(ДАПО. — Ф.222. — Спр.13. — А.8,38,40).



дослі д жень, листів ко рес пон  дентів з ін фор мацією про по хо д  жен н я 
знахідок. Іноді на карт ках схе ма тич но за ма  льо ву  ва  ли ся пред ме ти [Там 
са мо. — А.38]. З ча сом та ке де та ль не ве ден ня кар то те ки С.K.Kуль жинсь ким 
спро щується, то му біль шість над хо д  жень по чат ку 1900х рр. страж  да ють 
відсутністю ря ду не обхідних да них.

Опис ар хе о логічних знахідок (інвен тар) вклю чав всі за зна чені ви ще 
да ні, але був знач но шир ший за карт ко вий. До ньо го обов’яз ко во до лу ча ли ся 
ко роткі відо мості [ча сом цілі сторінки що ден ників — напр.: KАВ. — 
С.1112,3337 та ін.] про умо ви знахідки чи ха рак тер дослідже ної пам’ят ки 
[Мах но, 1965. — С.186], на во ди ла ся ї ї по льо ва ну ме рація, розміри та гли би на 
по хо вань то що. Для груп знахідок, ок ре мих ком плексів чи прид ба них 
ко лекцій ви но сив ся по пе редній за го ло вок про при четність ре чей до скла ду 
ок ре мо го ком плекс но го над хо д жен ня; для ви пад ко вих знахідок — відо мості 
про умо ви ви яв лен ня та на явність по ряд ар хе о логічних пам’яток. Май же 
завжди такі за пи си су про во д жу ва  ли ся вказівкою на ав тор ст во і час 
досліджень чи вка зу вав ся да ри тель, навіть осо ба, що про да ла пред мет. У 
інвен тарі за зна чав ся як вступ ний, так і по ряд ко вий інвен тар ний но мер речі 
[ДА ПО. — Ф.222. — Спр.2; КАВ. — С.1150].
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Розділ IV. Археологічне зібрання музею K.М.Скаржинської.

Сторінкирукописного«каталогу»Лубенськогомузею. 
Рукопис А.П.Зосимовича. 18911892 рр. 
(ДАПО. — Ф.222. — Спр.2. — А.34,45).



На уко ва до ку мен тація Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої вклю ча ла 
після 1892 р. і рукописний «Kаталог» збірки [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.2. — 125 а.], а 
та кож ко рот кий «Хронологічний каталог» [Там са мо. — А.126135; Спр.3. — 7 а.] із 
за зна чен ням епох, до яких відно си ли ся пред ме ти ко лекцій — «кам’я но го віку», 
епох не оліту, брон зи, «скіфоан тич ної» та «ве ли кок ня зівської» до би. Ціка во, що 
ар хе о логічно му відділові му зею у пла но ва но му до дру ку ка та лозі зібран ня бу ло 
відве де но 23 (з обох боків) сторінки та 415 но мерів, тоб то май же 20% від йо го 
за галь но го об ся гу [Ру динсь кий, 1928. — С.31. — Прим.].

В архіві Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої зберіга  ли ся всі на яв ні 
що ден ни ки, опи си роз ко пок, по льові крес ле ни ки та за ма ль ов ки ре чей, 
фо то, а та кож ли с ти ко ре с пон дентів і дар ників, пов’язані з ар хе о логічни ми 
зна хідка ми. Там же зна хо ди ла ся пап ка «з 22ма таб ли ця ми ма люнків най
кра щих ре чей ар хе о логічної збірки», що їх вва жа ли за не обхідне до да ти до 
ка та  ло га, й ок ре мий ар куш із ри сун ка ми кам’яних баб [Там са мо. — С.31. — 
Прим.1].

Зберіган ня ар хе о логічних ко лекцій му зею K.М.Скар жинсь кої бу ло без по се
ред ньо пов’яза не з їх ек с по ну ван ням, ад же пе ре важ на більшість пред ме тів зібран ня 
ви я ви ла ся ви с тав ле ною для ог ля ду [Пе т ров], 1901. — С.144145]. Речі ко лекції 
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§ 2. Наукова документація та зберігання ко лекцій.

першасторінка«Хронологічногокаталогу»Лубенського музею 
К.М.Скаржинської.Рукопис А.П.Зосимовича. 1892 р. 

(ДАПО. — Ф.222. — Спр.3. — А.2).
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Розділ IV. Археологічне зібрання музею K.М.Скаржинської.

експозиція«Музеюк.М.Скаржинської» на мансардному поверсі будинку Полтавського 
губернського земства. Фото І.Ц.Хмелевського. 1908 р. 
Зали: вгорі — «Первісна доба»; внизу — «Природа краю».



розміщу ва ли ся у пристінних за ск ле них вітри нах ви со тою 2,22,4 м, зад ня 
стінка яких бу ла ек с по зиційною пло щи ною. Kрім них, час ти на пред метів роз
та шо ву ва ла ся у центрі залу, в ана логічних, але про зо рих вітри нах з по ли ця ми, 
всі грані яких ма ли за ск лен ня. Ниж ня ча с ти на вітрин, у ви гляді тумб, слу гу ва
ла для зберіган ня не ек с по зиційних ма теріалів з кон крет них ком плексів. Kрім 
вітрин, для збе ре жен ня й ог ля ду ко лекцій бу ли при сто со вані кілька охай них 
книж ко вих шаф з верх нь ою за ск ле ною по верх нею двер цят. Всі вітри ни ма ли 
зам ки на двер ках чи при сто су ван ня для їх за ми кан ня.

Розміщен ня ек с по зиційних пред метів у дру го му ек с по зиційно му по я сі 
здійсню ва ло ся на план ше тах. Ви ко ри с то ву ва ли ся та кож ог ля дові сто ли ки з 
по хи лим і вер ти каль ним роз та шу ван ням дрібних ре чей, вста нов лені на фі гур
них профільо ва них ніжках, за ск лені ку би на де рев’яних ра мах над ви різ ка ми з 
по хо вань чи пред ме та ми, на які не ба жа не по па дан ня пи лу. Ма сив ний ко роб ча
с тий подіум зна хо див ся в ос нові мо ноліту розміром 2,0 х 1,5 м ви різа но го в кур
гані № 4 на Лисій Горі пар но го по хо ван ня по чат ку ран ньо за лізної до би [Ру динсь
кий, 1928. — С.31. — Прим.], відне се но го вла с ни цею му зею до епо хи кам’яно го 
віку [Там са мо; KАВ. — С.11].

Вітри ни та сто ли ки бу ли ви го тов лені з якісно го де ре ва (дуб, горіх) без 
при крас — «скром но го ви гля ду, але зруч но вла ш то ва них» [За рец кий, 1906. — С.4]. 
За ви гля дом кількох з них, що зберіга ють ся як фон до ве умеб лю ван ня в Пол
тавсь ко му краєзнав чо му му зеї, об лад нан ня ма ло мінімум гос трих ку тів, скло 
бу ло аку рат но підігна не до двер цят шаф і по лиць. Ча с ти на вітрин за мов ля ла ся 
у Москві, ос танні — ви го тов лялися у круг лицькій сто лярній май стер ні [Ван цак, 
Су пру нен ко, 1995. — С.51]. Уяв лен ня про за галь ний ви гляд му зей но го об лад нан ня 
по да ють фо то щой но розміще ної в бу дин ку Пол тав сь ко го зем ст ва 1908 р. круг
лиць кої ек с по зиції ро бо ти виз нач но го май т ра сві тло тіні І.Ц.Хме левсь ко го [100 
років, 1991. — С.2425].

Збе ре жен ня та ек с по ну ван ня ар хе о логічних збірок у Лу бенсь ко му му зеї 
здійсню ва ло ся за ком плек са ми з досліджень, при цьо му бу ло вра хо ва не по ба жан
ня В.Б.Ан то но ви ча не роз’єдну ва ти речі, ви яв лені в од но му по хо ван ні чи кур
гані [Ру динсь кий, 1928. — С.31. — Прим.]. Пред ме ти, які не ек с по ну ва ли ся, ма ли 
спеціаль но підібрані ко роб ки для їх зберіган ня. Якість та кої «та ри» і сьо годні 
вик ли кає за хоп лен ня [ПКМ, ко роб ки до інв. №№ ПKМ 10224, 10475, А. 373, 624]. 
Дрібні речі на ши ва ли ся на план ше ти, вкриті кош тов ни ми тка ни на ми теп лих 
тонів. Для закріплен ня ек с по натів ви ко рис то ву ва ли ся нит ки, зрідка — мідний 
чи брон зо вий дріт. Ос танній вжи вав ся для кріп лен ня пробірок, скля них кубів, 
по  су дин зі зраз ка ми во хри, вугілля, крей ди, кістко вої брекчії то що. Ча с ти на 
план  шетів зі склад ною конфігу рацією бу ла ви ко на на на ви со ко му ес те тич но му 
рів ні [ПKМ, інв. №№ ПKМ. 1601, А.1117; Ек с по зиція, 1993. — С.6]. На по чат ку 1900х 
рр. ряд ма теріалів від ді лу ар хе о логії, за бра ком місця, до ве ло ся пе ре не с ти у 
фон до с хо ви ще на дру го му по версі му зей но го фліге лю.

Всі ек с по на ти му зею K.М.Скар жинсь кої бу ли про ну ме ро вані. Ін вен тар ні 
но ме ри на но си ли ся ли ше чор ною туш шю. Для дрібних пред метів бу ли за мов лені 
круглі па пе рові біроч ки в ме та левій рамці діаме т ром 0,8 см, пло щин них — 
клейкі пер фо ро вані мар ки ру вальні ети кет ки (0,7 х 1,0 см) на осет ро во му клеї, 
які й досі три ма ють ся як на зраз ках ке раміки, так і на ме та ле вих ре чах, не 
за вдав ши їм за століття шко ди. Крім інвен тар но го но ме ра («Е. Ск. №...»), на них 
про став ля ли ся дані про на лежність до то го чи іншо го ком плек су. На пи си на 
кре ме нях здійсню ва ли ся ли ше жор ст ким олівцем.

Фун да то ри збірки на ма га ли ся не погіршу ва ти стан збе ре же ності ре чей. 
До пу с ка ла ся склей ка чи догіпсов ка по су ду на кістко во му клеї, для ме та ле вих чи 
тон ких ке рамічних ви робів — з ви ко ри с тан ням осе т ро во го. На брон зо вих 
знахідках зберіга ла ся бла го род на чи штуч на гу с тозе ле на па ти на. За по відо
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одинізпланшетівЛубенськогомузеюк.М.Скаржинської (вгорі) 
зі знахідками намиста з поховань елліністичної доби 
округи Єлизаветинського городища. 1884 р. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 10442, А. 591). 

Відбитокштампутапідв’язнібіркиЛубенськогомузеюк.М.Скаржинської(в центрі). 
1890ті рр. (Ф ПКМ). 

предметнаетикеткатаперфорованамаркіровочнабірка для інвентарного номера музею 
К.М.Скаржинської. 1890ті рр. (Ф ПКМ).



млен ням ре с та в ра то ра О.В.Гри гор’єва [НА ЦОД ПА. — Ф.14. — Спр.4. — А.2], який 
здійсню вав профілак тич ну ре с та в рацію ря ду пред метів зі збірки Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої у Пол тавсь ко му му зеї, для ре чей з ме та лу ви ко ри с то
ву ва ло ся на во щен ня з ме тою їх за хи с ту від ко розії, де яких ан тич них ке рамічних 
ви робів — вос ко ве про пи ту ван ня по верх не во го ша ру з ла ком та фар бо вим роз
пи сом.

На ве де не ви ще свідчить про більш ніж за довільний, навіть у наш час, стан 
обліку і збе ре жен ня ар хе о логічних ко лекцій му зею K.М.Скар жин сь кої, за снов
ни ки яко го в збиральницькій діяль ності спи ра ли ся на ре ко мен дації ві до мих 
фахівців му зей ної спра ви — В.Б.Ан то но ви ча, П.С.Ува ро вої, М.А.Ян чу ка [Бе ля
шев ский], 1904. — С.110; Ру динсь кий, 1928. — С.31], з ве ли кою ува гою і лю бов’ю ста
ви ли ся до зберіган ня ре зуль татів на уко вих досліджень та ар хе о логічно го зби
раль ництва. Слід відзна чи ти, що тра диції про фесійно по став ле ної спра ви 
му зей но го обліку та зберіган ня ко лекцій бу ли за по чат ко ва ні в Ук раїні за дов го 
до відкрит тя круг лиць ко го му зей но го осе ред ку — ще в дру гій чверті XIX ст. 
[Фе до ро ва, 1992. — С.83]. І во ни знай ш ли гідне продовження у діяль ності послідо
в ників В.Б.Ан то но ви ча в Луб нах.

§3.персональніколекціїускладіархеологічноїзбірки

Значна кількість ко лекцій ар хе о логічно го зібран ня Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар  жинсь кої ма ла пер соніфіко ва ний ха рак тер, тоб то зберіга ла за со бою 
на лежність до ма теріалів досліджень то го чи іншо го на уков ця або да ри те ля. Та 
кілька з та ких збірок ма ло не тільки пер со наль не по хо д жен ня, а й ок ре ме ек с
по ну ван ня і зберіган ня. Це бу ли ко лекції І.М. та В.М.Ле он то ви чів, кілька груп 
ан тич них ста ро жит но с тей, прид ба них че рез K.В.Бол су нов сь ко го, та йо го 
сибірська («міну синсь ка») збірка. З се ре ди ни 1890х рр. пер со на ль но го ха рак те
ру на бу ва ють і всі ма теріали, здо буті досліджен ня ми Ф.І.Kа мінсько го, або по да
ро вані ним до му зею. Та ким чи ном фун да тор ка му зею та дру гий завіду вач 
хотіли поціну ва ти вне сок лу бенсь ко го ар хе о ло га у за сну ван ня і роз бу до ву 
му зею.

Пер со нальні збірки ек с по ну ва ли ся ви нят ко во ком плекс но, хо ча де які 
речі з них і на ле жа ли до різних епох [Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.15]. Пред ме
ти та ких ко лекцій ма ли по зна чен ня на інвен тар них бірках на леж ності до пер со
наль ної ко лекції (тоб то, вка зу ва ло ся ав тор ст во ук ла да ча збір ки). Це за зна ча ло
ся та кож і в ети ке та жу. У ціло му такі ко лекції звер та ли на се бе ува гу 
ме моріальністю по ка зу і бу ли до ступніші для дослідників. У пер со наль них 
збірках зберіга ло ся навіть ав торсь ке па ку ван ня ре чей, а в разі їх ек спо ну ван ня 
— ко роб ки, вкладні ети кет ки і за пи с ки зна хо ди ли ся у фон до схо вищі.

Не ве лич ка ко лекція Ле он то вичів (12 од.зб.) бу ла у по вно му об сязі ек спо
но ва на в розділі «Епо ха брон зи» [Пе т ров], 1901. — С.145]. Во на вклю ча ла інвен тар 
по хо вань кількох роз ко па них в око ли цях сс. ТрьохІзбен не та Kа піто но ве Ста
робільсько го повіту на Харківщині кур ганів і ви пад кові зна хід ки у складі 
крем’яно го вістря на спис, брон зо вих кель та і до ло та, ліпних гор щиків ямної, 
катакомбної та зруб ної куль ту р, зраз ка піз ньо три піль ської імпорт ної по су дин
ки з ене олітич но го по хо ван ня [KАВ. — №№ 114,140141,310318].

Пер со наль ни ми бу ли і гру пи ан тич них ста ро жит но с тей з роз ко пок кур
ганів П.І.Нікіфо ро ва під Рос то вомнаДо ну та хер со неські збо ри В.Ре зе, при
дбані K.В.Бол су новсь ким. Інвен тар по хо вань од но го з не кро полів Єли за ве
тинсь ко го го ро ди ща вклю чав добірку кру жаль но го ан тич но го по су ду: ам фо
риск, гле чи чок, ари балічні лекіфи, баль за марії, світиль ни ки, скля не і брон зо ве 
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наконечникистрілтюхтятськоїІХХІст.тааскізькоїХІІІХІVст.культур
зМінусинськоїкотловини. 
«Мінусинська» колекція К.В.Болсуновського. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 160, А. 160; інв. № за кат. К.Ск. 870872, 
875877, 880, 882, 883, 885; Кулатова, 2000).



на ми с то (16 од.) [KАВ. — №№ 332334,340]. Ко лекція В.Ре зе (12 од. зб.) скла да ла ся 
з ри бальсь ких ке рамічних та кам’яних важківгру зил, уламків по су ду, скля них 
фла конів і баль за маріїв, брон зо во го бу бон ця то що [KАВ. — № 476].

На ок ре мо му план шеті кріпи ли ся всі пред ме ти ча с ти ни «мі ну син сь кої» 
збірки K.В.Бол су новсь ко го (35 од. зб.) — 2 кин д жа ли і 4 брон зові ка ра сук ські 
ножі, брон зо ве дзер ка ло і ши ло, а та кож залізні но жиці та 25 се ред ньо вічних 
кочівниць ких на ко неч ників стріл, срібна при кра са [KАВ. — №№ 852885].

Прикріпле ни ми до ав торсь ких план шетів ек с по ну ва ли ся ма теріали роз
ко пок Ф.І.Kамінсько го в Біло русії [ПKМ, інв.№№ ПKМ.1160011606, А.11161122]. 
Знахідки йо го досліджень в ур.За мок у Луб нах, на Лисій Горі 1881 р. та кле
пачівських кур ганів, крім ком плекс но го по ка зу, ма ли ве ликі ети кет ки із за зна
чен ням прізви ща ав то ра роз ко пок та ро ку ве ден ня робіт [Там са мо. — План шет].

Ша ноб ли ве став лен ня до пер со наль но го вне ску кож но го чле на лу бен 
сько го ар хе о логічно го осе ред ку чи дар ни ка відзна ча ло му зей ну ді яль ність 
К.М.Скар жинсь кої. За вдя ки цьо му став лен ню до зби рачів ко лекцій у Лу бенсь
ко му му зеї існує змо га повністю відтво ри ти склад збірок, іноді за ци ми да ни ми 
— уточ ни ти місцез на хо д жен ня ек с по натів, навіть де які біог рафічні под ро биці 
життєво го шля ху жерт во давців. І не ви пад ко во, роз гор нув ши роз ши ре ну ек с по
зицію му зею K.М.Скар жинсь кої у бу дин ку Пол тавсь ко го зем ства 1908 р., пол
тавські му зей ни ки вмісти ли на чільно му місці в ній ве ли кий фо то пор т рет 
K.М.Скар жинсь кої [Ри жен ко, 1928а. — С.5. — Фо то] як да ни ну по движ ництву в 
ца рині ар хе о логії та му зей ництва [Ек с по зиція, 1993. — С.6].

§4.Станвивченняколекційтаїхзбереженість

По ча ток на уко во му вив чен ню ко лекцій Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої по клав Ф.І.Kамінський [Су пру нен ко, 1991б. — С.73,74], який 
не тільки ат ри бу ту вав більшість з над хо д жень, а й при свя тив кілька чер не ток 
не о публіко ва них досліджень ок ре мим знахідкам чи ко лекціям [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр.69. — А.12зв.,78зв.], а са ме — ли варній формі з Бе рез няків та збірці 
ліпно го по су ду скіфської до би з ли согірських кур ганів [Пу с товіт, Су пру нен ко, 
1992. — С.14]. Рівень цих не ве ли ких до слід жень був до сить ви со ким, ад же во ни 
не тільки вклю ча ли опи со ву час ти ну, а й ма ли графічні ілю с т рації, су про во д
жу ва ли ся мо де лю ван ням, що сто су ється відлив ки сер па з Бе рез няків [Там 
са мо. — С.47,101; KАВ. — С.15], міс ти ли кон ста таційну ча с ти ну з вис нов ка ми про 
зна чен ня цих знахідок для вив чен ня ок ре мих епох на те ри торії регіону та їх 
унікальність.

До досліджен ня пред метів збірки Лу бенсь ко го му зею за лу чав ся 1891 р. 
В.Б.Ан то но вич, який ат ри бу ту вав пар ний по хо валь ний ком плекс з кур га ну № 4 
на Лисій Горі, пред став ле ний в ек с по зиції мо нолітом, як нео лі тич ний (тоб то, 
до би ран ньої брон зи за тодішньою хро но логічною шка лою), а та кож на го ло сив 
на не обхідності відне сен ня кочівниць ко го впу ск но го по хо ван ня з кур га ну № 2 
то го ж мо гиль ни ка до більш пізнішої, аніж скіфська, до би [опубл.: Ру динсь кий, 
1928. — С.31. — Прим.].

Найбільш ши ро ко за лу чив пред ме ти ар хе о логічної ко лекції му зею до сво
го мо но графічно го досліджен ня В.Г.Ля с ко ронсь кий [Ля с ко рон ский, 1897; 1903]. 
Це ви ко ри с тан ня вклю ча ло зрідка опис знахідок та за зна чен ня пе реліку місцез
на хо д жень [Там са мо. — С.5863. — Прим., 71, 73, 101 та інші] тих або інших пред
метів, іноді во но роз ши рю ва ло ся за лу чен ням ана логій [Там са мо. — С.74]. Так, 
В.Г.Ля с ко ронсь кий пе ре ра ху вав прак тич но всі бі льшменш значні ре чові 
знахідки зі збірки му зею K.М.Скар жинсь кої, у ряді ви падків навіть по плу тав ши 
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ЛистФ.І.камінськогодок.М.Скаржинськоївід17жовтня1883р.
тайогофрагментизі збільшеними рисунками лисогірських знахідок. 
(ДАПО. — Ф.222. — Спр.69. — А.7,8).



на явні ат ри буції та існу ючі хро но логічні ви зна чен ня. Хо ча су то фіксаційний 
бік йо го ро бо ти вик ли кає гли бо ку по ва гу точ ні стю відси лань до му зей ної до ку
мен тації та збе ре жен ня інфор мації про міс ця знахідок.

У публікації ма теріалів роз ко пок ли согірських кур ганів дослідник при
ділив більше ува ги опи су знахідок, на во див їх розміри та фо то, що на да ва ло 
праці більшої на оч ності та ро би ло при дат ною до ко ри с ту ван ня у ро бо ті 
дослідни ка ми [Ля с ко рон ский, 1892. — С.268279]. В ос танній публікації звер та ють 
на се бе ува гу де тальні опи си ок ре мих ліпних та кру жаль них по су дин, ви робів із 
заліза з торксь ко го по хо ван ня, су путніх кам’яних зна рядь та ке раміки до би 
брон зо во го віку [Там са мо. — С. 268271], на ве ден ня у фо то таб ли цях не тільки 
ат рак тив них му зей них ре чей, а й ря до вих знахідок з ме та лу, їх фраг ментів [Там 
са мо. — Табл. III], а та кож вміщен ня [Табл. III] зо бра жень всіх більшменш 
інфор ма тив них уламків ке раміки до би ене оліту  брон зи. Ця публікація однією 
з пер ших в Ук раїні ре пре зен тує ма сові фраг мен то вані ке рамічні ма теріали до би 
брон зо во го віку.

Вив чен ня пізньо се ред нь овічних ма теріалів з те ри торії пол ко во го міс та 
Лу бен та Олек сандрівсько го зам ку здійсню вав K.П.Боч ка рь ов. Ці зна хід ки 
аналізу ють ся опи со во у йо го праці [Боч ка рев, 1901. — С.16,1718], вклю ча ю чи 
за зна чен ня фор ми, ха рак те ру фраг ментів, ти пу, на при клад, ема льо ва них 
західноєвро пейсь ких кахлів то що. Публікація містить відси лан ня до ок ре мих 
но мерів ка та ло гу му зею [Там са мо. — С.22]. Kахлі XVIIXVIII ст. ви ко ри с то ву ва
ли ся з ме тою на ве ден ня ана логій до лукімльських знахідок В.Г.Ляс ко ронсь ким 
[Ля с ко рон ский, 1893. — С.435].

Де які пред ме ти зібран ня вив ча ли ся й М.І.Пе т ро вим. Так, ар хе о лог звер
нув ува гу дослідників на ряд знахідок до би брон зи круг лиць кої ко лекції — 
кель та з Хо рольсь ко го повіту, бе рез няківської ли вар ної фор ми, двох брас летів 
скіфсько го ча су та брас ле ту з виїмча с ти ми ема ля ми «до би пе ре се лен ня на родів» 
з Плю тинців, навівши їх хро но логічну ат ри буцію [Пе т ров], 1901. — С.147148], а 
та кож опубліку вав інфор мацію про київські ема льо ва ні по лу ми с ки, гле чик від 
скар бу ру бе жу XVIIXVIII ст. та знахідки з місця та бо ру Се ве ри на На ли вай ка з 
Со ло ниці кінця XVI ст. [Пе т ров], 1901а. — С.207].

Пев ну ува гу при вер та ли ко лекції з Лу бенсь ко го По сул ля й у 
В.М.Щер баківсько го, який спеціаль но вив чав перші знахідки з Гінцівської піз
ньо па ле олітич ної сто ян ки та опубліку вав кілька ви робів з кре ме ню зі збо рів 
Г.С.Kи р’яко ва і K.М.Скар жинсь кої [ KАВ. — С. 78. — №№ 86100; Щер ба ківський, 
1919а. — Рис. 12]. Він навів ко роткі опи си пред метів ар хе о ло гіч ної збірки 
Лу бенсь ко го му зею [Щер баківський, 1919. — С.2,4,6] — кіс тя но го ши ла з Гінців, 
ене олітич них та ран нь о б рон зо вих крем’яних на ко неч ни ків списів і стріл, фраг
ментів ке раміки з Ли сої Го ри, брон зо вих со киркель тів та до ло та зі збірки Ле он
то вичів то що [KАВ. — №№ 141,143,144,190191,477,698]. Зга даємо та кож до лу чен ня 
де я ких знахідок збірки Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої до праць В.О.Го 
род цо ва, на сам пе ред не ве лич кої ко лекції ви робів з кре ме ню з око лиць с.По до
би не Тверсь кої гу бернії, нео лі тич ні зна ряд дя якої дослідник ува жав за ма к
ролітичні [Го род цов, 1923. — С.353; зр.: Ру динсь кий, 1928. — С.38. — Прим.1], та 
публікацію ря ду ка м’я них шліфо ва них со кир з те ри торії Пол тав щи ни [Го род цов, 
1916. — V, X табл.], зго дом ви ко ри с та ну у зве ден нях інших ав торів [Брю сов, Зи ми
на,1966. — С.3041]. Цим у ціло му й об ме жується пе релік спроб фа хо во го вив чен
ня лу бенсь ких ко лекцій в кінці XIX  на по чат ку XX ст.

На ступ ний і найбільш вда лий етап вив чен ня ар хе о логічних ко лек цій 
Лу бенсь ко го му зею при па дає на 1920ті рр. і пов’яза ний з ім’ям відо мо го 
ук раїнсько го ар хе о ло га М.Я.Ру динсь ко го. Ре зуль та ти влас но го ро зуміння 
лу бенсь ких ко лекцій та вив чен ня ря ду пред метів зібран ня ди рек тор Пол тав сь
ко го му зею та завіду вач ар хе о логічно го відділу [Граб, Су пру нен ко, 1992. — С.9193] 
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кельтзАбрамівки(новогоСтародуба)(вгорі, зліва). Бронза. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 10505; А. 654).

МатрицяливарноїформисерпазрубноїкультуризБерезняків(вгорі, справа). 
Тальковий сланець. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 29; А. 29).

кружальнікиївськіполумиски, прикрашені поливою та розписом емалями виділеного 
рельєфом візерунку. Кераміка. Київ, Поділ. Знахідки початку 1890х рр. (ПКМ. — Інв. №№ Кс. 756, 791).



вик лав у ве ликій грун товній, але ма ловідомій праці «Ар хео ло гіч ні збірки Пол
тавсь ко го му зею» [Ру динсь кий, 1928. — С.2962]. В ній до слід ник не тільки навів 
де які мо мен ти історії зібран ня, оха рак те ри зу вав зна чен ня йо го досліджень та 
збірок ста ро жит но с тей, а й за епо ха ми опубліку вав кра щі та най ти повіші на бут
ки ко лекції, оп ри люд нив ши дру ком 26 пред метів круг лиць кої збірки і навівши 
де таль ну інфор мацію ще про 30 ок ре мих ко лек цій з кон крет них пам’яток [Там 
са мо. — С.3361].

З на бутків кам’яно го віку лу бенсь кої ко лекції вче ний особ ли во на го ло
сив на зна ченні ма теріалів гінцівської пізньо па ле олітич ної сто ян ки, по зна
чив ши вне сок у її вив чен ня Г.С.Kир’яко ва та K.М.Скар жинсь кої, опу блі ку вав 
10 різців, скребків та пла с тин з ранніх зборів 18721891 рр. [Там са мо. — С.35. 
— Табл. I,1—10]. До не олітич них відніс ко лекції ви робів з кре ме ню зі сто я нок 
біля с. По до би не Тверсь кої гу бернії, збо ри K.В.Бол су нов сь ко го з око лиць м.
Ов руч, ви ро би з Ви душГо ри над Прип’ят тю біля м. KежанГо ро док, ви яв лені 
Ф.І.Kа мінським, та знахідки по бли зу с. Іван ко ве на Ра до ми щи ні, не ве ли ку 
ко лекцію ке раміки і кре менів з с. Пи рогівка, зібра ну на впро ти північносхідної 
око лиці Kиєва [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.15. — А.9], на Чер нігівщині [Ру динсь кий, 
1928. — С.38].
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кружальнапівнічнопричорноморськаамфорадругої чверті І тис. н.е. з могильника 
на хут.Савинському (1), за М.Я.Рудинським. Кераміка. 

(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 136; А. 136; Рудинський, 1928. — Табл.VІ, 14).

Браслетзвиїмчастимиемалями з Плютинців у Лубнах (2). Бронза, позолота, емалі. Перша 
половина І тис. н.е.  Рисунок П.Ангельського. 1926 р.

(Рудинський, 1928. — Рис.2; після 1943 р. у збірці ПКМ відсутній).

уламокушебті з околиць Миколаєва (ст. Добринська) (3). Елліністичний Єгипет. 
Єгипетський фаянс. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 149; А. 149/50; Памятники, 1986. — № 18).



М.Я.Ру динсь кий, єди ний з дослідників, звер нув ува гу на ма теріали ран
ньої  се ред ньої брон зи з трьохізбенсь ких кур ганів на Ста робільщині, опу
бліку вав май же всі цілі речі з цих ком плексів [Там са мо. — Табл. III, 17,1922; IV, 
20,21], по зна чив ши як найбільш цікаві дві не ве ликі ліпні по су дин ки «не зви
чай ної фор ми» до би ран нь о го брон зо во го віку [Там са мо. — С.41. — Табл.
III,19,20]. Він відніс пе ре важ ну більшість ли согірських че репків до ран нь о го 
ета пу брон зо во го віку, а бе рез няківську таль ко ву ли вар ну фор му сер па 
порівню вав з подібни ми за ти пом брон зо ви ми сер па ми Kабаків сь ко го скар бу 
[Там са мо. — С.40,4142]. До пізніх ви робів брон зо во го віку М.Я.Ру динсь кий 
відно сив брон зо ву со ки ру «північно кав казь ко го ти пу» з око лиць Лу бен [Там 
са мо. — С.41].

При ог ляді ко лекцій до би ран нь о го залізно го віку, дослідник від зна  чав 
особ ли вості фор ми «лу бенсь ких гру шо вид них ко рячків» — ви со ких чер  паків із 
пе тель ча с тою руч кою з відро ст ком, пе ре ра хо ву вав на явність у збір  ці брон зо вих 
шпи ль ок з ма лень ки ми голівка ми з Лу бенсь ко го та Лох виць  ко го повітів, груп 
ти по во скіфської ке раміки з око лиць Kле пачів та з Сос  ниць ко го повіту на Чер
нігівщині (ліс біля Тур ця) [Там са мо. — С.46,5051]. М.Я.Ру динсь кий звер нув 
особ ли ву ува гу на дослідже ний роз коп ка ми Лу  б енсь ко го му зею кур ган скіф сь
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ЗнаряддязГінцівськоїпізньопалеолітичноїстоянки,зізборівГ.С.кир’якова
ік.М.Скаржинської.18711891 рр. Кремінь. Збільшено в 1,4 рази. 
(Рудинський, 1928. — Табл.І, 112).



ко го ча су в ур.За мок зі впу ск ним по хо ван ням «з ла тенсь ки ми ре ча ми» та «тіло
с па лен ням на го ри зонті», опубліку вав фо то знімки за ру би нець ких гор щи ка і 
ми с ки з цьо го ком пле су та ще однієї по су ди ни з Лу бенсь ко го повіту більш 
ранньої  до би [Там са мо. — С.50. — Табл. V,17,19; VI,4].

В ог ляді ко лекції му зею I тис. н.е. до гру пи чер няхівських знахідок за ра
ху вав ран нь о се ред нь овічну ам фо руур ну з хут.Са винсь кий Лу бенсь ко го по віту 
[Там са мо. — С.52. — Табл.VI,14] та до «ста ро жит но с тей пізнішої до би ве ли кої 
мандрівки на родів» брон зо вий прорізний брас лет з Плю тенців [Там са мо. — 
С.54. — Рис.2]. Се ред ко лекцій слов’янорусь кої епохи поз на чив дав нь о руські 
знахідки з ур.Го ро ди ще й Пур пурівщи на по бли зу Kле па чів, звер нув ува гу 
до слідників на «меч нор мансь ко го ти пу» з с.Дуд ни ки (Дудниківка) на Зо ло
тоніщині [Там са мо. — С.56. — Прим.2; KАВ. — № 409] та оха рак те ри зу вав ком
плекс по хо ван ня ро менсь кої куль ту ри з роз ко пок І.А.За рець ко го в Пол таві 
1891 р. [Буч не вич, 1891. — С.2; За рец кий, 1912. — С.205], що надій шов че рез Лу бенсь
кий му зей, як при чет ний до Пол тавсь ко го го ро ди ща [Ру дин ський, 1928. — С.57. 
— Табл.VIII,34; Су пру нен ко, 1998а. — С.92. — Рис. 87].

Досліджен ня М.Я.Ру динсь ко го є зраз ком де таль но го, об лас ниць ко го за 
ха рак те ром, ог ля ду всіх, зо се ре д же них у Пол таві, ар хе о логічних ма те рі  а лів, 
ви ко на ним у ключі уза галь ню ю чих праць за ок ре ми ми розділа ми ар хе о логії 
дру гої чверті XX ст. на за са дах куль тур ноісто рич ної па ра диг ми, яку поділяв 
відо мий дослідник ар хе о логії Ук раїни [Ле бе дев, 1993. — С.3].

На дру гу чверть XX ст. при па дає по вна відсутність будьяких спроб вив
чен ня ко лекцій Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, яку пе ре ри ває у 
по воєнні ро ки ли ше Є.В.Мах но. Во на звер тає ува гу на ком плекс впу ск но го 
по хо ван ня з кур га ну в ур.За мок з роз ко пок Ф.І.Kамінсько го, за лу ча ю чи йо го до 
обігу на уко вих да них про за ру би нецькі ста ро жит ності [Мах но, 1955. — С.8283,86], 
а пізніше при свя чує ок ре му пра цю з де таль ним опи сом зна хі док та публікацією 
да них ка та лож них описів, в якій роз гля дає по хо ван ня як за ру би нець ке тру по
по кла ден ня з ри ту аль ним руй ну ван ням кістя ка [Мах но, 1965. — С.185188]. В 
кон тексті но вих знахідок подібних типів по хо вань цей же ком плекс пізніше 
аналізує й О.М.Kухарсь ка, І.М.Kула то ва [Kухар ская, Бит ков ский, 1994. — С.113114; 
Kула то ва, Су пру нен ко, 1999].

На по чат ку 1970х рр. В.Я.Сергіним здійсню ва ли ся спро би ви чле нен ня з 
ко лекцій Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею пер ших кре менів гін ців сь кої сто
ян ки, що не ма ли успіху, то му дослідник об ме жив ся за галь ною ре ко нструй о ва
ною кіль кісною ха рак те ри с ти кою крем’яно го інвен та ря за всі ро ки роз ко пок 
[Сер гин, 1974; 1989. — С.11]. Де що пізніше пер ша ко лекція Лу бенсь ко го му зею з 
Гінців бу ла опубліко ва на за архівни ми да ни ми [Суп ру нен ко, 1995д. — С.183190], а 
су часні дослідни ки сто ян ки став лять за ме ту про ве ден ня по вної інвен та ри зації 
знахідок з пізньопалеолітичного по се лен ня [Яко в ле ва, Джин д жан, 1995. — С.22].

Ма теріали до би брон зи зі збірок му зею K.М.Скар жинсь кої ана лі зу ва ли ся 
ря дом ар хе о логів. Так, М.М.Бон дар за лу чив до ха рак те ри с ти ки ма те ріаль ної 
куль ту ри ран нь о го брон зо во го віку Ліво бе реж жя ке рамічні ком плек си 
ли согірсько го та тишківсько го (ур.Ма ля ри ха, за розвідка ми Ф.Б.Kо пи ло ва) 
по се лень [Бон дарь, 1974. — С.136137]; О.М.Лєсков та Є.М.Чер них ти по логічно 
оха рак те ри зу ва ли брон зові кель ти та до ло то з лу бенсь ких ко лек цій, от ри ма ли 
дані що до скла ду ме та лу знахідок [Ле с ков, 1967. — С.143178; Чер них, 1976. — 180 с.]; 
С.С.Бе ре зансь ка ат ри бу ту ва ла ли вар ну фор му зруб ної куль ту ри для відлив ки 
сер па з Бе рез няків як виріб ло бойківсько го ти пу [Бе ре зан ская, 1982. — С.38]. 
І.М.Ша ра футдіно ва до лу чи ла цю ли вар ну мат ри цю до вив чен ня се ред нь о
дніпровсь ко го цен т ру ме та ло об роб ки епо хи піз ньої брон зи [Ша ра фут ди но ва,  
1971. — С.2729. — Рис.1, 23; 2, 2; 1982. — С.112113], а С.І.Та та ри нов ува жає брон зові 
кельт та до ло то до би пізньої брон зи з ТрьохІзбен но го про дук ці єю До нець ко го 
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Ліпнийпосуд пізньоямної (1, 2), катакомбної (3) та зрубної (4) культур з курганів біля с.
ТрьохІзбенне на Старобільщині (вгорі). Розкопки І.М. та В.М.Леонтовичів. 
1880ті рр. Кераміка. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 18, 38, 46, 10619; А. 18, 38, 76, 768; Рудинський, 1928).

Сокираколхідськоготипу з околиць Лубен (справа). Бронза. Передскіфський час. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 10523; А. 672).

орнаментованийкам’янийчовник з Лисої Гори у Лубнах. Знахідка Ф.І.Камінського. 1881 р. 
Сланець. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 14; А. 14; Гавриленко, 1994. — С.38).

3 42

1



гірни чоме та лур гій но  го цен т ру [Та та ри нов, 1993. — С.98,100]. Ат ри буцію зруб ної 
куб ко подібної по су ди ни з ТрьохІзбен но го здій снив С.С.Вол ко бой [Вол ко бой, 
1980. — С.70,75. — Рис.3].

Ма теріали скіфської до би з досліджень му зею бу ли об’єктом пиль ної ува
ги В.А.Іллінської, яка про те не змог ла оз най о ми ти ся з фон до ви ми ко лек ціями 
Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею, і вмісти ла ре зуль та ти роз ко пок 
Ф.І.Kа мін сь ко го, за публікаціями В.Г.Ля с ко ронсь ко го та архівни ми да ни ми, до 
власно го до слід жен ня [Иль ин ская, 1968. — С.20,55; Иль инс кая, Те ре нож кин, 1983. 
— С.314]. О.І.Те ре ножкін опубліку вав брон зо ву со ки ру колхідсько го ти пу з око
лиць Лу бен, яка роз гля да ла ся в кон тексті вив чен ня ста ро жит но с тей кіммерійців 
[Те ре нож  кин, 1976. — С.78], що не вик ли кає за пе ре чень й у су час них дослідників 
[Ско  рый, 1999. — С.83].

Слід та кож за зна чи ти фа хові публікації ок ре мих пред метів з ар хе о ло
гічної збірки Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої дослідни ка ми піз ньо
фракійських лапідар них пам’яток та мо ну мен таль но го ми с тецтва [Со ло мо ник, 
1988; Kры кин, 1990. — С.7779], чер няхівських ста ро жит но с тей [Ля пуш кин, 1961. — 
С.172; Сы мо но вич, Kрав чен ко, 1983. — С.66. — № 233], по ло вець кої кам’яної мо ну  
мен таль ної скульп ту ри [Плет не ва, 1974. — С.95. — Табл. 48; Те ле гин, 1972. — С.15; 
Ге рась ко ва, 1991. — С.30]. Архівні ма теріали що до кле па чів ської збірки дав нь о
русь ких знахідок з ур. Пур пурівщи на за лу чив до ло ка лізації літо пис но го Kля
пе ча Ю.Ю.Мор гу нов [Мор гу нов, 1996. — С.9394].

Пев ний вне сок у вив чен ня ар хе о логічних збірок Лу бенсь ко го му зею 
до кла ли і пол тавські дослідни ки. Г.О.Си до рен ко бу ли опубліко вані 14 пред ме
тів круг лиць ко го зібран ня, в то му числі 5 впер ше, та по дані їх куль тур нохро
но ло гічні ат ри буції, на ве дені дані що до місцез на хо д жень пам’яток, від кри тих 
досліджен ня ми лу бенсь ко го осе ред ку [Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.739,6671. — Табл. I,5; II,20; 3,15; 4,2,5; 6,12; 12,710]. О.Б.Су п ру нен ко, пізніше 
І.М.Га в ри лен ко, звер ну ли ува гу на унікаль ну знахідку до би ене оліту  ран ньої 
брон зи з Ли сої Го ри — так зва ний, кам’яний «чов ник» з дво ма от во ра ми 
[Па мят ни ки, 1985. — С.7. — № 9; Су пру нен ко, 1988. — С.5. — Рис. на 1 с. обкл.; Га в
 ри лен ко, 1994. — С.3842; 1994а. — С.10]. Пер шим ав то ром опубліко ва но ряд 
пам’яток круг лиць кої ко лекції [Kула то ва, Суп ру нен ко, 1990. — Рис.2; АЗ ПKМ, 
1992. — 1. — С.141; ПАЗ, 1993. — 1. — С.78,118; Ба рельєф, 1994. — С.88; Стул ка, 1994. 
— С.10], про ко мен то вані та оп ри люд  нені дру ком архівні ма теріали і що ден ни
кові за пи си що до ар хе о логічних збі рок му зею, пе релік ча с ти ни пам’яток, 
відкри тих ро бо та ми лу бенців [Суп ру нен ко, 1988. — С.1215; 1989в. — С.101105; 
1990; 1990а. — С.1015; 1991б. — С.7073; 1994б; Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — 
С.47110], роз по ча та ат ри бу таційна фон до ва ро бо та по вста нов лен ню при чет
ності ре чей зі збірок Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею до ко лекції K.М.Скар
жинсь кої [Бе ло ус, 1989. — С.7].

І.М.Kула то вою визначе не як по ло вець ке впу ск не по хо ван ня дав ньо
русь ко го кон фе де ра та з кур га ну на Лисій Горі [Kула то ва, 1988. — С.8], відне се
не до ран нь о сар матсь ких впу ск не по хо ван ня кур га ну в ур.За мок у Луб нах та 
виз на че на пізньоскіфська ку риль ни ця з цьо го ком плек су [Kу ла то ва, 1990. — 
С.145146]. За що ден ни ко ви ми за пи са ми Ф.І.Kамінсько го во на ж про ве ла 
об сте жен ня го ро ди ща скіфсько го ча су в ур.Сад по бли зу Kле па чів та ат ри бу
ту ва ла залізний ран нь о сар матсь кий меч, що про хо див з па м’ят ки [Kула то ва, 
1991. — С.74; 1990. — С.145. — Рис.17,5]. Пізніше ме тал ме ча досліджу вав ся 
І.Б.Шрам  ко [Шрам ко, 1991. — С.7172]. Ще один за ліз ний меч з ур.Го ро ди ще у 
Kле па чах зі скла ду круг лиць кої збірки публіку вав ся В.О.Мок ля ком [Мок ляк, 
1990. — С.162163. — Рис.21] як рейнсь кий ім порт у се ре до ви ще пле мен 
ро менсь кої куль ту ри, хо ча мав всі підста ви бу ти від не се ний до пізньо римсь
ких мечів, відо мих за знахідка ми на пше ворсь ких та чер няхівських пам’ят
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Розділ IV. Археологічне зібрання музею K.М.Скаржинської.

Мечіфіналуранньосарматськогочасу(1) тадругоїчвертіІтис.н.е.(2) з городища 
у с.Клепачі (ур.Городище, Сад) (вгорі). Випадкові знахідки кін. 1880х рр. Залізо. 
(ПКМ. — Інв. № Зб. 172; Мокляк, 1990. — Рис.21; ПКМ.; Шрамко І., 1991. — Рис., 2).

МечХІІст. з околиць с.Дудниківка Золотоніського повіту Полтавської губернії. Випадкова 
знахідка 1883 р. Залізо. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. І.2402; Зб. 460).

Давньоруськіметалевівироби зі збірки Лубенського музею. 
1,2 — Пекарі, ур.Княжа Гора; 3,5 — Лубни, ур.Замок; 4 — Переяслав; 6,7 — Пирогове; 8 — Засулля, ур.Солониця. 1,2 — 
бронза; 38 — залізо. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 160; А. 160, 1205/12, 1213; С.О., 1998. — С.170. — Рис.).

1

2



ках [Rad datz, 1967. — S. 10; Kозак, 1984. — С. 29; Сла вя не, 1990. — С. 171172; Ле ва
да, 1998. — С. 53, 54. — Рис. 1,5].

Пол тав ця ми та кож здійнені публікація вцілілих дав ньоєги петсь ких та 
ча с ти ни ан тич них ко лекцій круг лиць ко го му зею [Па мят ни ки, 1986. — С.3,20, 
46,5860; Ан тич ная ке ра ми ка, 1987; За хо жай, 1994. — С.89105], ін фор мація про ряд 
пред метів вве де на до реєстру дав ньоєги петсь ких ко лекцій ко лиш нь о го СРСР 
[Древ не еги пет ские па мят ни ки, 1991. — С.8,10,40; Berlev, Ho djach, 1998. — 328, 205 p.]. 
З ос танніх робіт слід за зна чи ти виділен ня у ск ла ді збірки Пол тавсь ко го 
краєзнав чо го му зею і публікацію уламків брон зо во го ка за на гуннсь ко го ча су з 
Пе ре во лоч ної та йо го ре кон ст рукції [Лев чен ко, Су пру нен ко, 1994. — С.7780].

Не до ступність збірок Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої до вив чен ня 
дослідни ка ми у по воєнні ро ки бу ла зу мов ле на чи не по вною де пас пор ти зацією 
зібран ня, що ви ник ла внаслідок ча ст ко во го змішан ня збірок, кот рі по тра пи ли 
у по же жу му зей но го бу дин ку 1943 р. та бу ли ева куй о вані, або ви ве зені фа ши с та
ми, а та кож зо се ре д жен ня їх більшої ча с ти ни (пе ре важ но ви робів з кре ме ню, 
фраг ментів ке раміки та кам’яних зна рядь) у, так зва них, фон до вих ко лекціях 
«по шко д же них війною ек с по натів» [Гузій, 1992. — С.128].

Внаслідок не кваліфіко ва ної ре с та в рації ме та ле вих ви робів (особ ли во 
на ко неч ників стріл — ре с та в ра тор А.М.Матвійчук, го ло вний охо ро нець фон дів 
С.П.Ус ти мен ко) бу ли повністю втра чені мар ки ру вальні по зна чен ня як Лу бенсь
ко го му зею, так і При род ни чоісто рич но го му зею Пол тавсь ко го гу бернсь ко го 
зем ст ва; це сто су ва ло ся й ря ду ке рамічних ви робів. Та ким чи ном, з ча су по бу
до ви но вої ек с по зиції 1964 р. до ступ ни ми до вив чен ня ви я ви ли ся ли ше пред ме
ти, здебільшо го, цілих форм, що бу ли ви с тав лені для ог ля ду. І на сьо годні пе ре
важ на більшість ко лекцій му зею K.М.Скар жин сь кої (кре мені, фраг мен ти 
ке раміки, кам’яні та улам ки ме та ле вих ви робів) зо се  ре д жені у кількох ве ли ких 
ящи ках фон до вих збірок [ПKМ. — Інв. №№ А.917,93,110,123,127,160,167,185186,212], 
по   тре бу ють ре тель но го роз бо ру та ат ри буції. За вер шен ня цієї ро бо ти ус клад
нюється пе ре да чею сво го ча су час  ти ни ре чей рай он ним му зей ним осе ред кам та 
знач ною об горілістю і де фор  маціями ря ду за зна че них пред метів, втра тою таб
лиць «Kата ло гу» Лу бен сько го му зею ще у 1930ті рр. (див. розділ V).

Зре ш тою, вив чен ня ар хе о логічних збірок Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Ска р жинсь кої, роз по ча те розкішно ілю с т ро ва ни ми публікаціями 18781897 
рр. [Ат лас, 1878. — Табл.VII; Тр.VIII АС, 1897. — Т.IV. — Табл.LXXVIIILXXXII], ма ло 
нерівномірний ха рак тер. Во но фак тич но при пи ни ло ся на дов гий час з ви хо дом у 
світ праці М.Я.Ру динсь ко го [Ру динсь кий, 1928]. Публі ка ції ос танніх років 
тількино відкри ва ють «завісу» таємни чості що до скла ду цієї ко лекції та став
лять пи тан ня про ви дан ня по вно го зво ду ар хео ло гіч них ма теріалів ко лекції 
Лу бенсь ко го му зею й ар хе о графічно оп раць о ва них ру ко писів йо го ка та ло гу [ДА
ПО. — Ф.222. — Спр.23; KАВ. — С.1166а]. Та ка ро бо та вже роз по ча та ко лек ти вом 
співробітників Цен т ру охо ро ни та до слід жень пам’яток ар хе о логії уп равління 
куль ту ри Пол тавсь кої обл держ ад мі ністрації та Пол тавсь ко го краєзнав чо го 
му зею.

§5.Kультурнохронологічнахарактеристиказібрання

Ар хе о логічна збірка Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, що на ра хо ву
ва ла 4130 пред метів, ре пре зен ту ва ла ста ро жит ності Пол тав щи ни, Kа те ри но
слав щи ни, Kиївщи ни, Kри му, Полісся, Харківщи ни, Хер сон щи ни, Чер ка щи
ни, Чернігівщи ни в Ук раїні, Бе са рабії, Біло русії, ок ре мих гу берній Ро сії 
(Єнісейсь ка, Тверсь ка та об ласті Війська Донсь ко го — Ниж нь о го По дон ня), 
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Розділ IV. Археологічне зібрання музею K.М.Скаржинської.

Античніпеліки«керченськогостилю» (1, 2) з пантікапейських некрополів. 
ІV ст. до н.е. Керч. Кераміка. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 92; А. 92 / 5, 35; Античная керамика, 1987. — №№ 4,5).

південноапулійськапеліка другої половини IV ст. до н.е. (3). Італія. 
Кераміка, розпис лаком і фарбами. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 92; А.92/7; Античная керамика, 1987. — № 6).

3

1

2



Північно го Kав ка зу, а та кож ряд знахідок з те ри торії Бол гарії, Єгип ту, Італії, 
Ту реч чи ни та інших країн. Kрім су то ар хе о логічних, во на вклю ча ла ан т ро по
логічну ко лекцію, графічні і фо то графічні ма теріали, що ха рак те ри зу ва ли чи 
ілю с т ру ва ли зібран ня. Kорот ка ха рак те ри с ти ка йо го скла ду по да ється за хро но
логічним прин ци пом (у ме жах Ук раїни) та те ри торіаль ним — для за кор дон них дер
жав.

уKрАЇнА. Палеоліт. До пізньо па ле олітич них у ко лекції на ле жа ли ви нят
ко во ма теріали з Гінцівської сто ян ки. Збірка вклю ча ла 337 ви робів з кре ме ню, в 
то му числі по над 120 зна рядь, 6 ви робів з ка ме ню, 102 кістки тва рин, зраз ки 
вугілля, кістко вої брекчії, ле су з досліджень пам’ят ки 18711891 рр. [Су пру нен ко, 
1995д. — С.183190].

Неоліт. На явність у Лу бенсь ко му му зеї пер ших не олітич них ма те рі а лів 
відо б ра жа ла по чат ко вий етап їх вив чен ня в Ук раїні на кінець XIX ст. До бою 
пізньо го не оліту да ту ва ли ся ви ро би з кре ме ню зі сто ян ки під Ов ру чем на 
су часній Жи то мир щині [АПУ, 1966. — С.95] — на ко неч ни ки стріл, скре бач ки, 
відще пи [Ру динсь кий, 1928. — С.38].

Енеолітичні знахідки бу ли пред став лені вістрям на спис з кре ме ню з 
ТрьохІзбен но го на Ста робільщині [KАВ. — № 114] та рідкісним кам’яним чов
ни ком з дво ма от во ра ми, мож ли во, пе ре ви ко ри с та ним меш кан ця ми ли со 
гірсько го по се лен ня на південь від Лу бен [Га в ри лен ко, 1994. — С.38].

Епоха бронзи. До сить знач ною бу ла ко лекція ви пад ко вих знахідок, що 
вклю ча ла улам ки ліпної ке раміки з ря ду місць Пол тав щи ни та Kа те ри но слав
щи ни, кам’яні сверд лені со ки ри з Віса чок, Гінців, Ли сої Го ри на Лу бен щині, 
пе с ти з Бо яр ки та Kле пачів.

До ба ран ньої брон зи ре пре зен ту ва ла ся пізньо ям ни ми кам’яни ми сверд ле
ни ми со ки ра ми, пе ре важ но з кур ганів, у Ве ли ких Лип ня гах, Ма р’я нів ці, 
По встині, ліпним гор щи ком із ТрьохІзбен но го, ка та комб ною со ки рою з Бі ляків 
на р.Хо рол та гор щи ком з трьохізбенсь ких кур ганів, кли но подібною гней со вою 
со ки рою се ред нь одніпровсь кої куль ту ри з Трипілля то що. По над 1000 уламків 
скла да ли фраг мен ти ліпно го по су ду з ли согірсько го по се лен ня [Бон дарь, 1974. 
— С.136137].

До ба се ред ньої брон зи бу ла пред став ле на кілько ма знахідка ми — улам ком 
обу ха кам’яної сверд ле ної поліро ва ної со ки ри з Олек сандрівських ху торів на 
р.Сліпорід [KАВ. — № 702], ліпним низь ким бан ко вим гор щи ком зі впу ск но го 
по хо ван ня в кур гані № 4 на Лисій Горі [Ля с ко рон ский, 1892. — Табл. II,5; Бе ре зан
ская, 1986. — С.8], ок ре ми ми ліпни ми че реп ка ми куль ту ри ба га то ва ли ко вої 
ке раміки з тої ж пам’ят ки.

Пізньо б рон зо ва до ба ре пре зен ту ва ла ся у му зеї K.М.Скар жинсь кої пе ре важ
но знахідка ми зі зруб них пам’яток Ліво бе реж жя — брон зо ви ми кель та ми типів 
K14, K52 і до ло том K22, за Є.М.Чер них, з ТрьохІзбен но го на Сівер сько му 
Дінці та ур.Тех но ве по бли зу Хо ро ла на Пол тав щині [Чер ных, 1976. — С. 83,109], 
вже зга ду ва ною ли вар ною фор мою сер па з Бе рез няків, гру пою ліпних гор щиків 
з трьохізбенсь ких кур ганів, улам ка ми по су ду з Мар’янівки на Kате ри но слав
щині. До зруб них ста ро жит но с тей на ле жить і кельт з Аб рамівки на Інгульці 
ти пу K32 [Там са мо. — С.77]. Не ве ли ка ча с ти на улам ків ліпно го по су ду з Ли сої 
Го ри на ле жа ла ке раміці бон да ри хин ської куль ту ри. До ма ло будківсько го ета пу 
цієї куль ту ри мо же бу ти від не се ний ліпний гор щик з кур га ну в ур.Со лод ка біля 
Ок сю тинців [Kула то ва, 1989. — С.22; Во ло вик, 1996. — С.16].

Ранній залізний вік. Пе редскіфський час у ко лекції му зею пред став ле ний 
кілько ма знахідка ми з Пол тав щи ни — гранітним сверд ле ним ци лін д рич ним 
мо ло том з Kле пачів, відо мою брон зо вою со ки рою колхідсь ко го ти пу з ок ру ги 
Ма лоВ’язівоць ко го го ро ди ща скіфсько го ча су, ліпною ми с кою з по хо ван ня у 
кур гані № 4 на Лисій Горі (По сул ля), а та кож брон зо вим оваль ним брас ле том з 
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ви с ту  пом із зовнішньо го бо ку чор ноліської куль ту ри з око лиць Се менівки 
(ба сейн Хо  ро лу) [Kов па нен ко, 1967. — С.48].

Скіфська до ба відкла ла ся у збірках однією з найбільших ко лекцією зн а
хідок з різних рай онів Ук раїни. Знач ною бу ла добірка брон зо вих на ко неч ників 
стріл — VIIVI ст. до н.е. з Мир го родсь ко го пов., Мо золіївки, Шерш нівки на 
Пол тав щині, VIV ст. до н.е. з Вар ви, Гінців, За сул ля, Ду хо во го, Kалай динців, 
Kар пилівки, Kле пачів, Луш ників, Лукім’я, По ставМу ки у По суллі, 
Мар’янівки на р.Жов та, Kиївської гу бернії та Ми ко лаєва, Kерчі. У складі 
зібран ня опи ни ли ся ви пад кові знахідки залізних кин д жалів з Чуд нів ців під 
Луб на ми та Бо б ро во го на Харківщині. Kераміка та інші речі скіф сь кої до би 
по хо ди ли з Со сниць ко го повіту на Чернігівщині, Су хо но сів сь ко го, Вільшансь
ко го та Kле пачівсько го го ро дищ на р.Удай, в то му числі перші зі знай де них у 
лісо сте пу ке рамічні ко ну си. Лу бенсь кий му зей зберігав повні чи ча с ти ни ком
плексів по хо вань ря ду по сульсь ких кур ганів VIIV ст. — на Ли сій Горі, в ур.
За мок, в ур.Плю тенці в око ли цях Лу бен, біля сс. Kоро винці, Пла ви нища на 
Ро мен щині, По ставМу ка і хут. Стронсь кий. Прак тич но й до сі за ли шається 
невідо мою на явність у збірці пред метів зі зруй но ва них скар бо шу ка ча ми кур
ганів VIV ст. до н.е. на Пра во бе режжі — ок ру ги дав ньо русь ких Сахнівсько го 
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АнтичнітаранньосередньовічнісвітильникиIVIIст.н.е. 
із круглицької збірки. Кераміка.  
1 — Керч, з колекції Ізмайлових; 2,3 — Херсонес; 4 — Ольвія чи округа. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 92; А. 92 / 206, 208, 404, 406; 
Захожай, 1994. — №№ 7,12,17,25).

1 2

3 4



на ДівичГорі та Пе карівсько го в ур. Kня жа Го ра го ро дищ на Чер ка щині [Kов
па нен ко, Бес со но ва, Ско рый, 1989. — С.144,147]. «Скіф ська» ко лекція пе ре ви щу ва
ла 200 од. зб.

Ан тичні ста ро жит ності. Порівня но чис лен на гру па кримсь ких та оль
війських знахідок ут во рю ва ла в му зеї ок ре мий підвідділ. Ос но ву йо го скла да ли 
збірки кру жаль ної чор но ла ко вої та дрібної чер во нофігур ної ке ра мі ки, в то му 
числі 2 пеліки «кер ченсь ко го сти лю», а та кож кілька чор но фі гур них лекіфів V 
ст. до н.е., па ра ам фор, світиль ни ки, те ра ко ти, ке рамічні гру зи ла, фраг мен ти 
по су ду, гру па при крас — пряж ки, фібу ли, персні та їх улам ки, з них — 2 з гем
ма ми, бу бо нець, де талі хер со несь ких мо заїк [Ан тич ная ке ра ми ка, 1987. — С. 528; 
За хо жай, 1994. — С.92105]. У збірці бу ло 10 ма лень ких на шив них золотих бля
шокпри крас одя гу, в то му числі із зо б ра жен ням люд сько го об лич чя з око лиць 
Ми ко лаєва (втра чені).

Ранньоримськадоба. Сар матсь кий час був пред став ле ний у зібранні за лізним 
ме чем зі зву же ним і за гну тим вгорі руків’ям для закріплен ня кіль це во го на вер
шя з Kле пачівсько го го ро ди ща в ур.Сад; він мав тон ке пря ме пе ре хре с тя. Йо го 
двосічний кли нок з па ра лель ни ми ле за ми, ром бо подібний у пе ре тині, відзна
чав ся на явністю слаб ко ви ра же но го ре б ра [Шрам ко, 1991. — С.72]. Ана логічні 
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Античнітеракотовівироби в колекції Лубенського музею. Кераміка.  
1 — протома ГоргониМедузи (VIV ст. до н.е.), Керч; 2 — маска Сатира (І ст. до н.е.  ІІ ст. н.е.), Херсонес (?); 3 — голівка 

лева  прикраса саркофагу (ІІІ ст. н.е.), Керч; 4 — маска старого Пана (IVIII ст. до н.е.), Керч; 
5 — фігурний лекіф (І ст. до н.е.  ІІ ст. н.е.), Керч. 

(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 92, 149; А. 92 / 2425; 149 / 105, 129; 
Античная керамика, 1987. — №№ 2930,39,45; ПАЗ, 1993. — 1. — С.78,118).

1 2

3

4 5
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ЧорнофігурніциліндричнілекіфиV ст. до н.е.таїхуламки (1) з круглицької збірки, 
в тому числі роботи майстра Хаймона (3) і майстерні Beldam (2). Кераміка, лаковий розпис. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 92, 149; А. 92/9; 149/3031, 132; Античная керамика, 1987. — №№ 13).

підвіскитаамулети кінця І тис. до н.е. — початку І тис. н.е. (4) 
з північнопричорноморських центрів у збірці Лубенського музею. 
Випадкові знахідки 1880х р. Єгипетський фаянс. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 149; А. 149 / 10, 39, 47, 52, 53, 67; 129; Памятники, 1986. — С.58).

1

3

2

4



зраз ки зброї на ле жать ран нь о сар матсь ким ви ро бам кінця III ст. до н.е. і є 
до сить рідкісни ми знахідка ми для Ліво бе реж но го Лісо сте пу [Си мо нен ко, 1984. 
— С.129147; Kула то ва, Су пру нен ко, 1999. — С.145146. — Рис.7]. До ран нь о сар матсь
кої до би мо жуть бу ти відне сені й де які знахідки зі впуск но го по хо ван ня у кур
гані в ур.За мок у Луб нах — улам ки залізної фі бу ли, то чиль ний камінь [Мах но, 
1965. — С.186; Kула то ва, Су пру нен ко, 1999. — С.138140].

За ру би нець ка куль ту ра ре пре зен ту ва ла ся у збірці знахідка ми з нині ві до
мих па м’яток по бли зу Пи рогівки під Kиєвом — по се лен ня і мо гиль ни ка в 
ур.Цер ков щи  на та дав нь о русь ко го го ро ди ща, спо ру д же но го на за ру би не ць ко
му по се ленні [Мак   си мов, 1972. — С. 3537; Kуче ра, Су хо бо ков и др., 1984. — С. 53; 
Бо б ровсь кий, 1993. — С. 1517], фіксу ю чи за ча сом зна хо д жен ня по чат ко вий етап 
їх вив чен ня ки їв сь ки ми ар хе о ло га ми на по чат ку 1890х рр. Це бу ли фраг мен ти 
ліпних гор щиків та ми сок, залізні три ло па теві на ко неч ни ки стріл і ри бальські 
гач ки, ча с ти  на залізно го но жа з Микільської слобідки у ме жах су час но го 
Kиєва — не олітич но го та за ру би нець ко го по се лен ня, від кри то го 
М.Ф.Біляшівським і K.В.Бол  су нов сь  ким 1891 р. [Шов ко пляс Г., 1969. — С.78,80; 
Те легін, 1982. — С.33].

Ти по во за ру би нець ки ми ви я ви ли ся здо буті роз коп ка ми кур га ну в ур.
За мок у Луб нах ліпні ли с ко вані гле ко подібний гор щик з підко во по діб ни ми 
наліпа ми та ми с ка [Мах но, 1965. — С.185; За хо жай, 1994а. — С.185], знай дені у ран
нь о сар матсь ко му по хо ванні «зі зміша ни ми ри са ми по хо валь но го об ря ду» 
[Kухар ская, Бит ков ский, 1994. — С.119; Тер пи ловсь кий, 1998. — С.46. — Рис.2,12].

Пізньоримська доба. По оди нокі знахідки чер няхівської куль ту ри та кож 
відкла ли ся у збірках Лу бенсь ко го му зею. Так, до ко лекції по тра пив од но руч ний 
кру жаль ний глек з ма ст кою по верх нею, ви яв ле ний ви пад ко во у с. Яна уци 
Хо тинсь ко го повіту на Бу ко вині [KС, 1890. — T.XXX. — С.504; Сы мо но вич, Kрав чен
ко, 1983. — С.51]. Не ве ли кий кру жаль ний чер няхівський гор щик надійшов з 
Лу бенсь ко го повіту [KАВ. — № 744]. З чер няхівсько го мо гиль ни ка на хут.
Са винсь кий по Ор жиці по хо ди ла ам фо ра інкер мансь ко го ти пу [Ру динсь кий, 1928. 
— С.52. — Табл.VI, 14; Сы мо но вич, Kрав чен ко, 1983. — С.66], а зі зго дом ви яв ле но го 
по се лен ня на р.Інгу лець у с. Ми хайлівка на Kі ро во град щині [Мах но, 1960. — 
С.34] — ши фер не пряс ли це. Слід зга да ти і сріб ний римсь кий де нарій Фа у с ти ни 
Стар шої з око лиць с. Сахнівка на Чер ка щині [Kро пот кин, 1961. — С.89. — № 1249], 
який по тра пив до му зею із зіб ран ня В.В.Хвой ки, а та кож де нарії Тра я на, 
Ан тоніна Пія, Мар ка Ав релія та ін ших імпе ра торів, ви яв лені в Луб нах, що 
на ле жа ли нумізма тич ним збіркам Лу бенсь ко му му зею та до ко лекції В.Я.Яцу ти 
[Ля с ко рон ский, 1901а. — С.463; Kро пот кин, 1961. — С.72]. До рід кіс них знахідок у 
зоні роз се лен ня чер няхівських пле мен на ле жать залізні мечі, по ява яких 
по в’язується з при сут ністю у складі місце во го на се лен ня носіїв пше ворсь кої куль
ту ри [Мах но, 1971. — С.9293; Эт но куль тур ная кар та, 1985. — С.46]. Подібний піз
ньо рим ський залізний меч з ур. Го ро ди ще у Kле па чах під Луб на ми при кра шав 
збір ку Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої [Мок ляк, 1990. — Рис.21; Ле ва да, 
1998. — С.53].

До дру гої чверті I тис. н.е. на ле жав унікаль ний ажур ний брон зо вий зі слі
да ми по зо ло ти брас лет з виїмча с ти ми ема ля ми з Плю тенців у Луб нах [Ру динсь
кий, 1928. — Рис.2].

Kочівницькі старожитності I тис. н.е. бу ли пред став лені в Лу бен сь ко му 
му зеї улам ка ми брон зо во го ка за на гуннсь ко го ча су з Пе ре во лоч ної у гир лі Вор
ск ли [Лев чен ко, Су пру нен ко, 1994. — С.78], кочівниць кою брон зо вою ста ту ет
коюідоль чи ком з Харківсько го повіту (втра че на). 

Остання чверть I тис. н.е. Kілька пред метів з ба га то ша ро вих па м’я ток 
По сул ля на ле жа ли носіям ро менсь кої куль ту ри — ліпні ке рамічні пряс лиця та 
кістя на про кол ка з ур. Верхній Вал, За мок у Луб нах [KАВ. — №№ 392, 395, 396].
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половецькікам’яністелиХІІст. з маєтку Д.П.Трощинського в Кибинцях, 
перевезені до Лубенського музею. 
ВорсклинськоПсільське межиріччя, Поорілля. Пісковик. 
(ПКМ. — Інв. № за кат. К.Ск. 752, 754, 757; Плетнева, 1974. — С.95. — Табл.4849).



KиївськаРусь(X—XIIIст.). Дав нь о русь ка ко лекція му зею чи сель но бу ла 
найбільшою. Во на пред став ля ла пе ре важ но ря дові пред ме ти ма те рі аль ної 
куль ту ри Пе ре я славсь кої та Kиївської зе мель — зна ряд дя праці (со ки ри, 
ко си, серп, тес ло, пряс лиця, улам ки жор на), зраз ки оз б роєння (на ко неч ни ки 
стріл, списів і дро тиків, бой ові со ки ри, меч, спо ря д жен ня вер ш ни ка і ко ня), 
при кра си (брон зові персні, се реж ки, лун ниці, на ми с то, скляні брас ле ти і 
пер с ні), пред ме ти хри с ти янсь ко го куль ту (хре с титільни ки та ен колпіони). 
Ос но ву збірки скла да ли збо ри ма теріалів в око ли цях ще й досі не ви яв ле но го 
дав ньо русь ко го Kля пе ча та Луб нах у По суллі, на Kняжій Горі і Сах нів сь ко му 
го ро дищі на Пра во бе режжі Дніпра. Най ви разніши ми се ред здо бутків круг
лиць кої ко лекції слід вва жа ти брон зові застібки до книг з Kня жої Го ри, 
за лізний меч XII ст. з Дуд никівки на Зо ло тоніщині [С.О., 1998. — С.169170. 
— Рис.].

Кочівницькі пам’ятки. У ск ладі ли согірських знахідок вирізняв ся 
ком плекс впу ск но го по хо ван ня XII ст., що містив ула мок од но ле зо во го 
за лізно го кре са  ла і кремінь, ніж, за лізну пряж ку, к істяні різьблені де   та лі 
при крас са гай да ка, лу  ка, за лізні ром бо подібні на ко неч ни ки стріл, ула   мок 
спи са, двокільчасті ву ди ла, стре ме на II ти пу [Фе до ровДа вы дов, 1966. — 
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половецька«кам’янабаба» (зліва) з круглицької збірки 
в експозиції Вінницького краєзнавчого музею. Пісковик.  

(ВКМ. — Інв. № KВ. 21629, А. 2373; кол. інв. № ПКМ. 9700; А. 322).

половецькікам’яністели в експозиції 
Полтавського краєзнавчого музею. Фото В.О.Пойдема, 1972 р. 

(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 9697, 9703, 9798; А. 319, 323, 325).



С.12; Мор гу нов, 2000]. Пісковикові сте ли з маєтку Д.П.Тро щинсь ко го на  ле
жа  ли до зраз ків об’єм ної по ло вець кої скульп ту  ри XII ст. [Плет не ва, 1974. 
— С.95].

СтарожитностіXIV–початкуXVIIIст. скла да ли до сить чис лен ну ча с ти
ну ко лекції. Особ ли во вартісни ми се ред них бу ли пред ме ти ма тері а ль ної куль
ту ри пізньо се ред нь овічно го пол ко во го цен т ру Лу бен, зпоміж яких виділя ли ся 
збірки кахлів, кру жаль но го по су ду, гут но го скла. З особ ли во ціка вих знахідок 
слід відзна чи ти голівку мар му ро вої ста туї XVIXVII ст. від над гроб ку чи 
рельєфу у ко с ть олі з Трипілля та срібну зо ло то ор динсь ку пайц зу з Лу бен (втра
че на).

БІЛоруСІЯ. Не олітич на до ба бу ла пред став на фраг мен та ми ліпної 
ке раміки з на коль ча с тою ор на мен тацією та 18 ви ро ба ми з кре ме ню, пе ре важ но 
відще па ми з ре туш шю чи скал ка ми (27 од.) зі сто ян ки на Ви душгорі бі ля 
KежанГо род ка над Прип’ят тю [Ру динсь кий, 1928. — С.38].

Ста ро жит ності по чат ку II тис. н.е. ре пре зен ту ва ли ся брон зо ви ми дро тя
ни ми перс ня ми, брас ле та ми та ча с ти на ми пря жок з кур ганів по бли зу Kост
риць кої сло бо ди під Бо б руйсь ком, залізни ми вістрям на спис і улам ка ми на ко
неч ників стріл XXII cт. (29 од.).
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Ліпнийпосудскіфськогочасу з поховань у курганах околиць Лубен. 
Розкопки Ф.І.Камінського. 18821883 рр. Кераміка. 
1, 2 — ур.Лиса Гора, курган № 4; 3 — ур.Замок, курган № 1, поховання 2.
([Каминский], 1897. — С.238239; ПКМ. — Інв. № ПКМ. 89, 162, 10638; А. 89, 162, 787).

1

23



БоЛГАрІЯ. Унікаль ною лапідар ною пам’ят кою півден но фракійсь ко го 
хінтер лан ду є мар му ро вий ба рельєф — де таль над гроб ку дру гої по ло ви ни II —
пер шої по ло ви ни III ст. н.е. із зо б ра жен ням фракійсько го вер ш ни ка по ряд з 
ди ким ка ба ном та де ре вом жит тя зі змією [ПKМ. — Інв.№ ПKМ. 2787, Ск.1], на 
плоскій рамці яко го ви кар бу ва на по свя та бо гу Ау лар ке ну фра  кійця Дідза са 
[Мар ке вич, 1895. — С.280; Kры кин, 1990. — С.7479]. Ця мис  тець ка пам’ят ка пізньо
римсь ко го ча су вхо дить до ко ла рідкісних, з ог ля ду на яв ності фракійських 
на писів, має ли ше по оди нокі ана логії [Фур мансь ка, 1965. — С.158163. — Рис.1], 
пред став лені в му зе ях Ук раїни [Ба ре ль еф, 1994. — С.87, 88].

ІТАЛІЙСЬKІнад бан ня збірки пред став ля ли ха рак терні істо ричні су веніри 
за мож них ту ристів, зго дом пе ре дані до Лу бенсь ко го му зею, — ка мін ці від мо заїк 
в тер мах Kара кал ли в Римі, з Пом пеї; раннім ім пе ра тор сь ким ча сом міг да ту ва
ти ся на сьо годні втра че ний кубічний во тив ний камінь із гравійо ва ни ми на 
бо ках зо б ра жен ня ми знаків зодіака, колісниці то що. Ви різ ня ла ся се ред цих 
ре чей апулійська пеліка дру гої по ло ви ни IV ст. до н.е. із зо бра жен ням жіно чої 
го ло ви та Еро та, віяль них паль мет, рос лин но го і хви ляс то го ор на мен ту [Ан тич
ная ке ра ми ка, 1987. — С.6, 10].

МоЛДАВІЯ (Молдова). 15 фраг ментів пізньо се ред нь овічної зо ло то  ор
динсь кої та мол давсь кої XVXVI ст. кру жаль ної ке раміки зі Ста ро го Ор  хею ма ли 
по верх ню бу роро же во го ко ль о ру, де які — сліди зе ле ну ва тої по ли ви. 

поЛЬЩА. З око лиць Мед жи бо жи це, по бли зу Любліна, по хо ди ли ул амок 
кли но подібної со ки ри з кре ме ню та відщеп з ре туш шю до би енео лі туран ньої 
брон зи. 

роСІЯ. Про не оліт та до бу брон зи се ред нь о російсько го регіону да ва ла уяв лен
 ня ко лекція ви робів з кре ме ню (нук ле у си, со ки ри, скре бач ки, на ко неч ни ки 
стрі ли, спи са, відще пи з ре туш шю) во лосівської куль ту ри [Цвет ко ва, 1988. — С. 
92], ви яв ле них по бли зу с. По до би не у Тверській гу бернії [Го род цов, 1923. — С. 
353], та сер пан ти но ва сверд ле на шліфо ва на лад дє подіб на со ки ра до би ран ньої 
брон зи з око лиць По до би но го [Ру динсь кий, 1928. — С. 38; Брю сов, Зи ми на, 1966. — 
С.41].

Мінусинськазбірка. У ко лекції знахідок з Міну синсь кої кот ло ви ни зна хо
ди ли ся два брон зо вих ка ра суксь ких кин д жа ли різних типів — з цвя хо подібним 
на вер шям, спло ще ним руків’ям та не ви раз ни ми ши па ми пе ре хре с тя і вузь ким 
клин ком, подібним до ал тайсь ких мечів VII ст. до н.е. [Чле но ва, 1976. — 
Табл.6,9], а та кож ма лень кий з пли с ким, спло ще ним на вер шям, суцільною 
руч кою та ви ра же ни ми ши па ми пе ре хре с тя VIIVI ст. до н.е., ана логії яко му 
по хо дять із Західно го Сибіру [Там са мо. — С.45. — Табл. 7,6]. Чо ти ри та гарські 
брон зові ножі про стих типів ма ли пря ме або роз ши ре не руків’я з пе тель ча с ти
ми от во ра ми чи круглі не ве ликі діроч ки для під ві шу ван ня у верхній йо го ча с
тині [зр.: За ви ту хи на, 1983. — С.5,8688]. Се ред ньо вічні кочівницькі ста ро жит
ності ре пре зен ту ва ли ся залізни ми три ло па те ви ми, ром бо та сек то ро подібни
ми, дво ро ги ми на ко неч ни ка ми стріл тюх тя т  ської IXX ст. та аскізької XXIV 
ст. куль тур [Kыз ла сов, 1981. — С.5459; Мо гиль ни ков, 1981. — С. 190199; Ку ла то ва, 
2000. — Рис.1], шарнірни ми за ліз ни ми но жи ця ми ос тан ньої чверті XIIIXIV cт. 
[ан.: Там са мо. — С.245. — Рис.72,2829] та імпорт ним у се ре до вищі пізньо ха
кась ких пле мен брон зо вим люс тер ком з арабсь ким на пи сом на зво рот нь о му 
боці [KАВ. — С.126].

Античнадоба. Ос но ву ко лекції скла да ли ма теріали з роз ко пок нек ро по лю 
Єли за ве тинсь ко го го ро ди ща по чат ку 1880х рр. та знахідки з по се лень ан тич но
го ча су в дельті До ну, звідки по хо ди ли добірка елліністич но го кру жаль но го чер
во но й сірог ли ня но го по су ду — баль за марії, гле чи чок, ам фо риск, 6 од норіжко
вих ке рамічних світиль ників від кінця IVIII ст. до н.е. до IIII cт. н.е., в то му 
числі з рельєфни ми зо б ра жен ня ми стилізо ва но го паль мо во го лис тя, віслю ка, 
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гро  на ви но гра ду на щит ках [ана логії: Вальд га у ер, 1914. — Табл.V, 60; XXXVXXXVI, 
339,353; XL, 425,426; Бра шин ский, 1980. — С.250. — Табл.XLII,104; Kуз ма нов, 1992. — 
С.6682, №№ 39,79,81,163,133; Ле ви на, 1992. — С.102. — Табл.6,43; Тhe Athenenian 
Agora, 1961. — P.6. — № 144; публ.: За хо жай, 1994. — С.94—101], чор но ла кові ари
балічні лекіфи із чер во  но фігур ним роз пи сом, при кра шені паль ме тою, голівкою 
жінки та з сіт час тим візе рун ком зі сму же чок ла ку [Ан тич ная ке ра ми ка, 1987. — 
С.1418], золоті прикраси.

Пам’ятки Північного Kавказу. Не ве ли ка ко лекція знахідок скла да ла ся з 
ко бансь ко го чо ти ри г ран но го ель ш тей но во го то чиль ця з от во ром для під вішу
ван ня з пер ших роз ко пок Верх нь о ко бансь ко го мо гиль ни ка в Пів ніч ній Осетії, 
брон зо во го вістря стріли V ст. до н.е. з Вла ди кав ка зу, хіось кої ам фо ри, ком плек
су знахідок із алансь ко го по хо ван ня в кур гані біля ст.Kар бу лак ської в Чечні 
(на ми с то, при кра си, улам ки скля них та брон зо вих ви робів) і при род ньо 
муміфіко ва них ос танків по хо ва них у кам’яних скле пах гірської Ін гу шетії 
XVIXVII cт. [Пе т ров], 1901. — С.146]. 

ТуреЧЧИнА. У ко лекції зберіга ли ся кілька шма точків смаль ти від мо заїк 
кон стан ти но польсь кої Св. Софії, от ри ма них сво го ча су І.А.За рець ким від М.П.Kон
да ко ва, і пе ре да них на по чат ку XX ст. до Лу бенсь ко го му зею [KАВ. — С.63].

ДАВнЬоЄГИпеТСЬKІСТАроЖИТноСТІ. Не ве лика збірка дав ньоєги
петсь ких ста ро жит но с тей ма ла у складі зраз ки муміфіко ва них ос тан ків лю ди ни 
з решт ка ми льня но го по лот на, мумію ящірки, два фа ян со вих ушеб ті без на писів 
та подібну кам’яну ста ту ет ку пто ле меївсько го періоду, до сить ви раз ний аму лет 
у ви гляді ока з Сак ка ра до би Но во го цар ст ва [Па мят ни ки, 1986. — С.50. — № 88].

Більшість із цих ре чей бу ла ат ри бу то ва на і по да ро ва на знав цем ста ро жит
но с тей Дав нь о го Єгип ту А.В.Пра хо вим. Своєрідним над бан ням ко лек ції ви я
ви ло ся фа ян со ве ушебті кінця I тис. н.е. з решт ка ми ієрогліфічно го на пи су (в 
улам ках), ви яв ле не біля ст. До б ринсь кої по бли зу Ми ко лаєва [Там са мо. — С.20. 
— № 18], що на ле жить до порівня но рідкісної гру пи знахідок дав ньоєги петсь ких 
ре чей в Ук раїні [Древ не еги пет ские па мят ни ки, 1991. — С. 22; Kата лог, 1993. — 
С.48,183. — Рис.3 (278)].

До пов ню ва ли ко лекцію пізні фа ян сові і скляні підвіски та аму ле ти у 
ви гляді ска ра бея, со ко ла, ви но град но го гро на, канільо ва ної ам фор ки, здво є них 
циліндрич них по су ди нок та зап’яс тя ру ки [Алек се е ва, 1975. — С.2349] єги петсь
ко го по хо д жен ня з північно при чор но морсь ких ан тич них нек ро по лів чи сар
матсь ких по хо вань кінця I тис. до н.е. — по чат ку I тис. н.е. [Па мят ни ки, 1986. — 
С.5860. — №№ 108113].

Антропологічні матеріали. Бу ли пред став лені у збірці на бо ром че ре пів та 
кісток лю дей до би брон зиран нь о го заліза з дослідже них Лу бенсь ким му зеєм 
K.М.Скар жинсь кої по хо валь них ком плексів кур ганів Ли сої Го ри, Зам ку, кле
пачівських дав нь о русь ких по хо вань, а та кож че ре па ми дав ньо русь ких та пізньо
се ред нь овічних не кро полів з ур. Ва ли, Верх нь о го Ва лу, Плю тенців у Луб нах, 
по хо вань XIII ст. в Києві, ок ре мих кур ган них знахідок на Пол тав щині та Kате
ри но слав щині, кла до ви ща пізньо се ред нь овічно го Юр’є  ва XVIXVII ст. (66 од.) 
то що [Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.58].

остеологічні матеріали та кож відкла да ли ся у складі ар хе о логічних 
ко лекцій, де зна хо ди ло ся по над 40 виз на че них кісток тва рин від ран ньо брон зо
вої до се ред нь овічної епо хи [KАВ. — С.26,34,36,7780].

Фотодокументи (26 од.) му зею на ар хе о логічну те ма ти ку бу ли пред став лені 
кілько ма при мір ни ка ми (Ли са Го ра), а та кож світли на ми пан но Люк сем бурзь
ко го му зею істо рич но го жи во пи су, фо то ре про дукціями кар тин 
Г.І.Се ми радсь ко го.

Графічні зображення ілю с т ру ва ли роз горт ки ор на мен тації ек спо но ва них 
по су дин ан тич но го ча су (Ли са Го ра), за гальні ви гля ди роз ко пок, па м’я ток, 

184

Розділ IV. Археологічне зібрання музею K.М.Скаржинської.



до слід  же них му зеєм K.М.Скар жинсь кої, за ма ль ов ки по хо валь них ком плексів в 
ур.За мок, Хит цях та інших пунктах Посулля (14 од.).

Моделітамакети ви ко ну ва ли ся провідни ми про фесіона ла мима ке тис та
ми сво го ча су — С.А.Ма за ракі, В.І.Си зо вим, за уча с тю Д.Я.Са мо ква со ва та 
П.С.Ува  ро вої. Де які з них ви го то вив без по се ред ньо Ф.І.Kамінський, зо кре ма 
мечі скіфсько го ча су, що по хо ди ли з Мгарсь ких кур ганів роз ко пок 1889 р. і не 
по тра пи ли до Лу бенсь ко го му зею [ПАФ ПКМ. — Інв. кни га Полт. держ. краєзн. 
му зею. — № 24 / 1939 р. — А.578579. — №№ 2600426005].

Більш де таль на ха рак те ри с ти ка пред метів ар хе о логічної збірки муз ею за 
місцем зна хо д жен ня по дається у До дат ку 2.

От же, ар хе о логічна ко лекція Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої бу ла 
до сить ре пре зен та тив ною і вклю ча ла чи ма ло яс к ра вих знахідок з те ри торії Ук раїни 
та за кор до ну.

§6.ЗначенняархеологічноїзбіркиK.М.Скаржинської
длясучасноговивченнятериторії
ДніпровськогоЛівобережжяукраїни.

Ар хе о логічне зібран ня Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої — од не з 
найбільших в Ук раїні по чат ку XX ст., — хо ча й «роз чи ни ло ся» се ред кіль кісно 
зро с та ю чих ко лекцій При род ни чоісто рич но го му зею Пол тавсь ко го гу бенсь ко
го земcтва [Су п ру нен ко, 1990г. — С.5], про те за ли ши ло по міт ний слід у вив ченні 
ши ро  ко го регіону Дніпровсь ко го Ліво бе реж жя, ок рес лив ши у своє му складі 
ча с ти ну ета лон них чи за галь новідо мих до слід ни кам ре чо вих ком плексів та 
ок ре мих знахідок. Поєднан ня цих ар те фактів з до сі ма ло відо ми ми у складі 
зібран ня ок рес лює пласт му зей них пред метів, що ма  ють важ ли ве і виз на чаль не 
зна чен ня для вив чен ня ар хе о логії цієї те ри торії ря ду епох та, навіть, по зна чає 
де які пер спек ти ви по даль ших досліджень. 

Особ ли во важ ли ви ми для вив чен ня пам’яток се ред нь одніпровсь кої гру  пи 
пізньо па ле олітич ної до би [Шов коп ляс,  1971а. — С.52; Чер ниш, 1985. — С.5657] є перші 
ма теріали, здо буті збо ра ми Г.С.Kир’яко ва та не ве лич ки ми до  сліджен ня ми 
K.М.Скар жинсь кої. Знахідки Г.С.Kир’яко ва 18711880 рр. на ле жать пер шо му із 
ви яв ле них тут жит ло вогос по дарсь ко му ком плек сові [Сер гин, 1989. — С.1011], 
K.М.Скар жинсь кої, — на пев не, ще од но му, зни ще но му пізніше роз коп ка ми 
Р.І.Гельвіга 19041906 рр. [Щер баківський, 1919а. — С.6163; Śce r bakiwskij, 1926. — 
S.106107; Ефи менко, 1953. — С.551; Шов ко пляс, 1971. — С.121122]. Вра хо ву ю чи збе
ре жен ня круг лиць ких ко  лек цій, слід сподіва ти ся, що решт ки жит ла і гос по
дарсь ких ям, які вва жа ють ся зни ще ни ми, та кож ча ст ко во збе рег ли ся на сьо
годні в Гінцях [Kоно нен ко, Суп  ру нен ко, 1995. — С.176. — Прим.16, 20]. Зреш тою, 
вич ле нен ня па лео лі тич них ко лекцій Лу бенсь ко го му зею се ред ма теріалів роз
ко пок В.М.Щер ба ків  сь ко го в Пол тавсь ко му краєзнав чо му му зеї [Су пру нен ко, 
1992б. — С.198199] ще має значні пер спек ти ви, як і де таль ний пе ре гляд йо го 
па лео н то ло гіч них ко лекцій, де змішані з інши ми знахідка ми, зберіга ють ся 
біль ше 50 зраз ків кісток ви коп ної фа у ни з Гінців. 

Ши ро ко відо ми ми за публікаціями [Ля с ко рон ский, 1892. — С.279. — Табл. III; 
[Kамин ский], 1897. — С.238. — Табл.LXXVIII—LXXX] се ред до слід ни ків ран нь о го 
брон зо во го віку Ліво бе реж жя є зраз ки ли согірської ке раміки з роз ко пок 
Ф.І.Kамінсько го [напр.: Kо пи лов, 1949. — С.246; Бон дарь, 1974. — С.102,136], яку 
більшість спеціалістів дов гий час за ли ша ла по за ува гою у від повід них по бу до
вах [По по ва, 1955. — С.64; Бе ре зан ская, 1966. — С.52; Бон да рь, 1974. — С.170; От ро
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щен ко, 1995. — С.32]. Ли ше за но ви ми зна хід ка ми 1980х рр. [Не при на, 1980. 
—С.312313; Не при на,  Kо ен, 1986. — С.5355; Су пру нен ко, 1986. — С.312; 1989г. — 
С.150153; Мор гу  нов, Не при на, Суп ру нен ко, 1986. — С.275] з’яви ла ся мож ливість 
на да ти цим ма теріалам но ву куль тур ну та по зна чи ти хро но логічну ат ри буцію, 
до лу чив ши до ко ла ста ро жит но с тей пи ви хинсь ко го ти пу [Че ред ни чен ко, 1988. — 
С.2223]. То му вив чен ня ча с ти ни збірки ли согірської ке раміки, що до б  ре збе ре
гла ся [ПKМ. 1019710199, А.346348], знач но роз ши рить мож ли вості інтер пре тації 
ці ка во го фе но ме ну існу ван ня в об ласті Ниж нь о го По сул ля низ ки по се лень 
до би ене о літу  ран ньої брон зи, роз та шо ва них на ви со ких ми сах чи ос тан цях 
ко рін но го бе ре га [Го рен ко, 1964. — А.1228; Си  до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.68,69; Су пру нен ко, 1989г. — С.153]. 

Ши ро ку відомість та ве ли ке зна чен ня для досліджен ня брон зо ли ва р  но го 
ви роб ництва Се ред нь о го Подніпров’я і Схо ду Ук раїни до би пізньої брон зи ма ють 
ок ремі знахідки брон зо вих ви робів, що по тра пи ли до ко лек ції Лу бен сько го 
му зею — кельтів з Аб рамівки, Хо  рольсь ко го повіту, кель та і до ло та з ТрьохІзбен
но го [Лєсков, 1967. — С.146178; Чер ных, 1976. — С.74,77, 83; Та та ри нов, 1993. — 
С.98,100]. Це сто сується й ли вар ної ма т риці для від ли ван ня сер па з Бе рез няків, 
яка з по чат ку XX ст. за лу чається до робіт, що ха рак те ри зу ють стан і роз ви ток 
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предметизіскладу«мінусинської»збіркик.В.Болсуновського.
Карасукський кинджал (1). Мінусинська котловина. VIIVI cт. до н.е. Залізо. 
(ПКМ. — Інв. № ПКМ. 10269, А.418).
Тагарські ножі (2, 3) та серп (4). Мінусинська котловина, с.Тесь Мінусинського повіту Єнісейської губернії. 
Ранній залізний вік. Бронза. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 10530, А.679; ХІМ. — Без інв. номерів, Фонд експонатів 
зі спаленого фашистами музею).
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ви роб ництва брон зо вих зна рядь на Пол тав щи ні в епо ху пізньо го брон зо во го 
віку [Ля с ко рон ский, 1903. — С.62; Ру дин сь  кий, 1928. — С. 42; Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.85. — Табл. 3, 15]. 

Прак тич но ета лон ни ми для вив чен ня ниж нь о сульсь ких ста ро жит но  стей 
скіфської до би ста ли ма теріали ли согірських кур ганів кінця VIV ст. до н.е. 
[Ме лю ко  ва, 1964. — С.52; Иль ин ская, 1968. — С.55. — Табл. XLVII,1821. — Рис.44,1; 
Чер нен ко, 1968. — С.174; Мо ру жен ко, 1989. — С.36]. Не мен  шу відомість ма ють і 
ма теріали роз ко пок Ф.І.Kамінським кур ганів V ст. до  н.е. біля Мгарсь ко го 
мо на с ти ря [Спи цын, 1918. — С.129; Иль ин ская, 1968. — С.55. — Табл.XLVII, 1012]. 
Май же невідо мий кур ган скіфської до би у Хит цях, дослідже ний А.Лю тець ким 
та С.K.Kуль жинсь ким, вка зав І.Я.Плес ка чу міс це для роз ко пок однієї з ба га тих 
по хо валь них пам’яток Лу бенсь ко го По сул ля — дру го го хитцівсько го кур га ну 
[Пле с кач, 1928. — А.35; Іллінська, 1954. — С.6668; Чер нен ко, 1981. — С.150; Иль ин
ская, Те ре нож кин, 1986. — С.63,118]. 

По чи на ю чи з ви с тав ки VIII ар хе о логічно го з’їзду, до на уко во го обі гу ста
ро жит но с тей по чат ку ран нь о го залізно го віку до лу че на брон зо ва со ки  ра 
«колхідсько го ти пу» з око лиць Лу бен [Kамин ский], 1897. — Табл. LXXXII,57; Ля с ко
рон ский, 1903. — С.63; На ри си, 1957. — С.193], яку від не се но до знахідок кіммерійської 
до би [Те ре нож кин, 1976. — С.78; Ско рый, 1999. — С.130. — Рис.24,11]. Не менш яс к ра
вим над бан ням круг лиць кої ко лекції є фраг мен ти ка за на гунн сько го ча су з Пе ре
во лоч ної, що вик ли ка ли інте рес ще у пер шо го до слід ни ка кур ган них пам’яток 
Ниж нь о го По вор ск ля І.А.За рець ко го [Суп ру нен ко, 1994г. — С.79]. 

Розвідки і роз коп ки Г.С.Kир’яко ва 1870х рр. ста ли виз на чаль ни ми в 
ут вер д женні дум ки про дав нь о русь ке ос воєння уз бе реж жя р.Удай [Ука за тель, 1874. 
— С.7,42 та ін.; Ля с ко рон ский, 1897; 1901а. — С.447454; 1903. — С.30,120,144146], роз
та шу ван ня в нижній течії ріки кур ган них не кро полів [Ляс ко рон ский, 1903. — С.102; 
Мо ця, 1990. — С.128130. — № № 250 258,266, 272274; Прий мак, 1995. — С.86], 
досліджен ня яких пізніше про во ди ли І.П.За к ревсь кий, О.Ф.Са банєєв і 
Н.М.Шмиткіна [Ан то но вич, 1888. — С. 272273; Шмыт ки на, 1914. — С.318322; Мо ця, 
1987. — С.142 143; Мор гу нов, 1996. — С.82, 83,89,9798]. Зби ран ня ко лекцій з Kня жої 
Го ри та ДівичГо ри зна ме ну ва ло со бою по ча ток вив чен ня дав нь о русь ких го ро дищ 
Се ред ньо го По дні пров’я [П.K., 1899. — С.4647; [Бе ля шев ский], 1899. — С.103104; Kуче
ра, Су хо бо ков, 1984. — С.7]. 

Ши ро ко відо ми ми ви я ви ли ся пізньо се ред нь овічні ук раїнські ста ро жит ності з 
Лу бен та ок ру ги, зо се ре д жені у Лу бенсь ко му му зеї K.М.Скар жин ської [Хан ко, 
1992. — С.23 24; Kула то ва, 1993. — С.6,10; Мок ляк, 1993. — С.5658]. Так, тільки 
ке рамічні по лив’яні по лу ми с ки київсько го по ход жен  ня, знай дені на Верх нь о му 
Ва лу, не од но ра зо во публіку ва ли ся чи опи су ва  ли ся в ряді праць [Пе т  ров], 1901а. 
— С.207; [За рец кий], 1913. — С.19. — Рис.146147; Ри   жен ко, 1930. — С.79; Ла щук, 1965. 
— С.6669; Дан чен ко, 1974. — С.44,4647; Ти щен ко, 1992. — С.160; По ши вай ло, 1993. — 
С.11]. 

Та ким чи ном, чимало предметів археологічного зібрання Лубенського музею
складають основне коло джерел вивчення найдавнішого минулого Дніпровського лісо
степовогоЛівобережжятаСередньогоПодніпров’ярядуепох, во ни є за галь новідо ми
ми пам’ят ка ми му зей но го фон ду Ук раїни. За лу  чен ня до на уко во го обігу пе ре важ ної 
більшості круг лиць ких ко лекцій чи, в разі від сут ності кон крет них ре чей збірки, 
на уко вої інфор мації про них, знач но роз ши рить дже ре лоз нав чу ба зу вив чен ня 
пам’яток регіону від до би па ле оліту до епо хи пізньо го ук раїнсько го се ред нь
овіччя.
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Розділ V. 

ДОЛЯ KОЛЕKЦІЙ МУ ЗЕЮ



Історія ко лекцій є невід’ємною ча с ти ною му зей но го дже ро ло знав ст ва 
[Му зей ные тер ми ны, 1986. — С.62; Neustupný, 1968. — S.46,83]. У ви пад  ку з Лу бенсь
ким му зеєм K.М.Скар жинсь кої во на дає змо гу скла с ти уяв лен ня не тіль ки про 
до лю цьо го уні каль но го зібран ня, а й орієнту ва ти дослідників у по  даль ших по шу ках 
і ви в ченні відсутніх на сьо годні чи втра че них пред метів збір ки.

У червні 1906 р., після зго ди ди рекції При род ни чоісто рич но го му зею 
Пол тавсь ко го гу  бернсь ко го зем ст  ва прий ня ти в дар зібран ня 
K.М.Скар жин ської [От чет... за 1906 г., 1907. — С.1,4], по ча ла ся йо го пе ре да ча і 
па ку ван ня ра зом із вітри на ми та іншим об лад нан ням [ДА ПО. — Ф.222. — 
Спр.15. — А.1309; НА ПKМ. — Спр.1110 (2273 п/р). — А.2], що три ва ли май же три 
мі сяці [От чет... за 1906 г. — С.2]. Про те, як «укорінив ся у меш канців Лу бен 
ін те рес до му зею», мо жуть свідчи ти фак ти, на ве дені ча со пи сом «Пол тав сь
кий вісник»: «Дізнав шись, що му зей на завжди ви во зять із Kруг ли ка, ціли ми 
сі м’ями лю ди при хо ди ли ту ди під час па ку ван ня... І настій ли во ви ма га ли, 
щоб ще хо ча б раз по ди ви ти ся му зей, і такі сімейні від віду ван ня лу бен ця ми 
прак ти ку ва ли ся ко жен свят ко вий день, ко ли му зей був від чи не ний, так що 
рід ко хто з лу бенців не був у му зеї, ад же вхід до ньо го зав жди був бе з ко штов
ним» [За рец кий, 1906. — С.3].

Ек с по на ти Kруг лиць ко го му зею у 270 ящи ках в чо ти рь ох ва го нах ра    зом з 
90 вітри на ми до став лені в Пол та ву залізни цею у ве ресні 1906 р. [От         чет ... за 1906 
г. — С.2]. Ли ше за чо ти ри ро ки 72 ящи ки з пред ме та ми ар хе  о   ло гічно го зібран ня 
бу ли ос та точ но розібрані і розміщені у Пол тав сь ко му му зеї [От чет... за 1910 г., 
1911. — С.9]. Опис ар хе о логічної ча с ти ни зіб ран  ня здійснив у «Kато лозі ар хе о
логічно го відділу» пре па ра тор І.А.За рець кий. Ним же ук ла дені кар то те ки 
ко лекцій [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.15. — А.18; KАВ. — С.1144. — №№ 1951; Ес те ст
вен ноис то ри че с кий му зей, 1912. — С. 124125]. Kолекції істо ри коет но графічні та 
цер ков ної ста ро  ви ни роз би рав ет  но граф і фоль к ло рист П.Д.Мар ти но вич [От
чет... за 1906 г. — С.2].

Ско ри с тав шись по ра да ми відо мо го київсько го ар хе о ло га і ет но г ра фа 
М.Ф.Біляшівсько го [Не сту ля, 1993. — С.29], Пол тавсь ке зем ст во розміс ти  ло пе ре
важ ну більшість збірок на тре ть о му ман сард но му по версі но воз бу до ва но го 
приміщен ня Пол тавсь ко го гу бернсь ко го зем ст ва [Сла с ти о нов, 1903. — С.3; [Трай ман], 
1908. — С.4; Щер баківський, 1910. — С.250; Хан ко,1990. — С. 370376; 1991. — С.2137], 
де об’єдна ли ся ко лекції земсь ко го му зею [Оле  хов ский], 1899. — С.190], ар хе о ло
гона ро доз нав ча збірка П.П.Боб ров сь ко го [Су пру нен ко, 1991. — С.3848] та ар хе о
логічні, нумізма тичні, на ро до знав чі зібран ня K.М.Скар жинсь кої [От чет... за 
1908 г., 1909. — С.12; Щер ба ківський, 1919. — С.IV,121]. Ці ма теріали й ут во ри ли 
першуархеологічнуекспозицію Му зею Пол тавсь ко го гу бернсь ко го зем ст ва, на зва
но го спо чат ку «МузейK.М.Скаржинської» (19081912), а зго дом — Ар хе о логічний 
від діл, або Ар хе о логічний му зей Пол тавсь ко го гу бернсь ко го зем ст ва (19131917) 
[ПАЗ, 1994. — С.159; Kоно нен ко, Су пру нен ко, 1994. — С. 171]. Ство рен ням ці  єї ек с по
зиції у 19071912 рр. зай мав ся І.А.За рець кий, а в 19131915 рр. — В.М.Щер баківський 
[Щер баківський, 1919. — 25 с.]. Вхід до Ар хе о ло гіч но го від ділу зро би ли ок ре мим 
(су час ний за пас ний західний вхід Пол тав сь ко го кра єзнав чо го му зею); він 
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по зна че ний уже на плані Пол та ви 1908 р. під наз вою «Му зей K.М.Скар жинсь кої» 
[План, 1908].

Істо ри коет но графічні ко лекції, жи во пис, до ку мен тальні пам’ят ки бу  ли 
розміщені у приміщенні При род ни чоісто рич но го му зею в одному  з про світ ніх 
бу дин ків ім. М.В.Го го ля (су час ний Дер жав ний архів Пол тавсь кої об ласті, вул. 
Го го ля, 24) [ІР ЦНБ НА НУ. — Ф.31. — Спр.1470. — А.1; Ес те ст вен ноис то ри че с кий 
му зей, 1912. — С.126; Мо щен ко, 1991. — С.28; Не сту ля, 1991. — С.5860]. Во ни бу ли 
об’єд на ні ли ше 1920 та 1924 рр. у Цен т раль но му про ле тарсь ко му му зеї Пол тав щи ни 
[Ни ко ла ев, 1991. — С.824; До ку мен ти, 1993. — С.4,5,9395,106111].

1919 р. у Пол таві бу ла відкри та Kар тин на га ле рея [НА ПХМ. — Спр. 5/1974. 
— А.23; Ру динсь кий, 1920. — С.23; 1993. — С.3]. Фун да то ром му зей но го за кла ду і 
пер шим її завіду ю чим М.Я.Ру динсь ким бу ли до лу чені до ху дож ньої ек с по зиції 
ок ремі тво ри ма ляр ст ва, скульп ту ри, цер ков но го на  чин ня та меблі зі збірок 
K.М.Скар жинсь кої [Хан ко, 1994. — С.811]. У 1925 1928 рр. до підвідділу об ра зо
твор чо го ми с тецтва Пол тавсь ко го дер жав  но го му зею (ко лишній На род ний, 
Цен т раль ний про ле тарсь кий) пе ре да ю ться більшість творів об ра зо твор чо го 
ми с тецтва, а то й ет но графічних, ча сом — ок ремі речі ар хе о логічних ко лекцій 
Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин ської [Вер надсь кий, 1993. — С.30; До ку мен ти, 
1993. — С.4863; Ри жен ко, 1927. — С.414416], в то му числі збір ка пи са нок [Га лян, 
1992. — С.32,34]. Ві до крем лен ня Ху дож нь о го му зею від Пол тавсь ко го дер жав но го 
(су час но го кра єзнав чо го) 1940 р. [Хан ко, 1994. — С.11 12] за по чат ку ва ло со бою 
пер ший факт дроблення ко лекцій му зею K.М.Скар жинсь кої у скла ді істо рич них 
му зей них збірок Пол тав щи ни.

Найбільша ча с ти на круг лиць ко го зібран ня ввійшла до ек с по зиції Цент
 раль но го про ле тарсь ко го му зею Пол тав щи ни, відкри то го 1920 р. [Ни ко  ла ев, 
1991. — С.23; 100 років.., 1991. — С.26]. У ство реній за ко рот кий строк В.Ф.Ніко
лаєвим, K.В.Мо щен ком, М.Я.Ру динсь ким, В.М.Щер ба ків сь ким та інши ми 
полтавськими музейниками ек с по зиції зібран ня Лу бенсь ко го му зею зай ма ло 
од не з най важ ливіших місць [Ру динсь кий, 1928. — С.29]. Істо ри коет но графічні 
збірки Му зею K.М.Ска р  жин ської, до пов нені ко лекціями ко лиш нь о го земсь
ко го му зею та но ви ми над хо д жен ня ми, ви ве ли край о вий му зей Пол тав щи ни на 
од не з чіль  них місць в Ук раїні [Сіман цев, 1927; Ри жен ко, 1928а. — С.713; 1928б. — 
С.23].

На 19291939 рр. при па дає період ча ст ко во го ни щен ня лу бенсь ких ко 
лекцій. Зі сталінськи ми ре пресіями, при хо дом до му зею но вих, об ме же
ноос віче них співробітників, частіша ють ак ти ван далізму са ме му зей ників 
сто сов но пред метів, що зберіга ли ся. Так, зго дом відо мим одесь ким ар хе о ло
гом С.М.Си ніци ним [Се кер ская, 1989. — С.4345; 1990. — С.5558; Стан ко, 1989. 
— С.67] 19341935 рр. руй нується ком плексність збе ріган ня ма теріалів з роз
ко пок кон крет них пам’яток. Ана логічні дії де що раніше вчи няє й О.М.Ро го ва 
[Га в ри лен ко, 1993. — С.11]. У 19291933 рр. не од но ра зо во про во дить ся без
підстав не ви лу чен ня ря ду уні каль них пред метів зі збірок му зею для, так зва
но го, за кор дон но го ек с пор ту Все со юз ним акціонер ним об’єднан ням «Ан ти
кваріат» [Не сту ля, 1995. — 2. — С.148149]. Kілька разів здійсню ють ся «зд ачі» 
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ар хе о логічних та ювелірних ек с по на тів з до ро
гоцінних ме талів до «фон дів обо ро ни», в то му числі 
1941 р., а ос танній — 1952 р. [ПАФ ПKМ. — Ак ти від 
16.12.1933 р.; 10.09.1941 р.; 18.04.1952 р. — №  № 2, 12, 
28].

Знач на ча с ти на істо ри коет но графічних 
ко лекцій му зею 1941 р. бу ла ева куй о ва на [Тка чен ко, 
1995. — С.33], хо ча більше по ло ви ни від за галь ної 
кількості збірок за ли ша ло ся в Пол таві [НА ІА НА НУ. 
— Ф.10. — Спр.68. — А.6; НА ПKМ. — Спр.11401. — 
А.12]. Про тя гом 19411943 рр. фа шист сь кі за гарб ни
ки не од но ра зо во ви лу ча ли ок ремі речі, що по хо ди ли 
зі збі рок ко лиш нь о го Лу бенсь ко го му зею — 
бактрійські та бо с порські мо не ти, зна хід ки з кур
ган них па м’я ток скіфсько
го ча су (в то му числі зо лоті 
бляш ки) з По сул ля [НА 

ПKМ. — Спр.0319. — А.25,26; Га в ри лен ко, 1993. — С.12], 
ки ли ми, тво ри жи во пи су, пор це ля ну [НА ПKМ. — 
Спр.0348. — А.138]. Се ред осіб, при чет них до по гра
бу ван ня му зею, по ди буємо ге не ралів Руг штед та, 
Лонінга, пол ков ни ка Вайк нех та, ху дож ни ка Шварц
коп фа, ко лиш нь о го пол тавсь ко го бур гомістра П.
Га ланіна та інших [Андрієць, Жу ра вель, Мок ляк, 2000. 
— С.56, 58]. У серп ні 1943 р. більшість найві до мі ших 
ек с по натів ар хе о логічної збірки му зею, що за ли ши
ла ся в Пол таві, бу ла відправ ле на до Німеч чи ни за 
по дан ням спе ціаль ної комісії у складі інс пек то ра 

шта бу Ро зен бер га Г.Штанд
фу са та ук раїнсько го ар хе
о ло га П.П.Kу рінно го [Га в
ри лен ко, 1993. — С.12; Стад ник, 1991. — С.116], ча с ти на 
бу ла за хо ва на від за гарб ників тодішніми ар хе о ло га
ми му зею В.Й.Дов жен ком та Г.О.Си до рен ко [НА ІА 
НА НУ. — Ф.10. — Спр.68. — А.3 зв.; Су пру нен ко, 1988а. 
— С.41].

Ча с ти на ви к ра де них фа ши с та ми ре чей, що 
на прав ля ли ся спо чат ку до Kиєва, а далі на 
Kам’янецьПодільський, бу ла втра че на на шля ху до 
ос тан  ньо го (архівні ма теріали, пред ме ти ми с тецтва) 
[Грімстед, Бо ряк, 1992. — С.21], але пе ре важ на більшість 
не за ги ну ла. Їх ви я ви ли на одній із авст рій сь ких 
залізнич них плат форм і по вер ну ли на зад [НА ПKМ. 
— Спр.11399. — А.13; 11503. — А.2; ПАФ ПKМ. — Акт від 
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І.А.Зарецький(18571936) (вгорі). 
Фото 1920х рр. (Оренбурзький краєзнавчий музей).

М.Я.рудинський(18871958) (справа).  
Фото середини 1940х рр. (Археологічний музей НАН України).

Г.о.Сидоренко(19181984).  
Фото 1970х рр. (НА ЦОДПА).



29.07.1948 р.]. Тільки до по вер нен  ня ко лекцій у Пол та ву во ни бу ли «пе ре гля нуті» 
в Дер жав но му іс то рич но му му зеї УРСР (су час ний На ці ональ ний му зей історії 
Ук раїни), де з ос танніх бу ло ви лу че но ряд яск ра вих ат рак тив них пред метів, в 
то му числі зі збірки K.М.Скар жинсь кої [див.: Ана на со ва, 1988. — С.78; Са вич, 1995. 
— С.123125]. А ось більшість пред метів ар хе о логічної ко лекції, що за ли ши ла ся у 
при міщенні Пол тавсь ко го крає знав чо го му зею і йо го схо ви щах, по тра пи ли у 
по лум’я по жежі, вчи не ної 2123 вересня 1943 р. гіт лерівськи ми ван да ла ми [НА 
ПKМ. — Спр. 0319. — А.26; 11503. — А.2; Акт.., 1944. — С.1]. Все те, що вціліло, 
зібра ла на по пе лищі на уко вий спів ро бітник му зею Г.О.Си до рен ко [Су пру нен ко, 
1987. — С.15]. Нею ж здій с нені по пе редні за пи си ре чей в но вий інвен тар, по шу ки 
втра че них ат ри буцій до 20 000 пред метів [Су пру нен ко, 1992. — С.26]. Ви пад ко во в 
од но му з са раїв збе ре гла ся ча с ти на при род ни чих збірок K.М.Скар жин ської, 
зав бач ли во схо ро не на там відо мим орніто ло гом М.І.Гав ри лен ком, по над 6000 
книг на уко вої бібліоте ки, ком плект жур на лу «Kиев ская ста ри на», ви ро би з фар
фо ру, май оліки, ча с ти на руш ників [Бой ко, 1944. — С.1].

Вар то зга да ти та кож про ви ве зен ня з му зею колишнім директором 
19411943 рр. K.В.Мо щен ком [Не сту ля, 1991. — С.6472] по над 4000 ав торсь ких 
ма люнків пи са нок С.K.Kу ль жинсь ко го до пер шо го та дру го го ви пусків 
«Опи са ния кол лек ции на род ных пи са нок» і ру ко пи су праці [О.С., 1994. — 
С.207; Су пру нен ко, 2000. — С.13] з ме тою її публікації за кор до ном. Ці унікальні 
ма теріали, ра зом з кіль ко ма ки ли ма ми та брон зо ви ми хре с та миен колпіона
ми, осіли у збірці му зею та архіву пра во слав но го цер ко в ному зей но го ком
плек су у Са утБавндБруці (штат НьюДжер сі) в США [Селіва чов, 1991. — 
С.194; 1991а. — С.1928]. За ува жи мо, що один із дав нь о русь ких ен колпіонів 
XIII ст., що по хо див з Kня жої Го ри, зі збір ки K.М.Скар жинсь кої, K.В.Мо 
щен ком був пе ре да ний пол тав цю С.І.Скрип ни ку — патріар ху Kиївсько му та 
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Боковийвхіддобудинкуполтавськогогубернськогоземства, 
на мансардному поверсі якого була розміщена експозиція 

«Музею К.М.Скаржинської» (19081912 рр.). 
Біля ганку встановлена одна з половецьких стел із круглицької збірки.

Фото І.Ц.Хмелевського, 1908 р. (ПКМ. — Інв. № ПКМ. 9696; А. 318). 



Всієї Ук раїни УПЦ Kиївсько го пат ріар ха ту Мсти сла ву [Пер шо му.., 1994. — 
С.29], який зав жди но сив на ті  лі цер ков ний вла ди ка і з яким він за повів се бе 
по хо ва ти [осо би с те по ві до млен ня Йо го Свя тості патріар ха Мсти сла ва ав то ру, 
1992 р.] в Са утБавндБруці [Ро тач, 1995. — С.81; Святіший Мсти слав, 1994. — 
С.31].

Ева куй о ва на на Схід од на з ча с тин ко лекції краєзнав чо го му зею у скла
 ді ви робів з ме талів, ема лей, іко нок, го дин ників, хо лод ної та во гне па  ль ної 
зброї, скульп ту ри, по су ду і ме морій пер со наль но го ха рак те ру най виз нач ні
ших пол тавців — діячів куль ту ри та ми с тецтва (близь ко 2000 од. зб.), бу ла 
пе ре да на на збе ре жен ня до фондів краєзнав чо го му зею в Уфі [ЦДА ВОУ. — 
Ф.166. — Оп.11. — Спр.502. — А.2596]. Інша — до 3000 творів на род но го мис
тецтва (ки ли ми, плах ти, руш ни ки, зраз ки на род ної ви шив ки) — ви ве зе на 
до Тю мені і схо ро не на «в склепі місце во го му зею». 6 ящиків най більш знач
них му зей них цінно с тей бу ли на прав лені в Уфу че рез Пол тав сь ке відділен
ня ко лиш нь о го Держ бан ку СРСР [Там са мо. — А.9; Спр.503. — А.96; Ф.2,оп.7. 
— Спр.612. — А.10]. Ча с ти на ж ко ш тов но с тей ева ку ю ва  ла ся без по се ред ньо 
че рез Держ банк, і по вер нен ню підля га  ли ли ше речі уні кальні та особ ли во 
ві  до мі [Тка чен ко, 1995. — С.33]. Не обхідно та кож заз на чи ти, що ча с ти на (на 
сьо годні кількість не вста нов ле на) пред метів му зей ної збірки, ева куй о ва
них до Уфи, так і не по вер ну ла ся в Пол та ву. Це, пе ре важ но, зраз ки оз б
роєння, де які куль тові речі, ок ремі нумізма тичні і фа  ле рис тичні пам’ят ки. 
За опо се ред ко ва ни ми да ни ми, во ни й на сьо годні збе рі  га ють ся се ред 
ко лекцій Баш кир сько го істо ри кокраєзнав чо го му зею. Се ред них є й кілька 
де сятк ів оди ниць збе ре жен н я ко лиш нь о го Лу  бенсь ко го м у зею 
K.М.Скар жинсь кої. По ка зо вим мо же бу ти й факт ви лу  чен ня чи роз по ро
шен ня під час ева ку ації до ку мен таль них фондів зі збірки К.М.Скар жинсь кої, 
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В.М.Щербаківський(18761957) (зліва). 
к.В.Мощенко(18761963). 
Портрети роботи Є.В.Путрі. 1992 р.



більша ча с ти на яких з 1939 р. зберіга  ла ся вже у Дер жав но му архіві Пол
тавсь кої об ласті. Так, на 1941 р. у фонді на ра хо ву ва  ло ся 3673 до ку мен тальні 
пам’ят ки, а за ста ном по вер нен ня з ева ку ації на 29 груд ня 1945 р. їх ви я ви
ло ся ли ше 2847 [ДА ПО. — Ф.222. — Оп.1. — А.12]. 

На сьо годні вціліло понад 50 відсотків пред метів ар хе о логічно го зіб ран ня 
K.М.Скар жинсь кої, ча с ти на з яких пе ре бу ває в об горіло му (ока ле но му) стані. 
Де які ком плек си ре чей ви я ви ли ся зміша ни ми, де пас  пор ти зо ва ни ми чи по шко
д же ни ми не кваліфіко ва ною ре с та в рацією 1950х рр. [Ван цак, Су п ру нен ко, 1995. 
— С.67]. Певні втра ти ма ють ет но графічні й іс то ричні, особ ли во — нумізма тичні 
та при род ничі ко лекції. Та ос нов на час ти на зіб ран ня K.М.Скар жинсь кої вціліла. 
Це сто сується і кни гозбірні Пол тавсь ко го кра єзнав чо го му зею, де за раз містить
ся до 1000 книг із круг лиць кої біб лі о те ки. За зна чи мо, що ще 1908 р. ча с ти на 
кни гозбірні K.М.Скар жинсь кої (1643 ди тя чих та бе ле т ри с тич них ви дан ня) бу ла 
пе ре да на бібліотеці Гу берн ської зем ської уп ра ви [От чет... за 1908 г., 1909. — С.4]. 
Ряд дуб лет них нау ко вих ви дань, ра зом із за зна че ни ми книж ка ми, пізніше 
по тра пили до фон ду Об лас ної дер жав ної універ саль ної на уко вої бібліоте ки ім. 
І.П.Kот ля ревсь ко го, а че  рез неї — під час чер го во го пе ре гля ду фон ду 1970х рр. 
— до Істо рич ної бібліоте ки Ук раїни в Kиєві.

Ча с ти на ко лекції до ку ментів Лу бенсь ко го му зею ляг ла в ос но ву од но го з 
найз начніших і най ба гат ших фондів Дер жав но го архіву Пол тавсь кої об ласті — 
осо би с то го фон ду K.М.Скар жинсь кої (фонд 222) [ДА ПО. — Ф. 222. — Оп.1. — 2647 
спр.; Ви сич и др., 1982. — С.189191], а та кож реп ре зен то ва на у до ку мен таль но му 
зібранні Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею (гра мо ти, свідоцтва, ука зи та інші 
XVIIXIX ст. — по над 150 од. зб.) [Уль я нов ский, 1989. — С.112].

У 1950х — на по чат ку 1980х рр., у зв’яз ку із роз гор тан ням ма со во го 
му зей но го будівництва на Пол тав щині [Бу ла ний, Яв ту шен ко, 1979. — 203 с.; Біло
ус, Лит ви нен ко, 1989. — С.8183], ча с ти на ре чей му зею K.М.Скар жин ської бу ла 
без дум но передана у районні музейні осередки, тоді відділи та фі лії об лас но го 
му зею. Не прин ци по ва по зиція ди рек торів Пол тавсь ко го кра  є знав чо го му зею 
М.Л.Kап лу на і М.Д.Оніпка, відсутність знань з історії ко лек цій у більшості 
на уко вих співробітників при зве ли до то го, що де які ек с  по на ти опи ни ли ся у 
Kре мен чуць ко му і Ди кансь ко му істо ри кокрає знав чих, Мир го родсь ко му 
краєзнав чо му, Му зеїза повідни ку «По ле Пол тав ської бит ви», Пол тавсь ко му 
літе ра тур номе моріаль но му му зеї І.П.Kот ля ревсь ко го, Му зеї істо рич них ко ш
тов но с тей Ук раїни, Цен т ральній нау ковій бібліотеці НАН Ук раїни ім. В.І.Вер
надсь ко го (ста ро дру ки) та де яких інших му зей них збір ках, навіть у Вінниць
ко му, Крас но градсь ко му та Чор ну хинсь ко му кра є знав чих му зе ях (див. До да
ток 5).

У 1960 – на по чат ку 1980х рр. сте рео тип ною у відповідях ад мі ні стра ції 
Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею на за пи ти дослідників що до долі ко лек цій 
K.М.Скар жинсь кої бу ла фра за про на чеб то по вне зни щен ня ко лек цій Лу бенсь
ко го му зею в ро ки ос тан ньої війни [напр.: ЛМДА. — Ф.62. — Спр.1. — А.4] та об ме
жен ня до сту пу навіть на уковців му зею до ста рої фон до вої до ку мен та ції і на ма
гань вста но ви ти по хо д жен ня тих чи інших ек с по на тів. Усе це бу ло ви  кли ка не 
по бо ю ван ням мож ли вості бу ти ви к ри ти ми у від сут ності серй оз ної ат ри бу
таційної ро бо ти та вив чен ня ко лекцій уп ро довж ря ду ро ків, яке в той час 
заміня ли га лас ливі за хо ди з про па ган ди до сяг нень со ціа лістич но го будівництва 
та спо со бу жит тя [ог ляд за: Ви дан ня, 1991. — С. 4044]. Та всеж ос нов на ча с ти на 
зібран ня му зею К.М.Скар жинсь кої збе рег ла ся. Во на зо се ре д же на у двох пол
тавсь ких му зе ях — краєзнав чо му та ху дож ньо му.

Та ким чи ном, історія ко лекцій Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин сь кої 
після 1906 р. доз во ляє виділи ти чо ти ри ос новні ета пи їх вив чен ня, ек с по ну ван ня і 
збе ре жен ня:
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19061919 рр. — у складі При род ни чоісто рич но го му зею Пол тав сь ко го 
гу бернсь ко го зем ст ва (На род но го Му зею Пол тав щи ни з 1917 р.);

19201940 рр. — Пол тавсь ко го дер жав но го му зею (Цен т раль ний про  ле
тарсь кий му зей Пол тав щи ни, Kрай о вий му зей ім.В.Г.Kоро лен ка);

19411948 рр. — ча ст ко во го ни щен ня та роз по ро шен ня по різним му  зей
ним ус та но вам;

19482000 рр. — зо се ре д жен ня пе ре важ но в пол тавсь ких Kраєзнав чо му та 
Ху дож нь о му му зе ях, по чат ку су час но го ета пу вив чен ня та вста но в лен ня втра че
них ат ри буцій.

Історія ко лекцій Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої у складі збі рок 
Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею на оч но ілю с т рує без пе реч не у сві то вій му зейній 
прак тиці пра ви ло, що успішне збереженняівивченняперсональнихзбірокісторично
го походження можливе лише в разі їх концентрації в одному музейному закладі 
[Су пру нен ко, 2000. — С.15]. То му до ос тан нь о го ча су пе ре важній більшості 
дослідників не бу ло ві до мо про те, що ко лекції Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої збереглися.
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полтава.просвітнібудинкиім.М.В.Гоголя.
За фотолистівкою 1908 р. 

полтава.Будинок,дезнаходилисяетнографічнийтаісторичнийвідділи
природничоісторичногомузею Полтавського губернського земства 

та земська бібліотека. 
Сучасний Державний архів Полтавської області. Фото 1995 р. 



ВИСноВкИ

Аналіз діяль ності Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої в кінці XIX — 
на по чат ку XX ст. як виз нач но го на уко во го і краєзнав чо го за кла ду ком п лекс
но го вив чен ня Пол тав щи ни [Аб ба сов, 1988. — С.54], діяльного осередку у роз
вит ку ар хе о логічної на уки і му зей ництва, з од но го бо ку, та яви ща в гро мад
сько му куль тур ноосвітньо му русі, — з іншо го, доз во ляє зро би ти ряд уза галь
нень.

1. На уко ва і му зей на дослідниць ка та зби раль ниць ка діяльність Лу бен сь ко го 
му зею бу ли віддзер ка лен ням об’єктив но го про це су ста нов лен ня і роз вит ку віт чи з ня ної 
ар хе о логічної на уки пізньо го уварівсько го та по сту ва рів сь ко го періодів, ко ли 
за вер шу вав ся про цес ак тив но го на ко пи чен ня ар хео ло гіч них дже рел, фор му
ван ня му зей них ко лекцій і по шу ку пам’яток різних епох, ста нов лен ня первісної 
ар хе о логії. Перші інтен сивні ар хео логічні до слід  жен ня, в то му числі і в ба сейні 
Су ли, ок рес ли ли ко ло ос нов них пам’яток ар  хе о логії, яки ми по ча ла опе ру ва ти 
на ука. Діяльність Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої стоїть на межі за вер шен ня 
про це су на ко пи чен ня ар хе о ло гіч  них дже рел та пер ших спроб уза галь нень здо бу тих 
ма теріалів, те о ре тич но го оп ра цю ван ня й інтер пре тації ре зуль татів досліджень, 
публікації наслідків цих робіт.

До ба ру бе жу XIXXX ст. при нес ла в ар хе о логічну на уку та му зеє знав ство й 
чис ленні про яви твор чо го підхо ду місце вих дослідників — ен цик ло пе дич но освіче
них ви хо ванців ук раїнських універ си тетів, — за лу чен ня до про це су досліджень 
да них при род ни чих на ук, по шу ки що до вдо с ко на лен ня ме то ди ки роз ко пок і 
розвідок, навіть не о рди нар ний вибір те ма ти ки та ких ро біт і зовсім не вив че них 
до то го типів пам’яток. Впро ва д жен ня в жит тя ін ди віду аль но го підхо ду місце
вих дослідників у га лузі му зей ництва ви ли ло ся у вті лен ня в ек с по зиції му зею 
K.М.Скар жинсь кої влас них наслідків ро зуміння іс то рич но го про це су на кон
кретній те ри торії у ключі об лас ництва в ук раїн сь  кій історіог рафії цьо го ча су, 
ство ре ння ни ми кон цепцій та хро но логічних «ко  ло нок» для ок ре мо го регіону, 
ком плекс ності у по дачі ма теріалів.

У цьо му плані ціка вим для порівнян ня є та ке за ува жен ня од но го з най
відоміших західноєвро пейсь ких ар хе о логів Гор до на Чайл да в кон тексті ста
нов лен ня ар хе о логічної на уки в Європі: «...провінційні інтеліген ти по ча  ли 
досліджу ва ти пам’ят ки, ство рені їх вла сни ми... пред ка ми, і за ли ше не від них 
гру бе на чин ня... Ці лю би телі зібра ли ве ликі ко лекції місце вої зброї та по су ду, 
по ряд з ху дожніми ви ро ба ми, при ве зе ни ми з Півден них морів... Не об хідність 
ме то до логічної об роб ки цих ко лекцій зму си ла зби рачів ста ро жит но с тей 
ви най ти си с те му кла сифікації, а це був пер ший і не ми ну чий крок на шля ху 
пе ре тво рен ня ар хе о логії в на уку» [Чайлд, 1949. — С.2021]. На  ве де не ли ше пев
ною мірою мог ло сто су ва ти ся Лу бенсь ко го му зею на по чат ку ета пу ста нов лен
ня. Далі ево люція му зею вже протіка ла в іншо му вимірі — у кон  тек сті роз вит
ку ук раїнської куль ту рар хе о логії ос тан ньої чверті XIX ст. [Ге  нинг, Лев чен ко, 1992. 
— С.5].

От же, за сну ван ня й діяльність Лу бенсь ко го му зею є наслідком об’єк тив
но го про це су ста нов лен ня і роз вит ку вітчиз ня ної ар хе о логічної нау ки, зба га че
ної та лан том та по движ ництвом K.М.Скар жинсь кої, на уко вих спів  робітників 
му зею і йо го до б ровільних помічників.

198



2. За сну ван ня і роз бу до ва круг лиць ко го му зей но го зібран ня ме це нат кою і діяч
кою на ниві освіти та куль ту ри, ви дав цем K.М.Скар жинсь кою (1852 1932) бу ла 
яс к ра вим ви я вом роз вит ку ук раїнської куль ту ри кінця XIX ст., провісни ком національ
нокуль тур но го відро д жен ня XX ст. Ви ник нен  ня му зею пов’язується з по чат ком 
про ве ден ня на Дніпровсь ко му Ліво бе  режжі та в По суллі зо к ре ма на у ко вих 
досліджень, в то му числі ар хео ло  гічних, по ши рен ням ко лекціону ван ня та 
по явою пер ших су то ар хе о ло гіч них збірок, рос том освіче ності на се лен ня і 
по ши рен ням ме це нат   ства у се ре до вищі про гре сив но го національ но го дво рян
ст ва і під при єм ців.

Роз ви ток вітчиз ня ної на уки, на сам пе ред ук раїноз нав ст ва, у 18701880 х рр. 
ви ма гав ство рен ня дже ре лоз нав чої ба зи та ких досліджень, а від так за сну ван ня 
му зей них збірок, архівів, кни гозбірень. Внутрішньо по лі тич ні умо ви в Ук раїні, 
що пе ре бу ва ла у складі ко лиш ньої Російської ім пе рії, не спри яли по яві та ких 
за кладів за підтрим ки дер жа ви, то му ос нов на ва га в їх фун дації і роз вит ку ля га ла 
на при ват них влас никівме це натів чи нау кові гро мад ські то ва ри ст ва. Ли ше зго
дом ці функції прий ма ють на се бе національ но й еко номічно змужнілі зем ст ва.

То му за сну ван ня Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кою, пе ре да ча зго
дом йо го ко лекцій, архіву, бібліоте ки, об лад нан ня цілком сфор мо ва но го за к ла
ду Пол тавсь ко му гу бернсь ко му зем ст ву роз гля дається як без ко ри с ли вий вчи нок 
ук раїнської патріот ки, по движ ниці в ца рині куль тур ноос віт ньої ді яль ності на 
бла го сво го на ро ду.

Ре зуль та та ми по движ ництва за снов ниці й співробітників му зею бу ло не 
тільки ство рен ня і роз бу до ва ве ли ко го при ват но го му зей но го зібран ня, до ступ
но го для ши ро ких кіл відвіду вачів, а й втілен ня в жит тя різноп ла но  вої куль тур
ноосвітньої про гра ми з фун дацією на уко вої та за галь ної кни го збір ні, чи тальні 
для се лян на вко лишніх сіл і меш канців око лиць Лу бен, ве чір ніх чи тань для 
на ро ду та учи ли ща для до рос лих, курсів для міс це во го вчи тель ст ва, про ве ден ня 
лекцій провідних ук раїнських уче них і по пу ля ри за то рів на уки, ство рен ня 
ремісни чих на вчаль них май сте рень та твор чі по шу ки ама торсь ко го те а т раль но
го ко лек ти ву, який про па гу вав кра щі тво ри ук ра їн сь кої дра ма тургії.

Ви дав ни ча про гра ма Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої пе ред ба ча ла ви пуск 
у світ по вно го ка та ло га збірок, ок ре мих на уко вих робіт та кра єз на вчих на рисів. 
Му зеєм ви да ні на укові праці за галь ним об ся гом у 45 дру ко ва них ар кушів. Про
дов жен ням ви дав ни чої діяль ності му зею, вже після йо го пе ре дачі до Пол тавсь
ко го зем ст ва, став ви пуск K.М.Ска р жинсь кою у Швей царії лі те  ра тур нона уко
во го і політич но го ча со пи су «За ру бе жом», ві до мо го в ши ро ких ко лах ук раїнської 
та російської еміграції.

От же, му зей K.М.Скар жинсь кої слід роз гля да ти як своєрідне і яс к ра ве куль тур не 
яви ще на тлі ста нов лен ня національ но го му зей ництва, на уки, ос ві ти, кни го ви дав ни чої 
спра ви і краєзнав ст ва в кінці XIX — на по чат ку XX ст.

3. Лу бенсь кий му зей мав значні ко лекції пред метів ар хе о логії, а та кож іс торії, 
ет  но графії, нумізма ти ки, вжит ко во го і цер ков но го ми с тецтва, гра фі ки, при род
ничі збірки та архів. За галь на кількість йо го ек с по натів до ся га ла 23000 од. зб., 
або 37000 пред метів. У му зеї існу ва ло два відділи — місце вий і за  га льний, які 
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Членськийквитокк.М.СкаржинськоїнаХІархеологічномуз’їздівМоскві. 1899 р. 
(ДАПО. — Ф.222. — Спр.2513. — А.11 зв.). 



поділя ли ся на підвідділи. Пер шим у кож но му з підвідділів був ар  хе о логічний, 
які на час розквіту му зею фак тич но зли ли ся в ок ре мий за га ль  ний відділ.

Ар хе о логічна ек с по зиція му зею ре пре зен ту ва ла по над 4000 пред ме тів, здо бу
тих у ході на уко вих досліджень та шля хом зби раль ництва як на Пол тав щині, 
так і в Се ред нь о му Подніпров’ї та в інших рай о нах Ук раїни, Бі ло русі, Мол до ви, 
Росії. На ла го д же ний облік вклю чав два рівні фіксації ін фор мації про знахідки 
— за кар то те кою й інвен тар нока та лож ним опи сом. До цьо го до лу ча ли ся ру ко
писні хро но логічний та за галь ний (з еле мен та ми те ма тич но го) ка та ло ги і кар то
графічна фіксація місцез на хо д жень пред метів зіб ран ня. На яв на по льо ва й інша 
до ку мен тація над хо д жень від кла да ла ся у на уко во му архіві за кла ду. Розміщен ня 
всіх ко лекцій в екс по  зиції і зберіган ня мі німаль них фондів ство рю ва ли умо ви 
для оз най ом лен ня зі збіркою до слід ни ків.

Лу бенсь кий му зей на етапі сво го ста нов лен ня був орієнто ва ний на вче но
годо слід ни ка, пізніше — на ши рокі ко ла відвіду вачів. У про цесі ста нов лен ня та 
ак тив ної діяль ності до му зею K.М.Скар жинсь кої бу ли за лу чені та ла но виті 
ор ганіза то ри і на укові ви ко навці — вчені се к ре тарі му зею — ар хе о лог і краєзна
вець Ф.І.Kамінський (1845 1891) та ет но граф і ге о граф С.K.Kуль жинсь кий 
(18671943) — ви хо ванці Kиївсько го і Харківсько го уні вер си тетів. Фор му ван ня 
ко лекцій здій сню ва ло ся із ши ро ким за лу чен ням на ці ональ но орієнто ва ної 
інте лі ген ції, дво рян ст ва, се лян і міщан Пол тав щи ни. Важ ли ву роль у фор му
ванні ко лекцій та ста нов ленні му зею гра ли відомі гро мад ські й куль турні діячі 
краю — земці І.М.Ле он то вич і А.А.Мар ке вич, пи сь мен ни ки, публіци с ти і 
до слідни ки ук раїнсько го ми с тецтва В.М.Ле он то вич і В.П.Гор лен ко, ко лек ціо
не ри С.М.Ізмай лов і С.М.Ос т ро градсь кий.

Музеймавісторикоприродничийпрофільзяскравовираженимирисамиархео
логічного краєзнавства, а на етапі ста нов лен ня — стабільний ухил до регіональ ної 
ар хе о логії та ве ден ня ар хе о логічних досліджень.

В історії Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої виділяється три ета пи: 
по чат ко вий — стихійно го зби раль ництва (се ре ди на 1870х — 1880 рр.), ста нов
лен ня (18811890 рр.) та роз вит ку і розквіту (18911905 рр.). 1906 р. йо го ко лекції 
й інші ма теріальні над бан ня да ру ють ся Пол тавсь ко му гу берн сько му зем ст ву.

До ха рак те ри с ти ки му зею не од но ра зо во до лу чається епітет «пер ший». Це 
й не див но, ад же круг лиць кий му зей ний осе ре док був:

  пер шим ве ли ким при ват ним зібран ням краєзнав чо го ха рак те ру не тіль ки на 
Пол тав щині, Ліво бе режжі, а й у ціло му в Ук раїні;

  пер шим на Ук раїні за галь но до с туп ним при ват ним му зей ним зак ла дом, що 
відрізняв ся різно манітни ми фор ма ми гро мадсь кокуль тур ної та ос віт ньої ро бо ти;

  пер шим і єди ним уп ро довж 1880х — по чат ку 1890х рр. му зеєм Пол  тавсь кої 
гу бернії.

Ли ше кілька при ват них му зеїв Ук раїни про во ди ли власні на укові до 
сліджен ня, у штаті тільки двох з них бу ли на укові співробітни ки [Рас коп ки, 1899; 
Экс кур сия, 1899. — С.176178].

У ря ду подібних зібрань Лу бенсь кий му зей мож на порівня ти хіба що з 
кілько ма при ват ни ми му зей ни ми за кла да ми істо ри коет но графічно го ухи  лу, 
що ви ник ли де що пізніше, — Го ро доць ким му зеєм ба ро на Ф.Р.Штей н  ге ля, 
му зеєм О.М.По ля в Kате ри но славі та Ук раїнським му зеєм В.В.Тар  нов сько го в 
Чернігові. За снов ни ки цих му зей них збірок з по ва гою ста ви ли ся до по движ
ниць кої діяль ності K.М.Скар жинсь кої та вже зна но го на той час му зей но го 
за кла ду.

4. Лу бенсь кий осе ре док вив чен ня ар хе о логії Ниж нь о го По сул ля і ши ро ко го 
Се ред нь одніпровсь ко го регіону, що ут во рив ся на базі Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої, здій снив ва го мий вне сок у досліджен ня первісної, скі фоан тич ної, 
слов’я норусь кої ар хе о логії Ук раїни в ос танній чверті XIX ст. До слідницькі ін те ре си 
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членів цьо го осе ред ку ви хо ди ли за межі Пол тав щи ни, а їх по льові ро бо ти про
во ди ли ся та кож в Kиївській, Мінській, Чернігівській, Хар ківській гу берніях.

Найвідоміши ми пред став ни ка ми цьо го осе ред ку бу ли Ф.І.Kа мін сь кий та йо го 
учень, пізніше ши ро ко зна ний ук раїнський ар хе о лог, істо рик і ну міз мат, го ло ва 
ар хе о логічно го відділу Все ук раїнсько го Ар хе о логічно го ко мі те ту, про фе сор 
В.Г.Ля с ко ронсь кий (18591928).

Лу бенсь ким му зеєм K.М.Скар жинсь кої і чле на ми лу бенсь ко го ар хе о
логічно го осе ред ку по льові до слід жен ня здійсню ва ли ся пе ре важ но на па м’ят ках, 
що руй ну ва ли ся внаслі док дії при род них чи ан т ро по ген них чин ни ків, здебільшо
го по ш ко д же них гос по дарсь кою діяльністю лю ди ни. Чле ни осе ред ку зба га чу ва ли 
ко лекціями своїх досліджень пе ре важ но ар хе о логічні збір ки у Kруг ли ку.

5. Співробітництво му зею з на уко ви ми ус та но ва ми київсько го ар хео ло  гічно го 
цен т ру, на сам пе ред з Kиївським універ си те том св. Во ло ди ми ра, Іс то рич ним 
то ва ри ст вом Не сто раліто пис ця та Цер ков ноар хе о логічним при Kиївсь кій 
ду ховній ака демії, кон так ти з Мос ковсь ким ар хе о логічним то ва рист вом та 
Харківським універ си те том, спри я ли ефек тив ності ар хео ло гокра єзнав чих студій 
лу бенсь ко го осе ред ку вив чен ня най давнішо го ми ну ло го По сул ля, по ши рен ню 
ар хе о логічно го зби раль ництва. Найбільш ак тивні на у кові сто сун ки му зею 
скла ли ся з відо мим ук раїнським ар хе о ло гом, іс то ри ком і му зеєзнав цем, про фе
со ром В.Б.Ан то но ви чем, про фе со ра ми П.Я.Ар ма шевсь ким, М.І.Пе т ро вим, 
К.М.Фео філак то вим, ко лекціоне ром і ну міз ма том K.В.Бол су новсь ким, 
дослідни ком ук раїнсько го ми с тецтва, лі те ра ту ро знав цем і публіци с том В.П.Гор
лен ком, го ло вою Мос ковсь ко го ар хе о ло гіч но го то ва ри ст ва кн. П.С.Ува ро вою. З 
Лу бенсь ким му зеєм плідно спів пра цю ва ли М.Ф.Біляшівський, В.Ф.Без паль чев, 
І.А.За рець кий, Д.І.Явор ниць кий, М.А.Ян чук та інші вчені.

Ця співпра ця ви ли ла ся у без по се редні кон так ти співробітників му зею і 
дослідників, вив чен ня ко лекцій у Kруг ли ку, на дан ня му зей ним пред ме там 
ат ри буцій, їх публікацію, участь Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої у ви с
тав ках і ар хе о логічних з’їз дах та ро боті на уко вих то ва риств. Ра зом з кіль ко ма 
на уков ця ми му зей про во див спільні ар хе о логічні, ге о логічні й інші при ро до знавчі 
досліджен ня.

6. Ши ро ки ми досліджен ня ми му зею та місце во го ар хе о логічно го осе ред ку ви яв
ле но, ча ст ко во вив че но і вве де но до на уко во го обігу інфор ма цію про ряд пам’яток ар хе
о логії По сул ля від до би пізньо го па ле оліту до епо хи ук раїн сь ко го пізньо го се ред
нь овіччя, а са ме — про пер шу з ви яв ле них в Ук раїні Гін цівську па ле олітич ну 
сто ян ку та кілька місцез на хо д жень цьо го ж ча су, ряд кур ганів різних епох, 
перші по се лен ня до би брон зо во го віку, го ро ди ща скіф ської до би, по над 30 дав
нь о русь ких укріпле них по се лень, ряд кур ган них киє ворусь ких не кро полів, 
змієві ва ли Ниж ньої Су ли, май да ни та решт ки укріплень XVIXVIII ст., тоб то, 
про по над 200 па м’я ток. У здійсненні цих робіт бра ли участь K.П.Боч ка рь ов, 
Ф.І.Kамінський, Г.С.Kир’яков, А.О.Лав рен ко, А.Лю тець кий, В.Г.Ля с ко ронсь кий, 
а та кож K.М.Скар жин сь ка і С.K.Kуль жинсь кий.

7. Знай ом ст во з му зей ною діяльністю Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин ської на дає 
пе ре кон ливі до ка зи яс к ра вої кон цен т ру ю чої ролі круг лиць кої збір ки у зби ранні і зо се ред 
женні в му зеї ря ду ама торсь ких та гро мадсь ких ар хе ологічних, ну міз ма тич них, ми с
тець ких й істо рич них ко лекцій, дбай ли во го став лен ня до їх обов’яз ко во го збе ре
жен ня, прид бан ня у ви пад ках смерті зби ра чів, за лу чен ня до фор му ван ня му зей
но го фон ду як фахівцівар хе о логів та му зей ни ків, так і ши ро ких кіл гро мадсь
кості, краєзнавців, се лян ст ва, чи нов ни  цтва. У про цесі зби раль ниць кої діяль
ності, вив чен ня цих збірок у му зеї — здій  сню ва ло ся ви хо ван ня май бутніх дослідників 
ста ро дав нь о го ми ну ло го Ук ра  їни, інших га лу зей знань, на сам пе ред, — ме ди ци ни, 
ге о логії, бо таніки то що (K.П.Боч ка рь ов, П.І.Гав се вич, О.Ф.Ла зурсь кий, В.Г.Ля с
ко ронсь кий, А.Г.Kи  р’я ков, І.Я.Пле с кач, С.О.Ти мофєєв та ін.).
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Тра диції му зей ної діяль ності у Луб нах ма ли про дов жен ня у ро боті При
род ни чоісто рич но го му зею Пол тавсь ко го гу бернсь ко го зем ст ва та Лу бен сько го 
краєзнав чо го му зею, за сно ва но го Г.Я.Стел лець ким 1919 р.

Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої та кож на ле жить до не ве ли кої кіль
кості му зеїв ко лиш ньої Ро сій ської імперії, де приділя ла ся ви нят ко ва ува га зби ран
ню і збе ре жен ню до ку мен таль них архівних фондів. А ши рокі зв’яз ки за кла ду та 
ве ден ня ним су то на уко вих досліджень вже на по чат ку діяль ності му зею 
націлю ва ли за снов ни цю та співробітників на ство рен ня гро мадсь ко го чи 
земсь ко го му зей но го осе ред ку на базі при ват ної збірки у Kруг ли ку.

8. Ар хе о логічні збірки Лу бенсь ко го му зею ста ли ос но вою су час них ко лек цій Пол
тавсь ко го краєзнав чо го му зею, зба га тив ши йо го зібран ня 1906 р. більш ніж на дві 
тре ти ни пе ре важ но ста ро жит но с тя ми тих рай онів та епох, які бу ли відсутніми 
у першій земській збірці по чат ку XX ст. [Су пру нен ко, 1990г. — С.5 6]. По пе реднє 
вив чен ня цих тількино розміще них у ек с по зиції ко лек цій спо ну ка ло до пе ре
гля ду планів ар хе о логічних досліджень му зею В.М.Щер баківським та до лу чен
ня йо го до вив чен ня ши ро ко го рай о ну По сул  ля й північнозахідних повітів 
Пол тав щи ни впро довж 19131918 рр. [Щер баківський, 1919б. — С.9697].

Не зва жа ю чи на те, що ряд пред метів зі збірок Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої пе ре да но до рай он них дер жав них му зеїв Пол тав щи ни — 
Ди кансь ко го, Kре мен чуць ко го, Мир го родсь ко го, роз по ро шен о по інших му зей
них зібран нях (Kиїв, Крас но град, Вінни ця, Харків), во ни скла да ють важ ли вий 
фонд ар хе о логічних дже рел і є вартісним об’єктом націона льної істо ри кокуль тур ної 
спад щи ни Ук ра ї ни. На сьо годні весь цей кор пус ар хе о логічних му зей них дже рел 
по тре бує як найш вид шо го за вер шен ня ат ри бу та тив них уточ нень, вив чен ня і 
вве ден ня до на уко во го обігу віт чиз ня ної на уки.

Та ким чи ном, Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої посідає важ ли ве міс це 
в історії ук раїнської ар хе о логії, му зей ництва та ар хе о логічно го зби раль  ництва, 
національ ної куль ту ри вза галі, як єди ний на уко вий та му зей ний зак  лад Пол
тав щи ни 1880х — по чат ку 1890х рр., пер ший при ват ний му зей іс то ри копри
род ни чо го (краєзнав чо го) спря му ван ня Ліво бе реж ної Ук раїни та унікаль не 
зібран ня ар хе о логічних, архівних, ет но графічних, іс то рич них, мис тець ких, 
нумізма тич них та при род ни чих ко лекцій з ук раї но знав ст ва і на ро до знав ст ва.

Те ма ти ка вив чен ня історії му зей но го зібран ня ще має ряд пер спек тив, особ ли
во ре зуль та тив ни ми з яких мо жуть ста ти досліджен ня ет но гра фіч них збірок з 
Kруг ли ка, істо рич них ко лекцій, на ро доз нав чо го зіб ра ння в ком плексі з ана
логічним над бан ням Пол тавсь ко го му зею, пе ре да ни м в дар піз ніше відо мим 
ме це на томмандрівни ком П.П.Бо б ровсь ким, а та кож де таль не вив чен ня ве ли
чез ної архівної ко лекції до ку ментів Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої, 
зо се ре д же ної у Дер жав но му архіві Пол тавсь кої об ласті та Пол тавсь ко му 
краєзнав чо му му зеї. Ціка вим сю же том в історії ук раїнської і ро сійської еміг
рації по вин на ста ти діяльність K.М.Скар жинсь кої за кор до ном, особ ли во вне
сок ви дав ництва «За ру бе жом» у ста нов лен ня ря ду політич них партій, літе ра
торів та пуб лі цистів.

От же, по силь ний вне сок ав то ра у вив чен ня на уко вої, му зей ної і куль тур
ноосвітньої спад щи ни Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жинсь кої та йо  го фун да
тор ки ок рес лює ва го му ча с ти ну круг лиць ких над бань — ар хео ло гіч ний ас пект 
діяль ності цьо го своєрідно го і унікаль но го яви ща в історії ук ра їн сь кої куль ту ри.
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Лубни,вигляд на місто та городище в ур.Верхній Валзі сходу. 
Фото К.П.Бочкарьова. 1900 р. (Бочкарёв, 1901. — Табл.ІІ).



ДОДАТКИ

1.реєстрпам’яток,виявленихпідчасдослідженьмузею
тачленівлубенськогоархеологічногоосередку
(18701890тірр.).

2.перелікмісцезнаходженьпредметівархеологічної
збірки.

3.Списокзбирачів(дарителів)археологічнихколекцій.

4.реєстрархеологічнихприватнихігромадських
колекцій,щоввійшлидоскладуЛубенськогомузею
K.М.Скаржинської.

5.Музейнізібрання,дезберігаютьсяархеологічні
колекціїЛубенськогомузеюK.М.Скаржинської.



Опис пам’яток по дається за су ча сним 
адміністра тив ним поділом у абет ко во му по ряд ку, 
з при в’яз  кою до існу ю чих на се ле них пунктів. 
Для ві до мих пам’яток на во дять ся ли ше на зва і 
куль тур на на леж ність, для ма ло ві до мих чи зга
да них у реєсті впер ше — більш де тальні опи
сові дані. Дос лі д  жені Лу бен сь ким му зеєм 
K.М.Скар жинсь кої та чле на ми лу бенсь ко го 
ар хе о логічно го осе ред ку пам’ят ки, при відсут
но сті публікацій, ха рак те ри зу ють ся за до сте

мен но відо ми ми ком плек са ми. На во дять ся 
вис нов ки пер ших до  слідників що до ат ри буції 
тої чи іншої пам’ят ки, по зна чається кон крет
ний вне сок у їх вив чен ня кож но го з лу бенсь ких 
ама торів ар хе о логії. У реєстрі за зна ча ють ся 
літе ра турні та ар  хів ні дже ре ла су час них знань 
про ко жен з опи са них об’єктів.

Спо чат ку по да ний опис пам’яток на те ри
торії Ук раїни за об ла с тя ми, потім — за тим же 
прин  ци пом — в інших країнах.
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Додаток 1.

ДО ДА ТОK 1.

РЕЄСТР ПАМ’ЯТОK,
дослідже них ро бо та ми му зею та чле на ми лу бенсь ко го 

ар хе о логічно го осе ред ку (1870 1890 ті рр.).

1. БЕ РЕЗІВKА, с., Гребінківський рн, ур. 
Во лоські (Во лошські) мо ги ли (л. б. р. Гни  ла Ор жи ця 
— ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

Гру па кур ганів у складі 10 на сипів. 
Зберігся 1 ро зо ра ний на сип за 3,5 км на пів 
нічний схід від се ла, ви со тою 0,5 та діаме т ром 
25 м.

Об сте жен ня в кінці 1890х рр. О.А.Ла в рен ка 
у зв’яз ку із руй ну ван ням впу с  кно го по хо ван
ня до би брон зи. 1989 р. кур га ни ок ру ги се ла 
ог ля да ли ся І.М.Kу ла то вою.

Літ.: KАВ. — № 657; Ма ка рен ко, 1917. — С.92; 
Kула то ва, 1989. — С.10.

2. БЕ РЕЗ НЯKИ, с., Хо рольсь кий рн, ур. 
Щу ро ва Го ра (л. б. р. Су ла — ба се йн р.Дніпро).

Різно ча со ве по се лен ня з ма теріала ми до би 
пізньо го не оліту та се ред ньої бро н  зи, се ре ди
ни — тре тьої чверті I тис. н.е. і XVIIXVIII ст., 
відкри те В.Г.Ляс ко рон сь   ким.

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 1880х 
та по чат ку 1890х рр., об сте же н  ня 
О.Б.Су п ру нен ка 1984 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1897; 1903. — С.59. — 
Прим.4; Мор гу нов, Не при на, Суп ру нен   ко, 1984. — 
С.4849; Су пру нен ко, 1986. — С.312; 1989г. — 
С.151152.

36. ВЕ ЛИKА KРУ ЧА, с., Пи ря тинсь кий 
рн (п. б. р. Удай — ба сейн рр.Су ла — Дні  про).

Май дан і 2 кур га ни за 0,8 км на півден ний 
захід від се ла, на пла то ви со ко го бе  ре га. В 

селі, в ур. Ле ва да Сто ро жен ка, — не ве ли кий 
кур ган. У ме жах на се ле но го пун к ту пе ре ти
нається до ро гою (нині шо се) гру па з трьох 
кур ганів і май да ну (на сьо год  ні зруй но ва на). 
Біля ко лиш нь о го земсь ко го учи ли ща — 
решт ки май да ну ви со тою 1,5 м і діаме т ром до 
60 м.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1876 р., 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го в кінці 1890х та 1907 рр., 
розвідки І.С.Мель ни ко вої 19881989 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.6061; Па дал ка, 
1914. — С.163; Ма ка рен ко, 1917. — С.41; Си до рен
ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.78; Мель ни ко ва, 
1988. — С.5556; Мель ни ко ва, Тка  чен ко, 1989. — 
С.4041.

7. ВЕ ЛИKІ ЛИП НЯ ГИ, с., Се менівський 
рн (п. б. р. Хо рол — ба сейн р.Дні п  ро).

Гру па кур ганів у складі двох ро зо ра них 
на сипів на підви щенні пла то, за 0,5 км на 
південь від се ла. Ви со та — 1,31,5 м, діаметр 
— близь ко 30 м. У на си пу од но го з них 1890 р. 
за ви пад ко вих об ста вин знай де на дав нь о русь
ка (?) залізна со ки ра.

Об сте жен ня О.А.Ла в рен ка, 1890 р. Kур га
ни ог ля да ли ся 1988 р. Л.М.Лу го во ю.

Літ.: Па дал ка, 1914. — С.168; Лу го вая, 1988. — 
С.29; зр.: Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — С.86.

810. ВЕ ЛИKИЙ УЗВІЗ, с., Гло бинсь кий 
рн (за топ ле не) (л. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

У К Р А Ї Н А

ПОЛ ТАВСЬKА ОБ ЛАСТЬ



Май дан та два по оди нокі кур га ни.
Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 

1890х та 1907 рр.
Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.21.

11. ВЕ ЛИKОСЕ ЛЕЦЬKЕ, с., Ор жиць кий 
рн (п. б. р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Май дан «Залізна ба ба», ви дозміне ний 
фор тифікаційним будівницт вом дру гої по ло
ви ни XVII ст., зі збе ре же ним круг лим на си
пом у центрі, ви со тою 1,3 та ді а ме т ром 7 м. 
Напівзруй но ва ний внаслідок дії ерозії.

Об сте же ний В.Г.Ля с ко ронсь ким на по чат
ку і в се ре дині 1890х рр., який на ніс йо го на 
план Ве ли ко се лець ко го пізньо се ред нь о вічно
го укріплен ня. Ог ля дав ся Г.О.Си до рен ко 1972 
р. та О.М.Тка чен ком 1989 р.

В.Г.Ля с ко ронсь кий за зна чав, що при зем
ля них ро бо тах 1880х рр. в на си пу май да на 
ви яв лені цег ла, залізна кир ка, а та кож кам’яна 
скульп ту ра із зо б ра жен ням люд ської го ло ви 
(очі, ніс, рот та інше), на пев не, скіфсько го 
ча су.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.425,426; Си до
рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.76; Мель ни ко ва, 
Тка чен ко, 1990. — С.14; Тка чен ко, 1990. — С.172.

12. ВЕ ЛИKОСЕ ЛЕЦЬKЕ, с., Ор жиць кий 
рн (п. б. р. Су ла — ба сейн р.Дні п ро).

Пізньо се ред нь овічне укріплен ня у 
північнозахідній ча с тині се ла, на ми су тре
тьої те ра си, ви дов же нопідпря мо кут ної фор
ми, на захід від май да ну «Залізна ба ба». Пло
ща май дан чи ка, ото че но го не ви со ки ми ва ла
ми і ро вом, — близь ко 0,4 га (35 х 120 м), зай ня
та кла до ви щем.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
та кінця 1890х рр. Розвідки Ф.Б.Kо пи ло ва 
1946 р., об сте жен ня Г.О.Си до рен ко 1972 р. 
Ю.Ю.Мор гу но вим здій сню ва ла ся спро ба вив
чен ня дав нь о русь ко го се ли ща в ок рузі, яка не 
да ла ре зу ль та тів. Ос таннє відо ме як дав нь о
русь кий пункт за знахідка ми двох скарбів XI 
ст.

За де таль ним пла ном В.Г.Ля с ко ронсь ко го 
помітно, що укріплен ня по шкод жені селітро
вар ни ка ми та ерозією, а ва ли і рів — спо ру д
жені, найві ро гідніше, у дру гій по ло вині XVII 
ст. по ряд з май да ном, вклю че ним до си с те ми 
фор тифікації зі схід но го бо ку фор теці.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.425426; Па дал
ка, 1914. — С.159; Ма ка рен ко, 1917. — С.78; Kор зу хи
на, 1954. — С.93; Kро пот кин, 1962. — С.13; Kот ляр, 
1971. — С.39,46; Си до рен ко, Мах но, Те легін,  1982. 
— С.76; Мор гу  нов, 1996. — С.103.

1316. ВЕ ЛИKОСЕ ЛЕЦЬKЕ, с., Ор жиць
кий рн, ур. Ли са Го ра (п. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

На південь від ре ш ток пізньо се ред нь о
вічно го укріплен ня — кілька кур га нів і май
данів: май дан № 1 біля кла до ви ща — ви со тою 
1,7 м і діаме т ром 18 м; на пів день від ньо го — 
кур ган ви со тою 0,8 та діаме т ром 20 м; май дан 
№ 3 — на те ри торії су час но го кла до ви ща, за 
0,3 км на захід від май да на № 1, — ви со та — 2 
м, діаметр — 17 м; май дан № 5 — за 0,2 км на 
північ від май да на № 3 (ви со та 3 та діаметр 50 
м), — відо мий як «Сто ро же вий».

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880х та по чат ку 1890х рр.; тоді ж май да ни 
№№ 1, 3 і кур ган бу ли на не сені на схе ма тич
ний окомірний план. Роз відки О.М.Тка чен ка 
1989 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.426; Ма ка рен ко, 
1917. — С.7778; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. 
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Бе рез ня ки, с., Решетилівський рн. 
Ли вар на ма т ри ця для ви го тов лен ня сер па. 
Таль ко вий сла нець. Зруб на куль ту ра. 
Ви пад ко ва знахідка 1810 р.
(ПКМ.29, А.29; Кат. К.Ск.№ 142; Стул ка, 1994. — С.910).



— С.76; Мель ни ко ва, Тка чен ко, 1989. — С.14; Тка
чен ко, 1990. — С.172.

17. ВІЛЬШАНKА, с., Лу бенсь кий рн (п. б. 
р. Вільшан ка — ба сейн рр.Су ла — Дні про).

Укріплен ня сло бо ди по чат ку XVII ст. (?) 
на північ від Лу бен та на схід від се ла, на схилі 
ви со ко го бе ре га, — «сітка укріплень ... до сить 
дав нь о го ча су».

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го на по чат
ку 1890х рр.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.5,7; Ля с ко рон ский, 
1901. — С.441; Kуче ра, 1987. — С.57.

18. ВІСАЧKИ, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Вісачківський па горб (л. б. р. Мно га — ба сейн рр.
Су ла — Дніпро).

Гру па кур ганів II у складі 10 на сипів, 
ви со тою 0,42,3 та діаме т ром 1740 м. На си пи 
ро зо рю ють ся.

Об сте жен ня О.А.Ла в рен ка се ре ди ни 
1880х рр. у зв’яз ку зі знахідкою ка м’я ної со ки
ри. Ви яв лені улам ки ліпно го по су ду та ви ро би 
з кре ме ню, в ході об сте жень 1988 р. — фраг
мен ти ліпно го по су ду куль ту ри ба га то ва ли ко
вої ке раміки та скіф сь ко го ча су.

Літ.: [Пе т ров], 1901. — С.148; Ля с ко рон ский, 
1903. — С.60. — Прим.8; Па дал ка, 1914. — С.160; 
Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.26.

1920. ВО РО НИНЦІ, с., Ор жиць кий рн 
(п. б. р. Сліпорід — ба сейн рр. Су ла — Дні про).

Май дан поряд з північнозахідною око ли
цею се ла. Гру па кур ганів на під ви щен ні пла то 
— 3 чи 4 на си пи.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го в кінці 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.60; Па дал ка, 
1914. — С.159; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — 
С.76.

2123. ВО РО НИНЦІ, с., Ор жиць кий рн, 
ур. Дей ку ни (л. б. р. Сліпорід — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Май дан (нині зруй но ва ний) за 0,6 км на 
північ від се ла, з ва ла ми ви со тою до 3 м та 
діаме т ром по над 55 м. За 1,4 км на північний 
захід — май дан, у 2,2 км далі в цьо му ж 
на прям ку — на підви щенні пла то ви со ко го 
бе ре га — май дан в ур. При ми.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.60; Па дал ка, 
1914. — С.159; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — 
С.76.

24. В’ЯЗІВОK, с., Лу бенсь кий рн (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Дав нь о русь ке се ли ще дру гої по ло ви ни XII 
– по чат ку XIII та XIV ст. (пункт В’я зівок XIV), 
за 2,3 км на схід  півден ний схід від кут ка 
Хутір вка за но го се ла, на за плав но му підви
щенні ви со тою 3 м, пло щею 0,72 га (60 х 120 м), 
ото че но му пе ре си ха ю чи ми бо ло та ми і ста ри
ця ми. За дер но ва не. Тов щи на куль тур но го 

ша ру — до 0,4 м.
Збо ри пі дйом ни х ма теріа лів 

В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1883 р. «на полі, всіяно му 
че реп ка ми над Су лою». Об сте жен ня О.Б.Су 
пру нен ка 1984 р.

Літ: KАВ. — № 397; Ля с ко рон ский, 1903. — С.59 
(згад ка); Мор гу нов, Не при на, Суп ру нен ко, 1984. — 
С.38; Су пру нен ко, 1986. — С.312; 1989г. — С.150.

25. В’ЯЗІВОK, с., Лу бенсь кий рн (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Місцез на хо д жен ня ниж ньої ще ле пи 
ма мон та ра зом із пла с тин ча с тим від ще пом зі 
сліда ми ре туші, у ле со во му на носі, ви ми то му 
з яру не по далік від, так зва них, «Фе о фі
лактівських» ге о логічних пе ре тинів («розрі
зів»).

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1872 р.
Літ.: Ат лас, 1878. — Табл.VI,1; VII,50; Kамин

ский, 1878. — С.150,152; Бо рис ков с кий, 1953; Си до
рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.67; Ми ло ва но ва, 
1990. — С.60; Су пру нен ко, 1991в. — С.7071; Пу с
товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.9; Ван цак, Су п ру нен
ко, 1995. — С.23.

26. ГІНЦІ, с., Лу бенсь кий рн, те ри торія 
ко лиш нь о го маєтку Г.С.Kи р’я ко ва (п. б. р. Удай 
— ба сейн рр.Су ла — Дніпро).
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Ске лет ма мон та. Ек с по зиція відділу при ро ди 

Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею.
Зібра ний з ок ре мих кісток, ви яв ле них на різних 

па ле он то логічних місцез на хо д жен нях Пол тав щи 
ни, в то му числі зі зборів Г.С.Кир’яко ва 

та К.М.Скар жинсь кої на Гінцівській піз ньо 
 па ле олітичній сто янці. 

Па ле он то логічна ре кон ст рукція 
В.І.Сви с ту на. 1964 р. 

Фо то В.І.Ко же мякіна. 1984 р. 
(Кон дра тен ко, 1998. — С.166).
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Гінцівська пізньо па ле олітич на сто ян ка.
Ви пад кові знахідки 1823 р. та збо ри 

Г.С.Kир’яко ва 18711881 рр. Роз від ко ві роз коп
ки Ф.І.Kамінсько го, ге о логічні об сте жен ня 
K.М.Фе офілак то ва 1873 р., вна слі док чо го 
бу ло здійсне не відкрит тя ук раїнсько го па ле
оліту. Всі ці ро бо ти бу ли по в’я зані з пер шим 
жит ло вогос по дарсь ким ком плек сом сто ян
ки. Пізніше цей ком п лекс досліджу вав ся у 
19141916, 1918 рр. В.М.Щер баківським за уча
с тю В.О.Го род цо ва, Є.А.Чи ка лен ка та ря ду 
інших відо мих уче них. У 1935 р. най мас
штабніші ро бо ти у Гінцях про во див І.Ф.Ле 
виць кий, у 19771980, 1985 рр. — В.Я.Сергін. З 
1993 р. до сліджен ня ве дуть ся Л.О.Яков ле вою 
та Ф.Джин д жан.

Дру гий жит ло вогос по дарсь кий ком плекс 
був ви яв ле ний за уча с тю K.М.Скар жинсь кої у 
1891 р. Ге о логічні об сте жен ня про ве дені 
В.І.Вер надсь ким. Знач на ча с ти на об’єктів 
досліджень зни ще на при роз коп ках 
Р.І.Гельвіга 19041906 рр.

Досліджен ня сто ян ки має чи ма ло пер
спек тив, в то му числі у плані ви яв лен ня но вих 
ком плексів та відкрит тя сто я нок в ок рузі.

Без пе реч ним здо бут ком лу бенсь ко го ар хе
о логічно го осе ред ку ви я ви ло ся від крит тя 
пам’ят ки та її збе ре жен ня для май бутніх 
досліджень в ос танній чверті XIX ст.

Літ.: Ука за тель, 1874. — Отд.I. — С.67; Отд.III. 
— С.42; Kамин ский, 1878. — С.147150; Фе о фи лак
тов, 1878. — С.153159; Ат лас, 1878. — Табл.VII; 
Kата лог, 18911892. — А.4 зв.5; [Пе т ров], 1901. — 
С.145146; Ля с ко рон ский, 1903. — С.58; Ва си лев
ский, 1907. — С.270. — Прим.; Вер над ский, 1918. 
— 19 а.; Щер баківський, 1918. — 16 а.; 1919. — С.96; 
1919а. — 6178; 1938. — 58 с.; Ścerbakiwskij, 1926. — 
S.100116; 1927. — S.27; Го род цов, 1923; 1926. — 
С.535; Ру динсь кий, 1928. — С.3334; Бе ре зин, 
1936. — С.2425; Брю сов, 1940; Ле виць кий, 1947. — 
С.197247; Бо ри с ков ский, 1947; 1953. — 
С.1214,16,306330 та сл.; Ефи мен ко, 1953. — 
С.551555; Мон гайт, 1955. — С.78; Шов ко пляс, 1957. 
— С.4950; 1969; 1971. — С.121122; 1971а.; 1992; 
1994. — С.3334; Бе ре го ва, 1960. — С.145146; Фро
лов, 1974. — С.71,195; Сер гин, 1978. — С.133134; 
1979. — С.402; 1980. — С.336337; 1981. — С.310; 
1981а. — С.4350; 1988. — С.57; 1989. — С.1012; 
Ро га чев, Ани ко вич, 1984. — С.162,190,199; Су пру
нен ко, 1990а. — С.1314; 1995д. — С.183190; Ван
цак, Су пру нен ко, 1995. — С.628; Яков ле ва, Джин
д жан, 1995. — С.2125; Яковлєва, 1998. — С.156; та 
ряд ін. робіт.

27. ГІНЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Kня жа 
го ра (п. б. р. Удай — ба сейн рр.Су ла — Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник скіфсько го ча су, 
роз та шо ва ний на ми су корінно го бе ре га за 
0,25 км на схід від Гінцівської сто ян ки. Збе
рег ли ся за лиш ки на сипів трьох кур ганів 
ви со тою 0,40,6 м при діаметрі 1218 м, вкриті 
лісо на са д жен ня ми та ча гар ни ка ми.

Два з них роз ко пані «ко ло дя зем». Це решт
ки дослідже них Г.С.Kир’яко вим 1879 р. 
на сипів з по хо ван ня ми у підпря мо кут них 

ямах розміром 1,52,1х2,43,2 м. Гли би на по хо
валь них ка мер не вста нов ле на. По гра бо вані у 
дав ни ну. З од но го кур га на по хо дить срібне 
«кільце» з незімкне ни ми кінця ми, з іншо го 
— 14 три г ран них брон зо вих на ко неч ників 
стріл, вірогідно, IV ст. до н.е. Імовірно, що 
один з кур ганів ос та точ но так і не дослідже
ний.

Літ.: Су пру нен ко, 1989а. — С.20; 1990а. — С.15; 
Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.11.

28. ГІНЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. За мли
ном (п. б. р. Удай — ба сейн рр.Су ла — Дніпро).

По се лен ня до би брон зи та се ре ди ни —тре
тьої чверті I тис. н.е. на ми су пер шої над за
плав ної те ра си, «на пісках» у східній ча с тині 
се ла. Пло ща — до 1,0 га, ви ко ри с то вується під 
го ро ди, ча ст ко во за бу до ва на.

Об сте жен ня Г.С.Kир’яко ва кінця 1870х 
рр. — збо ри підйом них ма те рі а лів, з пе ре ва
жа ю чи ми знахідка ми кру жаль ної ке раміки 
XVIIXVIII cт.

Літ.: Су пру нен ко, 1990а. — С.1415.

29. ГІНЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Ро ги (п. б. 
р. Удай — ба сейн рр.Су ла — Дні про).

Гру па ро зо ра них кур ганів у складі трьох 
на сипів. Су час на ви со та — 0,70,9 м при 
діаметрі 2530 м. Роз та шо вані на пла то 
корінно го бе ре га за 1,2 км на пів ден ний схід 
від се ла. У се ре дині 1870х рр. гру па налічу ва
ла 7 кур ганів.

Розвідки і роз коп ки Ф.І.Kамінсько го 1876 
р. Ним дослідже не впу ск не по хо ван ня до би 
пізньої брон зи в од но му з кур ганів ви со тою до 
4 м. Kур ган роз ко пу вав ся «ко ло дя зем» 3 х 4 м. 
На гли бині 2,3 м у чор но зем но му на сипі ви яв
ле ний ма те ри ко вий ви кид з ос нов но го (?) 
по хо ван ня, а на рівні дав нь о го го ри зон ту — 
без ін вен тар не по хо ван ня у ви про с та но му 
по ло женні з північною орієнтацією. По ло
жен ня рук: пра ва — над стегном, ліва — вздовж 
ту лу ба. Ниж че по хо ва но го знай дені фра г мен
ти ліпної ке раміки з домішкою подрібне но го 
квар цу в тісті.

Літ.: Су пру нен ко, 1988. — С.1314; 1991б; Kула
то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.17; Пус товіт, Су пру
нен ко, 1992. — С.9,10,8485.

30. ГО РО ШИ НЕ, с., Се менівський рн 
(л. б. р. Су ла — п. б. р. Бо рис — ба сейн р. 
Дніпро).

Пізньо се ред нь овічні укріплен ня со тен но
го містеч ка XVIIXVIII ст., під пря мо кут ної у 
плані фор ми, пло щею до 0,6 га — за лиш ки, 
так зва но го, «зам ку», спо руд же но го ще в 
першій по ло вині XVII ст. і пе ре пла но ва но го 
на по чат ку XVIII ст., а та кож укріпле ної ча с
ти ни по се лен ня на над за плав но му підви
щенні ми су при впа дін ні р.Бо рис.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди ни 
1890х та 1907 рр., Ю.Ю.Мор гу но ва 1981 р.
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В.Г.Ля с ко ронсь кий вва жав, що Го ро
шинсь ке укріплен ня спо ру д же не на дав ньо
русь ко му по се ленні.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1897; 1901. — С.445446; 
1901а; Па дал ка, 1914. — С.176; Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.87; Мор гу нов, 1989а. — С.114115, 
116; Опи си, 1989. — С.77, 78, 134, 165, 224, 246, 312; 
Пол тав щи на, 1992. — С.201.

31. ГРА ДИЗЬK, с., Гло бинсь кий рн (л. б. р. 
Дніпро).

Kілька май данів та кур га ни на око ли цях.
Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 

1890х та 1907 рр. Розвідки М.Я.Ру дин сько го 
1926 р., М.А.Ста на 1941 р., Л.М.Лу го вої 1987 р. 
та ін.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.21; Па дал ка, 
1914. — С.157; Ру динсь кий, 1927. — С. 151; Си до рен
ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.43; Лу го вая, 1987. — 
С.2930; Стан, 1994. — С.2627.

32. ГРЕБІНKА, м., Гребінківський рн, 
станція Гребінка (л. б. р. Гни ла Ор жи ця — ба сейн 
рр. Ор жи ця — Су лаДніпро).

Май дан з «кри ла ми, звер не ни ми до 
залізнич но го по лот на», по бли зу стан ції.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.63; Kула то ва, 
1989. — А.910.

3334. ДУ ХО ВЕ, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Горішнянські бур ти (п. б. р. Удай — ба сейн рр.Су ла 
— Дніпро).

Гру па кур ганів і май да ни. Бур ти, що 
ви ник ли на нагірній півден ноза хід ній око
лиці се ла внаслідок мас штаб но го селітро во го 
ви роб ництва кінця XVIII — по чат ку XIX ст., 
— діяль ності за во ду С.Г.Kир’яко ва та йо го 
братів. Зруй но вані ро зо рю ван ням. Для пе ре
роб ки на селітру ви би рав ся грунт на сипів 
кур ганів пе ре важ но вздовж краю пла то 
корінно го бе ре га Удаю. В числі та ких кур ганів 
бу ли й на си пи скіф сько го ча су.

Внаслідок об сте жен ня Г.С.Kир’яко ва 
18721873 рр. на по верхні скла до ва но го грун ту 
ви яв лені на ко неч ни ки стріл скіфсько го ча су 
та інші знахідки.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1903. — С.63; Ван цак, 
Су пру нен ко, 1995. — С.10; див. та кож: Па дал ка, 
1914. — С.159.

35. ЗА СУЛ ЛЯ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Kоса, 
вул. Піща на (л. б. р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

По се лен ня до би пізньо го не оліту, брон зи 
(пізньо ям на, куль ту ра ба га то ва ли ко вої 
ке раміки, ле бедівська куль ту ри), се ре ди ни —
тре тьої чверті I тис. н.е., до би пізньо го 
ук раїнсько го се ред нь овіччя роз та шо ва не на 
ви с ту па ю чо му у за пла ву ми су пер шої те ра си 
ви со тою близь ко 6 м, част ко во за бу до ва но му 
жит ло ви ми спо ру да ми. Пло ща по се лен ня 
пе ре ви щує 0,5 га.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 18741875 

рр., збо ри K.П.Боч ка рь о ва і В.Г.Ляс ко ронсь ко го 
по чат ку 1880х рр., розвідки Ф.Б.Kопи ло ва 
1945 р., І.М.Kу ла то вої 1988 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1903. — С.59. — Прим.3; 
Kопи лов, 1945. — С.56; 1952. — С. 307308; Си до
рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.68; Kула то ва, 1988. 
— С.7; Kула то ва, Суп ру нен ко, 1988. — С.4849.

36. ЗА СУЛ ЛЯ, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Ляшівка (л. б. р. Су ла — ба сейн р. Дні про).

Сліди по се лен ня з ма теріала ми не оліту 
ям ко вогребінце вої ке раміки, до би ран ньої, 
се ред ньої (куль ту ра ба га то ва  ли ко вої 
ке раміки) та пізньої брон зи (бон да ри хин ська, 
ле бедівська? куль ту ри), скіфсько го ча су, чер
няхівської та пеньківської куль тур, XVIIXVIII 
ст., ви яв лені на дюні ви со тою до 5 м та пло
щею 1,1 га (90 х 130 м) се ред ліво бе реж ної 
за пла ви. Із за хо ду оги нається пе ре сох лою ста
ри цею.

Об сте жен ня K.П.Боч ка рь о ва та 
О.А.Ла в рен ка по чат ку 1880х рр., роз від ки 
Ф.Б.Kопи ло ва 1945 р., С.П.Юрен ко 1982 р., 
О.Б.Су пру нен ка 1988 р., О.В.Си до рен ка 
19971999 рр.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.23; Kопи лов, 1945. — 
С.5; 1952. — С.308; Ля пуш кин, 1961. — С.7374; 
Юрен ко, 1988. — С.3334; Kула то ва, 1988. — С.7; 
Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.48; Си до рен ко, 
1990. — С.170; 1999. — С.8496; 1999а. — С.7576; 
Су хо бо ков, Юрен ко, 1990. — С.156157; Си до рен ко, 
Kова лен ко, 2000. — С.8489.

37. ЗА СУЛ ЛЯСО ЛО НИ ЦЯ, сс., Лу бенсь
кий рн, ур. Тур качівський (Тур ка чів) па горб (л. б. 
р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

По се лен ня до би пізньо го не оліту, се ред
ньої та пізньої брон зи, в то му числі бон да ри
хинсь кої та ле бедівської куль тур, скіфсько го 
ча су і XVIII ст. З пам’ят кою іно ді, гіпо те тич
но, пов’язується розміщен ня та бо ру ко заць
косе лянсь ких військ Се ве ри на На ли вай ка 
1596 р.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1874 р., 
K.П.Боч ка рь о ва та В.Г.Ляс ко рон сь ко го на 
по чат ку 1880х рр., розвідки Ф.Б.Kопи ло ва 
1945 р., О.В.Си до рен ко, Л.Л.За ліз ня ка та 
Д.Я.Те легіна 19891996 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1903. — С.59. — Прим.3; 
Kопи лов, 1949. — С.246; Ля пуш кин, 1961. — С.133; 
Не при на, За лиз няк, Kро то ва, 1986. — С.180; Ле пяв
ко, 1990. — С.175177; Си до рен ко, 1990. — С.171; 
1991. — С.110; Те легін, 1993. — С.4547.

38. ЖОВНИНЕ (Ліво бе реж ний Жовнин), 
с., кол. Kре мен чуць кий рн (за топ ле не) (л. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Kур ган, зай ня тий кла до ви щем, за 0,6 км 
на північ від пе ре пра ви, на під ви щен  ні пер
шої те ра си. В 0,4 км на схід — ще 1 кур ган.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.21; Па дал ка, 
1914. — С.153; Ма ка рен ко, 1917. — С.4, 60.
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

3945. ЗО ЛО ТУ ХИ, с., Ор жиць кий рн 
(л. б. р. Гни ла Ор жи ця — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Два ро зо рані май да ни не по далік від се ла, 
у півден носхідно му на прям кові. За 0,65 км 
на південь та за 1,2 км на півден ний схід — 
май дан з потрійни ми па ра ми бур тів, ви со
тою близь ко 4 м і розміра ми 50 х 110 м. У 0,55 
км на північний захід від се ла, на пла то ви со
ко го ліво го бе ре га — не ве ли кий кур ган, 
західніше — ще 1 на сип. За 1,1 км на 
північний захід, у на прям ку с.Яб лу не ве, — 
май дан ви со тою до 6 м та ді аме т ром по над 60 
м; за 1,4 км на північний західзахід — ще 1 
май дан ви со тою за 4 та діаме т ром до 50 м. За 
2,5 км на північний захід від се ла, на підви
щенні во до діль но го пла то — май дан ви со тою 
6,6 та діаме т ром 55 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880х, 1893 і 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.68. — Рис.5; 
Па дал ка, 1914. — С.159; Ма ка рен ко, 1917. — С.78; 
Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.7778.

46. ЗО ЛО ТУ ХИ, с., Ор жиць кий рн (л. б. р. 
Гни ла Ор жи ця — ба сейн рр. Ор жи ця — Су ла — 
Дніпро).

По се лен ня до би брон зи та дру гої чверті I 
тис. н.е.

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1897; 1903. — С.59. — 
Прим.4; обстеження автора, 1988 р.

47. KАЛАЙ ДИНЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Во лош ки (во доділ рр. Удай — Віль шан ка — ба сейн 
рр.Су ла — Дніпро).

Kур ган ви со тою до 0,3 та діаме т ром 18 м, 
на сип ро зо рюється. Роз та шо ва ний в ок рузі 
го ро ди ща скіфсько го ча су біля с.Kле пачі (ур.
Сад). По ряд з на си пом ви яв ле ний брон зо вий 
на ко неч ник стріли скіфсько го ча су.

Об сте жен ня Г.С.Kир’яко ва кінця 1870х 
рр., І.М.Kула то вої 1988 р.

Літ.: KАВ. — № 849; Па дал ка, 1914. — С.159; 
Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С. 19.

48. KАР ПИЛІВKА, с., Лу бенсь кий рн, 
ур. Ду би на (п. б. р. Удай — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Май дан та гру па кур ганів, з якою пов’я за
ні знахідки скіфсько го ча су, — брон зові на ко
неч ни ки стріл. Збе рег ли ся за лиш ки на си пу 
ви со тою 1,1 та діаме т ром 30 м біля су час ної 
трак тор ної бри га ди, кілька «плям» ви ки дів 
зруй но ва них по хо вань. Kур га но по діб ний 
на сип — за 2,4 км на півден ний захід  за хід 
від се ла — решт ки май да ну.

Ф.І.Kамінський, об сте жу ю чи 1876 р. Kар
пилівські бур ти, кон ста ту вав на яв ність на си
пу кільце вої в плані фор ми ви со тою до 9,5 м та 
діаме т ром 163 м, з на яв ні стю все ре дині про
мис ло вої спо ру ди ря ду буртів та пічи ща, де 

ви ва рю ва ла ся се літ ра. Май дан був за лиш ка
ми діяль ності селітро во го за во ду братів 
Kир’яко вих се ре ди ни XVIII – по чат ку XIX ст. 
За да ни ми ан ке ту ван ня Цен т раль но го ста ти с
тич но го ко мі те ту 1873 р., зга дується та кож 
«мо ги ла в ур. Сю ма чи ко во го яр ка», неподалік 
від май да ну. Ф.І.Kамінський ува жав май дан 
решт ка ми за мчи ща XVIIXVIII ст. 

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1907 р., 
І.М.Kула то вої 1988 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.60; Па дал ка, 
1914. — С.159; Ма ка рен ко, 1917. — С. 77; Kула то ва, 
Су пру нен ко, 1988. — С.16; Су пру нен ко, 1989в. — 
С.105; Пол тав щи на, 1992. — С.861; Пу с товіт, Су пру
нен ко, 1992. — С.8586.

49. KЛЕ ПАЧІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Бо га
тирівщи на (або Бо яр щи на, по ряд з ур.Пур
пурівщи на) (п. б. р. Вільшан ка — ба сейн рр.Су ла 
— Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник дав нь о русь ко го 
ча су за 0,40,5 км на північний схід від ур. 
Пур пурівщи на — ос тан це подібно го ми су на 
око лиці се ла, біля краю схи лу од ной мен но го 
яру, де «ку то подібно в плані» бу ли роз та шо
вані 6 на сипів на відстані 410 м од на від 
од ної. Їх ви со та на се ре ди ну 1870х рр. скла да
ла 0,40,9 м при ді а мет рі 58 м.

Об сте жен ня і роз коп ки од но го кур га ну 
Г.С.Kир’яко ва 1873 р., опис мо ги ль ни ка 
Ф.І.Kамінсько го 1876 р. Решт ки ро зо ра но го 
не кро по лю ог ля нуті І.М.Kу ла то вою та О.Б.Су 
пру нен ком 1988 р., ко ли се ред посівів 
помітним за ли шав ся ли ше один кур ган.

Ро бо та ми Г.С.Kир’яко ва дослідже не 
безінвен тар не (?) ви про с та не по хо ван ня із 
західною орієнтацією під на си пом у ямі гли
би ною до 0,5 м.

Літ.: KАВ. — С.55; Kамин ский, 18761882. — 
А.8зв.; Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.29; Су п ру
нен ко, 1988. — С.14; 1989в. — С.104105; 1990а. — 
С.14; 1993г. — С.60; Ван цак, Суп ру нен ко, 1995. — 
С.2425; Kула то ва, 1999. — С.2125.

50. KЛЕ ПАЧІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Оса ко ве («Довгі лу ки ко ло Kаш коль чи но го 
яру») (л. б. р. Вільшан ка — ба сейн рр.Су ла — 
Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник дав нь о русь ко го 
ча су XXIII ст. на північ від го ро ди ща скіфської 
до би в ур. Сад, у складі 15 на сипів, вкри тих 
ду бо вим лісом.

Ви яв ле ний Ф.І.Kамінським 1876 р., який 
провів досліджен ня двох кур га нів. Ще один 
на сип цьо го ж ро ку роз ко па ний 
Г.С.Kир’я ко вим і K.М.Скар жинсь кою. Пев но, 
1877 р. ос танніми дослідни ка ми бу ли 
розкопані ще 3 кур га ни. Мо гиль ник ог ля дав
ся О.Б.Су пру нен ком 1988 р.

Ф.І.Kамінський ук лав опис не кро по лю, 
що скла дав ся з на сипів ви со тою 1,21,8 м та 
діаме т ром 7,58,0 м, роз та шо ва них на від стані 
45 м один від од но го.



Kур ган № 1/1876 р. (роз коп ки Ф.І.Kа 
 мінсько го). Ви со та 1,2 м, діаметр 6 м. На сип 
чор но зем ний, на рівні ста ро дав нь о го го ри зон
ту — вугілля від ба гат тя. По хо ван ня здійсне не 
в підпря мо кутній по хо вальній ямі розміром 
0,6х1,6 м і гли би ною до 1,8 м від вер ши ни кур
га ну. На гли бині 1,65 м тра пив ся ула мок стінки 
ліпно го чи ран ньо кру жаль но го гор щи ка (мож
ли во, ви пад ко вий у складі ком плек су). По хо
ван ня жіно че, ви про с та не на спині, із західною 

орієнтацією; ру ки скла дені в об ласті жи во та. 
Біля че ре па ви яв ле на дро тя на срібна се реж ка, 
під ший ни ми хреб ця ми та біля стег но вої 
кістки — 2 срібних дро тя них персні (?).

Kур ган № 2/1876 р. (роз коп ки Ф.І.Kа 
 мінсько го). Ви со та 0,8 м, діаметр 8,2 м. У чор
но зем но му на си пу ви яв лені вуг ли ни, попіл, 
ба га то че репків від кру жаль но го гор щи ка. 
По хо ван ня в ямі на гли бині 1,2 м від вер ши ни 
на си пу (ос танні проміри від сутні). Чо ловіче 
(?), із західною орієнтацією, ви про с та не на 
спині; ру ки скла дені в об ласті жи во та ки с тя
ми до ни зу. На че репі відзна чені «три рубці». В 
об ласті шиї — слі ди мідних при крас (роз си
па ли ся).

Kур ган № 3/1876 р. (досліджен ня Г.С.Kи  
р’яко ва та K.М.Скар жинсь кої). Ви со та 0,9 та 
діаметр 7 м. По хо ван ня в підпря мо кутній ямі 
гли би ною по над 1,6 м від вер ши ни на си пу. 
Сліди де ре ва від гро ба. По ло жен ня небіжчи ка 
ви про с та не на спині, із західною орієн тацією, 
ру ки скла дені в об ласті гру дей. На ший них 
хреб цях ви яв ле ний ши фер ний тільний хре с
тик, біля скро не вої кістки — срібна дро тя на 
се реж ка з на ми с ти ною, під ший ни ми хреб ця
ми — 2 про стих срібних перс не подібних скро
не вих кільця.

Kур га ни №№ 46/1877 р. (по пе редні 
до слідни ки). Місти ли безінвен тарні по хо ван
ня із західною орієнтацією, вміщені в ямах. 
Дані описів та обмірів відсутні.

Мо гиль ник да ту вав ся дослідни ка ми 
«ве ли ко князівським ча сом», тоб то XXII ст.

Літ.: Kамин ский, 18761882. — А.57; KАВ. — 
С.5556. — №№ 378, 623629; Kу ла то ва, Су пру нен
ко, 1988; Су пру нен ко, 1989в. — С.104; 1990а. — 
С.1415; 1993г. — С.60; Пу с товіт, Суп ру нен ко, 1992. 
— С.8283; Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.10,24; 
Мор гу нов, 1996. — С.94; Kу ла то ва, 1999. — С.2125.

51. KЛЕ ПАЧІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Сад 
(Го ро ди ще) (л. б. р. Вільшан ка — ба сейн рр.Су ла 
— Дніпро).

Го ро ди ще скіфсько го ча су за 1,4 км на 
північний схід від се ла, на пла то ви со ко го 
бе ре га, ото че не тра пецієподібним у пе ре тині 
ва лом з ши ри ною в ос нові 810 м, біля вер ши
ни — 34 м, ви со тою 2,54 м, і ро вом гли би ною 
1,5 м тра пецієподібної у пе ре тині фор ми. 
Го ро ди ще ма ло укріпле ний західний в’їзд. 
Пло ща май дан чи ка 8,5 га (260 х 335 м), 
по тужність куль тур но го ша ру — до 1 м. На 
май дан чи ку ча ст ко во про сте жені кот ло ва ни 
жи тел і гос по дарсь ких ям. Звідси по хо дять 
ок ремі знахідки фіналу ран ньо сар матсь ко го 
(меч) та пізньо римсь ко го (меч) ча су, а та кож 
епо хи Kиївської Ру сі (ши ферні пряс ли ця).

Ви яв ле не Г.С.Kир’яко вим на по чат ку 
1870х рр., впер ше опи са не Ф.І.Kа мін ським 
1876 р., який зняв окомірний план та здійснив 
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Додаток 1.

Клепачі, ур. Суша. Вістря на спис. 
Залізо. Давньоруський час. 
Випадкова знахідка. 1886 р.
(ПКМ.183, А.183; Кат. К.Ск. № 365).



за чи ст ки в ямах і тран ше ях. Ві до ме та кож за 
да ни ми ан ке ту ван ня Цен т раль но го ста ти с
тич но го коміте ту 1873 р., до ук ла дан ня яких 
був при чет ний Г.С.Kир’яков. У кінці 1920х 
рр. ог ля да ло ся бра та ми В.П. і О.П.Гри чу ка ми, 
за за вдан ням М.М.Се мен чи ка, яки ми зня тий 
ін стру мен таль ний план пам’ят ки, пізніше 
«за по зи че ний» Ф.Б.Kо пи ло вим і опубліко ва
ний В.А.Іл лінською. Kрім то го, об сте жу ва ло
ся І.І.Ля пушкіним 1948 р., А.О.Мо ру жен ко 
1969 р. та І.М.Kула то вою 1988 р.

Літ.: Kамин ский, 18761882. — А.35; Гор лен ко, 
1890. — С.5; Ля с ко рон ский, 1903. — С.101; Ма ка рен
ко, 1917. — С.30; Ру динсь кий, 1928. — С.56; Kопи
лов, 1945. — С.1516; Іл лін ська, 1949. — С.142, 145; 
Ля пуш кин, 1961. — С.7678; Мо ру жен ко, 1969. — 
С.14; 1985. — С. 165; Иль ин ская, Те ре нож кин, 1983. 
— С.330; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.68; 
Суп ру нен ко, 1988. — С.1314; 1989а. — С.20; 1989в. 
— С.104; 1991б. — С.7273; Kула то ва, Су п ру нен ко, 
1988. — С.3031; Kула то ва, 1991. — С.7375; Пол тав
щи на, 1992. — С.320; Пу с товіт, Суп ру нен ко, 1992. 
— С.9,5256,8081; Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.10,24; Мор гу нов, 1996. — С.94.

52. KЛЕ ПАЧІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Пур
пурівщи на (л. б. р. Вільшан ка — ба сейн рр.Су ла — 
Дніпро).

Ос тан це подібний мис ви со ко го ліво го 
бе ре га з ледь по хи лим май дан чи ком, пло щею 
0,9 га (80 х 120 м), за 0,6 км на північний захід 
 захід від су час но го се ла. Міс цез на хо д  жен ня 
ма теріалів скіфсько го ча су та дав нь о русь кої 
до би, се ред яких ак то ва пе чат ка «від Ратибо
ра» кінця XI — по чат ку XII ст.

Ви яв ле не Г.С.Kир’яко вим на по чат ку 
1870х рр., опи са не Ф.І.Kамінським 1876 р., 
збо ри ма теріалів О.А.Ла в рен ка в 1880х рр. 
Об сте жен ня І.М.Kула то вої й О.Б.Су пру нен ка 
1988 р. Шур фу ван ня на яв ності куль тур но го 
ша ру не ви я ви ло.

На ми су на по чат ку 1870х рр. був зруй но
ва ний дав нь о русь кий кур ган з по хо ван ням 
дру жин ни ка (се ред інвен та ря — спо ря д жен ня 
вер ш ни ка і ко ня).

Без пе реч но, в ок рузі місцез на хо д жен ня 
бу ло роз та шо ва не дав нь о русь ке го ро ди ще, 
ото тож ню ва не Ю.Ю.Мор гу но вим з літо пи
сним Kля пе чем, по шу ки яко го ще да ле ко не 
за вер шені.

Літ.: Kамин ский, 18761882. — А.7 зв.8 зв.; Гор
лен ко, 1890. — С.5; Ля с ко рон ский, 1903. — С.101; 
Ру динсь кий, 1928. — С.56; Янин, 1970. — 1. — С.63; 
Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — С.68; Су пру
нен ко, 1988. — С.13; 1989а. — С.20; 1989в. — С.104; 
1990б. — С.1415; 1991б. — С.7071; Kула то ва, Су пру
нен ко, 1988. — С.29; Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — 
С.9,6163, 8384; Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.2425; Мор гу нов, 1996. — С.9394.

5354. KУП’ЄВА  Х А, с., Лу бенсь кий 
рн (п. б. р. Со ло ни ця — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Гру па кур ганів II у складі двох силь но 
ро зо ра них на сипів ви со тою до 0,4 та діаме т

ром 12 і 17 м, за 0,25 км на північ від се ла.
Об сте жен ня K.П.Боч ка рь о ва кінця 1890х 

рр., розвідки І.М.Kула то вої 1988 р.
На пла то ліво го бе ре га р.Со ло ниця, за 1,8 

км на півден ний схід від се ла, — ще од на гру
па кур ганів (I) з 5ти ро зо ра них на сипів ви со
тою 0,51,5 та діаме т ром 2030 м.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.17; Ма ка рен ко, 1917. 
— С.77; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — 68,70; 
Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.49.
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Клепачі, ур. Пурпурівщина. Коса. 
Залізо. Давньоруський час. XIIXIII ст. 

Випадкова знахідка. 1872 р.
(ПКМ.177, А.177/5; Кат. К.Ск. № 362).



55. KУРІНЬKА, с., Чор ну хинсь кий рн (л. 
б. р. Удай — ба сейн рр.Су ла — Дні про).

Укріплен ня со тен но го містеч ка 
XVIIXVIII ст., на південь від них — решт ки 
кла до ви ща XVIIXIX ст.

Об сте жен ня О.А.Ла в рен ка кін. 1880х рр.
Літ.: K АВ. — С.90; Пол тав щи на, 1992. — 

С.443.

5657. ЛАЗІРKИ, с., Ор жиць кий рн, ур. 
Філо нові бур ти (л. б. р. Сліпорід — ба сейн рр.Су ла 
— Дніпро).

Решт ки май да ну, зі знахідка ми в на си пу 
залізно го три ло па те во го на ко неч ни ка стріли. 
За 1,1 км на півден ний схід від се ла — лан цю
жок з 45 кур ганів (гру па, ви тяг ну та вздовж 
річища), че рез які про хо дить по льо ва до ро га 
між сс. Во ро нинці  Лазірки.

Об сте жен ня О.А.Ла в рен ка кінця 1880х 
рр., розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1907 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.60; Па дал ка, 
1914. — С.159; Ма ка рен ко, 1917. — С. 77.

5862. ЛЕ БЕХІВKА, с., Се менівський рн 
(за топ ле не) (л. б. р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

За 1,1 км від се ла, на пев не, на схід, на 
підви щенні дру гої те ра си — кур ган; на «ус тупі 
річко вої до ли ни» — кілька кур ганів і май да
ни. За 0,6 км на схід від се ла — 1 ро зо ра ний 
кур ган. В око ли цях — 2 по оди нокі кур га ни і 
май дан ви со тою до 6,5 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.21; Па дал ка, 
1914. — С.157158; Си до рен ко, Мах но, Те  легін, 1982. 
— С.44; Су пру нен ко, 1991а. — С.911.

63. ЛІСО ВА СЛОБІДKА, с., Чор ну хинсь
кий рн (л. б. р. Удай — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

По се лен ня до би брон зи, скіфсько го ча су 
і XIXIII ст. З пам’ят кою по в’я зу ють ся 
знахідки на ко неч ників стріл з кре ме ню 
до би ран ньої брон зи та брон зо вих — скіф
сько го ча су.

Відо ме за опи том уро д женців се ла та опи
сом знахідок, здійсне ним Ф.І.Kа мін сь ким 
1873 р.

Літ.: Ука за тель, 1874; Ат лас, 1878. — Табл.VI,1; 
VII,51; Kамин ский, 1878. — С.151; Ляс ко рон ский, 
1903. — С.60. — Прим.9; Пу с товіт, Су п ру нен ко, 
1992. — С.27; Прий мак, 1994. — С.23; 1995. — 
С.119.

64. ЛУБ НИ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Вал 
та ку ток Олійни ця (п. б. р. Су ла — ба  сейн р.
Дніпро).

Різко ок рес ле ний мис пла то корінно го 
бе ре га, що вдається у до ли ну Су ли і об ме же
ний з північно го схо ду та півдня яра ми. У 
плані має фор му ви дов же но го чо ти ри кут ни
ка. За галь на пло ща — по над 10 га.

Пам’ят ка ог ля да ла ся у се ре дині 1870х рр. 
Г.С.Kир’яко вим та Ф.І.Kа мін сь ким, не од но
ра зо во збо ри підйом них ма теріалів здійсню
ва ли ся тут О.А.Ла в рен ком і K.П.Боч ка рь о вим 
у 1880х рр. Ос таннім ви яв лені сліди 
укріплень бастіон но го ти пу, від зна че на 
на явність куль тур но го ша ру до би пізньо го 
ук раїнсько го се ред нь овіччя, що скла дав ся з 
на ша ру вань би тої цег ли, пе ре па ле них 
будівель них ре ш ток, че репків, скла то що. 
Роз коп ка ми М.Kузнєцо ва 1939 р. вста нов ле не 
май же по вне руй ну ван ня куль тур но го ша ру 
по пе редніх епох під час підси лен ня укріплень 
пол ко во го міста Лу бен на по чат ку XVIII ст., 
виз на че на тов щи на куль тур них відкла день 
XVIXVIII cт. — по над 2 м — та ви яв ле на 
ке раміка XIXII ст. у складі пізніших на ша
ру вань.
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Додаток 1.

Кле пачі, ур. Пур пурівщи на. Стре ме но. 
Залізо. Дав нь о русь кий час. З об сте же но го 
Г.С.Кир’я ко вим зруй но ва но го кур га ну. Поч. 1870х рр.
(ПКМ.181, А.181/1; Кат. К.Ск. № 296).

Кле пачі. Сокираклин. 
Залізо. Дав нь о русь кий час. 

Знахідка А.О.Лавренка кін. 1890х рр.
(ПКМ.179, А.179; Кат. К.Ск. № 480).
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K.П.Боч ка рь ов ува жав, що на Ва лу 
розміщу ва ло ся го ро ди ще літо пис но го міс та 
Лу бен. Це підтвер д жується пла ном міста 1831 
р., за яким Вал тра диційно наз ва ний «Зам
ком». В.Г.Ля с ко ронсь кий на по чат ку 1890х рр. 
опи сав укріплен ня на ми су як «мен шу фор те
цю»: во на скла да ла ся з двох круг лих, ото че них 
ва лом укріплень, «зли тих між со бою, що 
ут во рю ва ли ... го ро ди ще оваль ної фор ми». 
Розміри ук ріп лень на Ва лу, за дослідни ком, 
скла да ли близь ко 150 х 280 м. Він же опи сав 
знахідки: «фраг мен ти че репків ста ро дав нь о го 
ви гля ду, кістки, кахлі, скляні брас ле ти, 
залізні стрі ли» то що. За лиш ки валів, які ви я
ви ли ся решт ка ми фор тифікації Лу бен до би 
Ру ї ни і Ге ть ман щи ни, досліджу вав 1939 р. М.
Kузнєцов.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.8; Ля с ко рон ский, 1901. 
— С.440,442; 1903. — С.101102; Kуз нєцов, 1948. — 
С.145149.

65. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. Верхній 
Вал (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дні про).

Різно ча со ве по се лен ня до би ран ньої брон
зи, скіфсько го ча су, чер ня хів сь кої та ро менсь
кої куль тур, го ро ди ще (?) XIXIII, укріпле ння 
пізньо се ред нь овічного міс та XVIXVIII cт.

Не од но ра зові об сте жен ня Г.С.Kир’яко ва, 
Ф.І.K ам і нсько го, K.П.Боч  к а рьо ва, 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го 18701890х рр. Пер ший 
план пам’ят ки ук ла де ний В.Г.Ляс ко ронсь ким. 
Об сте жен ня М.Д.Ренсь ко го, Ф.Б.Kопи ло ва, 
І.І.Ля пушкіна 1923, 1945 та 1948 рр. Роз коп ки 
М.Kузнєцо ва 1939 р. та О.В.Су хо бо ко ва 
19811982 рр.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.6,7,17; Ля с ко рон
ский, 1901. — С.440441; 1903. — С.101102; Kопи
лов, 1945; Kузнєцов, 1948. — С.145,148150; 
Ля пуш кин, 1961. — С.363,364; 1968. — С.71; Су хо
бо ков, 19791981; 19821983; 1988. — С.34; 1992. 
— С.147151; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. 
— С.6869; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — С.151; 
Kула то ва, 1988. — С.78; Мор гу нов, 1996. — 
С.9598.

66. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. Зам
ко ва Го ра (За мок) (п. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

За лиш ки зам ку Олек сан д ро ва пер шої 
по ло ви ни XVII ст., по се лен ня ро мен сь кої 
куль ту ри та дав нь о русь ко го ча су XIIXIII 
ст.

Об сте жен ня Г.С.Kир’яко ва 18741876 рр., 
K.П.Боч ка рь о ва й О.А.Лав рен ка 18821899 рр., 
розвідки М.Kузнєцо ва 1939 р.

Се ред ко лекцій чис лен них пізньо се ред нь
овічних ма теріалів XVII ст. до Лу бен сько го 
му зею K.М.Скар жинсь кої по тра пи ли ок ремі 
улам ки ліпно го по су ду ро мен ської куль ту ри, 
кру жаль но го — ча су Kиївської Русі. Відо мо, 
що князі Олек сандр та Ми хай ло Виш не
вецькі, пізніше Ієремія Виш не вець кий, по ча
ли спо ру д жен ня зам ку в Луб нах із за се лен ня і 
підси лен ня обо ро ни «пу с ту ю чо го» го ро ди ща 

«в ухо де Лу бен» в кінці XVI ст. [АЮЗР, 1890. — 
Ч.7 — Т.2. — С.133; Боч ка рев, 1901. — С.5; Па дал
ка, 1914. — С.54,56]. Цим го ро ди щем, 
найвірогідніше, мог ли бу ти укріплен ня лі то
пис но го міста Лу бен XIXIII ст. в ур. Вал та 
йо го по сад на Зам ковій Горі. Сліди цих 
укріплень бу ли зни щені внаслідок інтен сив
ної будівель ної діяль ності пер шої тре ти ни 
XVII ст.

На ве де не при пу щен ня в ціло му по яс нює 
на явність дав нь о русь ко го се ли ща в ур. 
Верхній Вал як півден ної ча с ти ни по са ду 
літо пис но го Лу бе на, по ши рен ня зна хі  док 
XIIXIII ст. на значній те ри торії ко лиш нь о
го пол ко во го цен т ру. За про по но ва на не що
дав но Ю.Ю.Мор гу но вим спро ба ло калізації 
Лу бен на місці Мгарсь ко го мо на сти ря [Мор
гу нов, 1996. — С.9798] до сить слаб ко підтвер
д   ж ується на  явністю ар хе ологічних 
ма теріалів, як свідчень роз та шу ван ня тут 
го ро ди ща, пред став ле них ли ше по оди но ки
ми че реп ка ми, знахідкою залізної дав нь о
русь кої со ки ри та місцезнаходженням 
неподалік не ве ли кого кур ган ного мо гиль
ни ка, більш ха рак тер ного для ря до во го 
се ли ща.

Місцез на хо д жен ня по бли зу мо на с ти ря 
твер до го бро ду не ви клю чає йо го ус пішно го 
ви ко ри с тан ня давньоруським на се лен ням і 
підси лен ня в си с темі за хи с ту кор до ну го ро ди
щем на Зам ковій Горі, що ле жить ли ше за 
0,81,2 км на півден ний захід від по суль сь кої 
пе ре пра ви у гирлі р.Вільшан ка.

От же, за вер шен ня дис кусії що до 
ло калізації Лу бе на мож ли ве ли ше після про
ве ден ня досліджень на Зам ковій Горі, не до
ступній ар хе о ло гам з ря ду при чин уп ро довж 
ос танніх 70ти років.

Літ.: АЮЗР, 1888. — Ч.II. — Т.1. — С.102; Ла за
рев ский, 1896. — С.222; 1896а. — С.79, 88; Ни ко лай
чик, 1900. — С.99; Боч ка рев, 1901. — С.3, 5 6, 17; 
Kопи лов, 1945. — С.24; Kуз нєцов, 1948. — С.145, 
146; Су хо бо ков, 19791981; 1988. — С.34; 1992. — 
С.147151; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — С.151; Опи си, 
1989. — С.6871; Су пру нен ко, 1995є. — С.5253; Мор
гу нов, 1996. — С.9698.

67. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. Зам ко
вий Поділ (п. б. р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Пе ред го род дя — поділ зам ку Олек сан д
ро ва — ліво бе реж ної сто лиці во ло дінь кня зя 
І.Виш не вець ко го дру гої чверті XVII ст., по 
схи лу пра во го корінно го бе ре га та біля 
підніжжя го ри, на першій над за плавній 
те расі.

Об сте жен ня K.П.Боч ка рь о ва 1890х рр. 
Ви яв лені решт ки чис лен них цег ля них спо руд, 
об роб лені шмат ки мар му ру, граніту, в то му 
числі ча с ти на капітелі мар му ро вої ко ло ни з 
ба рельєфним рос лин ним фри зом, що 
зберігається сьо годні на по двір’ї Лу бенсь ко го 
краєзнав чо го му зею.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.6.



68. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. 
За мок (Зам ков щи на) (п. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

Гру па кур ганів у складі близь ко 35 на сипів 
на краю ми су корінно го бе ре га в ур. Зам ко ва 
Го ра, не по шко д же на спо ру д жен ням Олек
сандрівсько го зам ку. Се ред кур ганів 1882 р. 
досліджу вав ся найбільший, на ко ш ти 
K.М.Скар жинсь кої.

Об сте жен ня і роз коп ки Ф.І.Kамінсько го 
1882 р.

Kур ган скіфсько го ча су мав ви со ту 2,9 м 
при діаметрі до 23 м, оваль ну у пла ні фор му 
на си пу. Досліджу вав ся «ко ло дя зем» близь ко 4 
х 4 м. На сип чор но зем ний, із суг лин ко ви ми 
вклю чен ня ми, знахідка ми га ль ок і мо рен но го 
по хо д жен ня ка мін ня, ліпної ке раміки 
скіфської до би та ма те ри ко вим ви ки дом з ями 
ос нов но го по хо ван ня.

По хо ван ня 1 (впу ск не, ран нь о сар матсь ке) 
ви яв ле не в цен т ральній ча с тині на си пу на 
гли бині до 1,5 м (2,65 м від вер ши ни кур га ну). 

Здійсне не у пря мо кутній, зі скру гле ни ми 
ку та ми ямі, розміром 2,15 х 2,65 м. Північна 
ча с ти на ями бу ла по шкод же на грабіжниць
ким хо дом до би пізньо го ук раїнсько го се ред
нь овіччя (виз на чен ня ча су по гра бу ван ня 
здійсне не В.Б.Ан то но ви чем, за знахідкою 
залізно го кре са ла XVІXVII cт.), ко т рий вів до 
ос нов но го по хо ван ня скіфської до би.

Жіно че ви про с та не на спині по хо ван ня 
ма ло північну орієнтацію (че реп ли це вою ча с
ти ною звер не ний на схід); ру ки — по кла дені 
вздовж ту лу ба, сто пи ніг — зве дені ра зом. 
По ряд з по хо ва ною, зліва від пле ча, ви яв лені 
ліпний гор щик та ми с ка із за лиш ка ми на пут
ньої їжі (кістка ко ня). З ком плек сом інвен та ря 
по хо ван ня пов’я зу ється кілька знахідок, які 
бу ли ви яв лені в за пов ненні грабіжниць ко го 
хо ду: ліпна ку риль ни ця, ула мок то чиль но го 
ка ме ню, фраг мент луч ко вої фібу ли. Ці речі 
знай дені пе реміша ни ми зі знахідка ми з по хо
ван ня скіфсько го ча су VIV ст. до н.е. — улам
ка ми ліпних гор щи ка, ли с ко ва ної ми с ки, 
не ве лич кої ку риль ниці, шматка пера від 
залізного вістря на спис, бро н зо ви ми на ко
неч ни ка ми стріл, за лиш ка ми скля но го на ми
с та, шма точ ка ми сірки і ре аль га ру то що, які 
бу ли ви не сені з ос нов но го по хо ван ня 
грабіжни ка ми.

На май дан чи ку пер вин но го на си пу, 
по бли зу ями по хо ван ня зафіксо вані за лиш ки 
ве ли ко го во гни ща, де, крім об горілих кісток 
тва рин, трап ля ли ся шма точ ки оп лав ле но го 
зе лен ку ва то го скла, аму лет з кігтя вед ме дя, 
ду бо ве вугілля. Пля ма та кож бу ла пе реріза на 
грабіжниць ким підко пом, у яко му й ви яв лені 
кістки з обох по хо вань. 

Після пе ре крит тя по хо валь ної ями 
де рев’яним на кат ни ком пер вин ний кур ган 
був до си па ний більше, аніж на 1,0 м. Під час 
йо го спо ру д жен ня біля вер ши ни кур га ну бу ли 
роз па лені 4 во гни ща за сто ро на ми світу. 

Kомп лекс інвен та ря по хо ван ня вклю чав:
1) ліпний гле ко подібної фор ми гор щик з 

ши ро ко відігну ти ми вінця ми, опук лобі ко
ніч ним кор пу сом та пло с ким дном, при кра
ше ний над пе ре ги ном стінок чо тир ма під ко
во подібни ми наліпа ми; по верх ня ли с ко ва на, 
сірочор но го ко ль о ру; ви со та — 18,2 см; 
діаметр вінець — 14,1 см, кор пу са — 17,0 см 
[Мах но, 1965. — С.186. — Рис.2; Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.24. — Табл.6,1; ПАЗ, 1994. — 2. 
— С.108, вкл.];

2) ліпну профільо ва ну відкри ту, з конічно 
роз ве де ни ми вінця ми, ми с ку із лис ко ва ною 
по верх нею, з ви со ки ми, чітко сфор мо ва ни ми, 
плічка ми і пло с ким дном; ви со та — 9,5 см; 
діаметр вінець — 20 см, дна — 9 см [Мах но, 
1965. — С.186. — Рис.1; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 
1982. — С.24. — Табл.6,2];

3) ліпну ку риль ни цю з ши ро ким ок руг
лобіконічним кор пу сом, не ви со кою ший
кою і роз ши ре ни ми спло ще ни ми вінця ми; 
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Додаток 1.

Луб ни, ур. За мок. Ула мок пе ра 
на ко неч ни ка на спис. 
Залізо. Скіфський час. Кінець VI  V ст. до н.е. 
З ком плек су по хо ван ня 2 кур га ну №1/1882 р. 
Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.20967, А.709; Кат. К.Ск. № 269; Ку ла то ва, 
Су пру нен ко, 1999. — С.140. — По мил ко во ат ри бу то ва ний за 
опи сом як пред мет з ком плек су впу ск но го по хо ван ня ран нь о сар
матсь кої до би).



стійке дно по су ди ни ма ло за країну; ос но ва 
ший ки ку риль ниці бу ла при кра ше на го ри
зон таль ни ми бо ро зен ка ми, між яки ми роз
та шу вав ся ря док ямок та наскрізних про
колів; кор пус розділе ний вер ти каль но про
дав ле ни ми сму га ми, простір між яки ми 
за пов не ний ря да ми не гли бо ких ямок та 
на скріз них от ворів [Тр. VIII АС. — 1897. — Т.IV. 
— С.239. — Табл. 81,53; Мах но, 1965. — С.185. — 
Прим.2; Kула то ва, 1990. — С.146]. Ви со та — 16,7 
см; діаметр вінець — 7,8 см, кор пу са — 11,1 
см, дна — 6,7 см; при ви яв ленні на дні ку риль
ниці відзна чені решт ки смо ли с тої па ху чої 
ре чо ви ни; 

4) фраг мент то чиль но го піско ви ко во го 
ка ме ню;

5) ула мок залізної луч ко вої фібу ли з де ко
ра тив но на ви тим дро том на спинці, дов жи
ною 5,0 см (ос танній пред ме т втра чений 
1943 р.).

Най б лижчі па ра лелі ліпно му гор щи ку 
на ле жать ран нь о за ру би нець ко му по су ду дру
гої гру пи, варіан ту А Kор чу ватівсько го та 
За ру би нець ко го мо гиль ників [Пет ров, 1959. — 
С.3839. — Рис.2,2; Мак си мов, 1972. — С.145. — 
Табл.VII,2,4], ана ло гії мисці [Мак си мов, 1972. — 
С.145. — Табл.VII,2,4] по хо дять із за ру би нець
ких мо гиль ників — Хо тянівка на Десні, Kор
чу ватівсько го та Пухівсько го [Пе т  ров, 1959. — 
С.57. — Рис.10,2; Мак си мов, 1972. — С.146. — Табл.
VIІI,10; 1982. — С.113. — Табл. 22,34] фіна лу 
ран нь о го ета пу куль ту ри ІІ ст. до н.е. Лу бенсь
ка ку риль ни ця на ле жить до ти по вих зразків 
пізньоскіфсько го ри ту аль но го по су ду 
дністровсь ко го ва рі ан ту ІІ – по чат ку І ст. до 
н.е. [Пу з д ров ский, 1988. — С.3233; Kула то ва, 
1990. — С. 145146; По лин, Си мо нен ко, 1990. — 
С.80. — Рис.1].

Та ким чи ном, дослідже не Ф.І.Kа 
 мінським по хо ван ня, вар то вва жа ти ран
ньо сар матсь ким ком плек сом — мо ги лою 
жриці, з на явністю у складі су пут нь о го 
ін  вен та ря ран нь о слов’янсь ко го та 
пізньоскіфсько го по су ду [Kула то ва, Су пру
нен ко, 1999. — С.140143; 1999а. — С.149150]. 
Ряд до слідників уже інтер пре ту ва ли по хо
ван ня як тру по с па лен ня за ру би нець ко го 
ча су «на го ри зонті» [Ру динсь кий, 1928. — С.50], 
по хо ван ня «з ри ту аль ним по ру шен ням ске

ле ту за ру би нець кокор чу ва тів сь ко го ти пу» 
[Мах но, 1965. — С.187188], «по оди но ке за хо
ро нен ня, здійсне не за об ря дом кре мації у 
ка та комбі — по хо вальній ка мері, що поєднує 
ри си сар матсь ко го та за ру би нець ко го по хо
валь них об рядів» [Kухар ская, Бит ков ский, 
1994. — С.118119]. Від зна ча ю чи на карті 
лу бенсь ку знахідку, Є.В.Мак си мов про те 
ут ри мав ся від її ос та точ ної куль тур ної ат ри
буції як по хо ван ня за ру би нець кої куль ту ри 
[Мак си мов, 1972. — С.1819. — № 102; 1982. — 
С.89].

Підсу мо ву ю чи на ве де не ви ще, слід да ту
ва ти по хо ван ня 1 кінцем ІІ – І ст. до н.е., 
найвірогідніше, І ст. до н.е., і роз гля да ти йо го 
як рідкісний ран ньо сар мат сь кий ком плекс із 
за ру би нець ки ми та пізньоскіфськи ми 
ма теріала ми — свідчен ня кон так тів ко чо во го 
і зем ле робсь ко го на се лен ня в Ліво бе реж но му 
лісо сте пу цієї до би [Kу ла то ва, Су пру нен ко, 
1999]. Kоло подібних пам’яток ок рес лю ють 
по хо ван ня в кур га нах по бли зу сс. Верх ня 
Ма нуйлівка на Ниж нь о му Пслі із роз ко пок 
О.В.Щер ба чо ва кінця 1880х рр. та Лозівок на 
Чер ка щині О.В.Бітковсь ко го 1989 р. [Ру ди н сь
кий, 1928. — С.50; Бітковсь кий, 1992. — 
С.129134].

По хо ван ня 2 (ос нов не, скіфсько го ча су) 
місти ло ся у центрі на си пу, у під пря  мо
кутній в плані ма те ри ковій ямі розміром 
2,15 х 2,90 м (північний захід — пів ден ний 
схід) та гли би ною від рівня ста ро дав ньої 
ден ної по верхні — 1,45 м. Во но ма ло ду бо
вий, пла хо вий, силь но по шко д же ний 
во гнем, по пе реч ний на кат ник. За пов нен ня 
змі ша не, відзна чені дер ни ни. На дні — 
решт ки до ща то го на сти лу. До пів ніч ної ча с
ти ни ями при ми ка ла ниж ня ча с ти на 
грабіжниць ко го хо ду у ви гляді ок руг лої ями 
ді а мет ром 1,1 м. По хо ван ня по гра бо ва не.

За виз на че ни ми кістка ми, во но бу ло 
пар ним; орієнтація по хо ва них пів ніч на (?). 
Збе рег ли ся не по ру ше ни ми та зові та кістки 
кінцівок жінки, спра ва від яких зна хо див ся 
пе ре вер ну тий ліпний гор щик ви со тою 27,5 
см, при кра ше ний ря дом на скріз них про
колів під вінця ми, ліпна ли с ко ва на ми с ка з 
«гу с тим ря дом про колів» під він цем, діаме
т ром 23,5 і ви со тою 8,0 см. Біля ми с ки бу ли 
ви яв лені кістки та зу би, в ямі — ріг ко зи. 
По ряд та кож зна хо ди ли ся пе ре ки нуті до го
ри дном не ве ликі ліпні гор щи ки ви со тою 
11,5 та 17,0 см (ос танній з діаме т ром вінець 
18,5 см); зліва — ма лень ка ліпна ку риль ни
ця ви со тою 6 см, при кра ше на ледь помітни
ми вер ти каль ни ми про крес ле ни ми лініями 
та ям ка ми, за пов не на смо ли с тою ре чо ви
ною (на стінках роз плав лені краплі та вуг
ли ни). Kрім то го, у за пов ненні та на дні 
по хо ван ня ви яв лені: 3 брон зо вих на ко неч
ни ка стріл, в то му числі два три ло па теві з 
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Луб ни, ур. За мок. Фраг мент то чиль ця. 
Піско вик. Ран нь о сар матсь кий час. 
Кінець ІI  І ст. до н.е. По хо ван ня 1 
кур га ну №1/1882 р. Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.10678, А.847; Кат. К.Ск. № 270).



ши па ми, один — ба ш то вий, до вжи ною 
3,04,5 см; улам ки залізних пред метів вуз ди 
і уп ря жу ко ня — кільце (діаметр 3,2 см), 
шмат ки ву дил і псалія (до вжи ною 6,511,0 
см); не ве ликі улам ки («злит ки») брон зо во го 
пред ме та, мож ли во, дзер ка  ла, брон зо ва 
пла с ти на (від на  лоб ни ка?) та за  лізна 
профільо ва на платівка з от во ром у центрі 
(6,2 см); фраг мент пе ра і втул ки за ліз но го 
на ко неч ни ка спи са; 27 ве ли ких про зо рих 
світло зе ле них скля них на ми с тин (збе рег
ли ся ли ше 2 цілі); шма точ ки сірки і ре аль
га ру; кістки ко зулі, а та кож залізний чо ти
ри г ран ний конічний виріб ти пу цвя ха, 
до вжи ною 6,2 см (ула мок бой о во го ке ле
паклюв ця  ?).

За су про во д жу ю чим інвен та рем по хо ван
ня на ле жить ча су кінця VIV ст. до н.е.

Літ.: ДА ПО. — Ф.222. — Спр.2. — А.2223; KАВ. 
— С.3337,7982; Kамин ский, 18761882. — А.1417; 
[Kамин ский], 1897. — С.239; Ру динсь кий, 1928. — 

С.50; Мах но, 1955; 1965. — С.185189; Мак си мов, 
1972. — С.1819; 1982. — С.89; Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.68; Kула то ва, 1990. — С.146; 
Су пру нен ко, 1991б. — С.7172; Пу с товіт, Су пру нен
ко, 1992. — С.8687; Kухар ская, Бит ков ский, 1994. 
— С.113114.

69. ЛУБ НИ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Kуляб ки 
(п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Місцез на хо д жен ня кісток ма мон та, пів
нічних оле ня, но со ро га, знахідки ви ро бів з 
кре ме ню.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1872 р. Роз
гля да ли ся K.П.Боч ка рь о вим як решт ки сто
ян ки лю ди ни пізньо па ле олітич ної до би.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.22; Kамин ский, 1878. 
— С.152.

70. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, вул. Леніна 
(п. б. р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Місцез на хо д жен ня кісток ма мон та, 
північно го оле ня, бізо на та інших, ви яв ле не 
під час будівель них робіт на ко лиш нь о му 
подвір’ї Лу бенсь ко го ду хов но го учи ли ща.

Об сте жен ня О.А.Ла в рен ка по чат ку 1900х 
рр., ви пад кові знахідки після 1906 р.

Літ.: KАВ. — № 735.

71. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. Ли са 
Го ра (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

По се лен ня до би фіна лу ене оліту  ран ньої 
та пізньої брон зи на май дан чи ку вузь ко го гре
бе ню ми со подібно го ос тан ця корінно го бе ре
га, за 0,5 км на півден ний схід від міста (су час
на вул. Сте по ва).

Відвіду ва ло ся Т.Г.Шев чен ком 1845 р., 
об сте жен ня і роз коп ки Ф.І.Kа мін сь ко го 1881 і 
1883 рр., розвідки Ф.Б.Kопи ло ва 1945 р., І.І.Го 
рен ка 19471950 рр., О.Б.Су п ру нен ка 1984 р. 
Роз коп ки М.М.Че реднічен ка 1984 р.

В.Г.Ля с ко ронсь кий, при сутній при 
до сліджен нях Ф.І.Kамінсько го, під го ту вав 
до клад ний опис пам’ят ки та роз та шо ва ної на 
ній кур ган ної гру пи, заз на чив ши, що ста ро
давнє по се лен ня зай ма ло півден ну, роз ши ре
ну ча с ти ну ос тан ця, за су час ни ми обміра ми, 
пло щею до 1 га (3080 х 200 м). До слідник не 
тільки од ин з пер ших в Ук раїні опубліку вав 
ма сові ке ра мічні ма теріали з пам’ят ки, знай
дені в на си пах кур ганів у пе ревідкла де но му 
стані, а й вка зав на ко ло місцез на хо д жень з 
ана ло гіч ни ми ста ро жит но с тя ми в ок рузі та 
Ниж нь о му По суллі. Різно ча со вий ха   рак тер 
по се лен ня відзна чав й K.П.Боч ка рь ов.

Kерамічний ком плекс пам’ят ки оха рак те
ри зо ва ний М.М.Бон да рем, ана ло гіч на 
ке раміка з По сул ля публіку ва ла ся В.І.Неп 
 рі ною, О.Б.Су п ру нен  ком, кам’яний чов ник 
рід кісно го ти пу — І.М.Га в ри лен ком. У хо  ді 
досліджень 1984 р. вста нов ле но, що тов щи на 
куль тур них на ша ру вань по се лен ня скла дає не 
більше 0,40,5 м. Під час останніх роз ко пок 
ви яв лені решт ки заг либ ле но го в ма те рик 
ве ли ко го жит ла, сліди гос по дар сь ких ям, а 
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Додаток 1.

Луб ни, ур. За мок. Ку риль ни ця. 
Гли на. Скіфський час. Кінець VI  V ст. до н.е. 
З ком плек су по хо ван ня 2 кур га ну №1/1882 р. 
Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.10259, А.408; Кат. К.Ск. № 266; [Ка мин ский], 1897. — 
С.239).

Луб ни, ур. За мок. Наконечники стріл. 
Бро нза. Скіфський час. Кінець VI  V ст. до н.е. 
З ком плек су по хо ван ня 2 кур га ну №1/1882 р. 
Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.10232, А.381; Кат. К.Ск. № 267).
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Луб ни, ур. Ли са Го ра. Фраг менти керамічних виробів. 
Глина. Епо ха енеолітуран ньої брон зи. З на сипів кур га нів №№ І/1883 — XII/1883 рр. 

Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.10198, А.349; [Каминский], 1897. — Табл.LXXXLXXXII).

та кож по оди нокі фраг мен ти по су ду пи ви
хинсь ко го ти пу, піз ньо ям ної, куль ту ри ба га
то ва ли ко вої кера міки та бон да ри хинсь кої 
куль тур, улам ки кру жаль них гор щиків дав
ньо русь ко го (ХІІ ст.) і піз   ньо се ред нь овічно го 
ча су (XVIIXVIII cт.).

Літ.: Kамин ский, 1888. — С.218; Ля с ко рон ский, 
1892. — С.263272,279280. — Табл. III: план; 1903. 
— С.60,63; 1897. — С.239. — Табл.LXXXLXXXII; 
Г[ор лен ко], 1890. — С.124125; Боч ка рев, 1901. — 
С.21; [Пе т ров], 1901. — С.145, 146; Па дал ка, 1914. — 
С.181; Kо пи лов, 1945. — С.57; Бон дарь, 1974. — 
С.136137; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.68; 
Мор гу нов, Не п ри на, Су пру нен ко, 1984. — С.3032; 
Па мят ни ки, 1985. — С.7. — № 9; Не при на, Kо ен, 
1986; Су пру нен ко, 1986. — С.312; 1988б. — С.16. — 
Рис. на 1 с. обкл.; 1989г. — С.150; Kу ла то ва, 1988. — 
С.7,8; Че ред ни чен ко, 1988. — С.2223; 1992. — С.459; 
Шов ко пляс Г., Шов ко пляс І., 1988; 1990. — С.77; 
Га в ри лен ко, 1994. — С.3739; Ван цак, Су пру нен ко, 
1995. — С.55 і сл. 

72. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. Ли са 
Го ра (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Гру па кур ганів до би брон зискіфсько го 
ча су, зі впу ск ни ми по хо ва н  ня ми сте по вих 

кон фе де ратів Русі (зо к ре ма, тор ка) та XVII 
ст., роз та шо ва на на вер шині ми со подібно го 
ос тан ця, за 0,5 км на півден ний схід від 
міста. На по чат ку 1880х рр. скла да ла ся з 20 
кур ганів, з яких 16 бу ли роз та шо вані 
ме ридіаль ним лан цюж ком вздовж гре бе ню 
пла то Ли сої Го ри, а 4 — зна хо ди ли ся в 0,3 км 
на захід, — на ми со по дібних ви с ту пах 
корінно го бе ре га. Во ни ра зом сво го ча су 
скла да ли єди ну гру пу. Час ти на з кур ганів, 
особ ли во на північно му гре бені ос тан ця, 
об ва ли ла ся в Су лу на по чат ку 1870х рр. У 
гли бині пла то, за 0,5 км на захід, по  мітні 
решт ки ще 1 на си пу. На сьо годні збе рег ло ся 5 
(в то му числі 2 дос лід же них) кур га ни на пла
то та об ри си на сипів ще 4, зри тих око па ми, 
кур ганів на Ли сій Горі. Їх ви со та до ся гає 
0,31,0 м при діа метрі 1525 м. Ви со та за дер
но ва них на сипів на по чат ку 1880х рр. ся га ла 
1,44,5 м, діа метр 618 м.

Об сте жен ня, пізніше роз коп ки 1881 та 
1883 рр. Ф.І.Kамінсько го, за уча с тю В.Г.Ляс
ко ронсь ко го і К.П.Боч ка рь о ва. Розвідки 
О.Б.Су пру нен ка 1984 р. То го ж ро ку в ході 



досліджень по се лен ня до би брон зи М.М.Че 
ред  нічен ко роз ко пав за лиш ки ледь помітно
го на си пу діаме т ром до 6 м, що міс  тив по хо
ван ня скіфсько го ча су VI (?) ст. до н.е., яке 
су про во д жу ва ло ся ліп  ним гор щи ком та 
ліпною ли с ко ва ною ми с кою [Kу ла то ва, Су п ру
нен ко, 1985. — С.3. — Фо то]. Цей кур ган був 
по зна че ний на опуб лі ко ва но му плані гру пи 
без но ме ра [Ля с ко рон ский, 1892. — План].

1997 р. на схилі го ри ви яв ле но біло но вий 
візантійський аспр Олексія I Комніна кон
стан ти нопільсько го кар бу ван ня (після 1092 
р.) з от во ром, що міг по хо ди ти зі зруй но ва но го 
по хо ван ня.

Че рез втра ту по льо вої до ку мен тації та 
смерть пер шо го дослідни ка пуб лі ка ція роз
ко пок кур ганів Ли сої Го ри бу ла здійсне на 
В.Г.Ляс ко рон сь ким, на за мов лен ня 
K.М.Скар жинсь кої. В ос но ву статті ляг ло 
опи ту ван ня учас ни  ків робіт, свідків, де які 
власні спо с те ре жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го, 
при сут нь о го при досліджен нях ли ше в 
ок ремі дні, а та кож пе ре гляд мо ло дим уче ним 
ко лекцій му зею K.М.Скар жинсь кої. Вра хо
ву ю чи те, що ро бо та ви я ви ла ся пер шою ста т
тею ви хо ван ця Ф.І.Kамінсько го, і ним не у 
повній мірі бу ли ви ко ри с тані дані інвен та ря 
та ка та ло га му зею, спро буємо до по вни ти 
відо мості про до сліджені ком плек си. За зна
чи мо, що архівні ма теріали збе рег ли знач но 

біль ше ін фор мації про кур га ни, аніж 
публікація 1892 р.

Роз коп ки ве ли ся пе ре важ но «ко ло дя зя ми» 
в центрі на си пу, розміром від 3 х 3 до 5 х 5 м, 
які ре тель но про ко пу ва ли ся до рівня ма те ри
ко во го суг лин ку. Так, як чор но зем ний шар на 
Лисій Горі до сить тон кий — до 0,4 м, час  тогу
с то ма те ри ко ве за по внен ня по хо валь них ям 
не да ва ло змо ги про  сте жи ти їх кон ту ри. Пев
ним чи ном за ва жа ла цьо му й хво ро ба Ф.І.Kа 
мін  сько го та при сутність (керівництво 
роботами) фун да тор ки му зею. То му ча с ти на 
кур  ганів так і за ли ши ла ся не до ко па ни ми. 
Ф.І.Kамінський не раз ба жав по вер ну ти ся до 
цих роз ко пок, але йо му за ва жа ли погіршен ня 
ста ну здо ров’я, або відсутність на той час 
коштів. У му зейній до ку мен тації зна чить ся 25 
до   с лідже них кур ганів, хо ча та ких бу ло не 
більше 20. Ос танні ли ше розмі ча  ли ся для роз
ко пок. Як що на пер ших шти ках під час знят тя 
на си пу бу ло по  мітно, що кур ган по гра бо ва
ний, йо го роз коп ки відкла да ли ся «до кра щих 
ча  сів»; в кінцікінців роз коп за ки да ли.

Kур ган I/1883 р., — найпівденніший на сип у 
складі гру пи, край півден но го схи лу Ли сої 
Го ри. Ви со та 0,6 м при діаметрі 9 м. На сип 
чор но зем носуг лин ко вий. У за хідній ча с тині 
ви яв ле не безінвен тар не по хо  ван ня 1 (ос нов не, 
до би се ред ньої брон зи). Здійсне не в овальній 
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Додаток 1.

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Ший на грив на. 
Залізо. Скіфський час. Кінець V  IV ст. до н.е. По хо ван ня 2 кур га ну №І/1883 р. Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.184, А.184; Кат. К.Ск. № 157; Ля с ко рон ский, 1892. — С.276277).
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ма те ри ко вій ямі до вжи ною до 1,5 м. Місцез на
хо д жен ня че ре па та кількох кісток свід чи ло 
про зібга не по ло жен ня по хо ва но го на ліво му 
боці, го ло вою на схід — півден ний схід. По ряд 
з ямою ви яв лені дрібні кістки від жер тов ної 
тва  ри ни (вівці чи ко зи). Мож ли во, по хо ван ня 
за ли ше не пле ме на ми куль ту ри ба га то ва ли ко вої 
ке раміки.

По хо ван ня 2 (впу ск не, скіфсько го ча су), 
здійсне не в цен т ральній час тині кур га ну, у 
ве ликій ма те ри ковій ямі із заплічка ми, 
розміром 2,5 х 3,2 м і гли би ною близь ко 1,8 м 
від вер ши ни кур га ну. Про сте жені сліди ду бо
во го, силь но по шкод же но го во гнем, на кат ни
ка в один шар. Дані що до орієнтації по хо валь
ної ка ме ри від сут ні. Над решт ка ми на кат ни ка 
ви яв лені фраг мен ти двох фа сось ких кру жаль
них ам фор (од но го роз ва лу, — ре с та в ро вані 
роз міри: ви со та 49 см, найбільший діаметр 
35,6 см, — та 8 фраг ментів від дру гої), вугілля 
від ба гат тя, пе ре па лені кістки тва рин. 
Чо ловіче (за скла дом інвен та ря) по хо ван ня 
по гра бо ва не у дав ни ну че рез гра біж ни ць кий 
ко ло дязь у центрі кур га ну. В за пов ненні ка ме
ри, ко ло східної стінки, ви яв лені че реп 
літньо го чо ловіка, ула мок залізно го руків’я 
ме ча чи кин д жа лу з ан тен ним на вер шям; у 
центрі ями — залізна ший на грив на «зі зв’яза
ни ми кін ця ми» діаме т ром до 14 см, 5 уламків 
від двох залізних ножів, ча с ти на са гай дач но го 
на бо ру з 25 три гран них і три ло па те вих брон
зо вих на ко не ч ників стріл та піско ви ко ве 
то чиль це з от во ром для підвішу ван ня 
розміром 3 х 7 х 10 см [KАВ. — №№ 
153159,554556,686,773, 777; Ля с ко рон ский, 1892. 
— С.276277].

По хо ван ня скіфсько го ча су впу ще не у кур
ган до би брон зи у кінці V — на по чат ку IV ст. до 
н.е.

Kур ган II/1883 р. в південній ча с тині гру пи. 
Ви со та 1,3 м, діаметр 10 м. На сип чор но зем
ний, зве де ний з куль тур но го ша ру. В кур гані 
ви яв ле не єди не цен т раль не по хо ван ня [зр.: Ля с
ко рон ский, 1892. — С.276] в ма те ри ковій підпря
мо кутній ямі гли би ною близь ко 0,6 м від рівня 
по верхні пла то та розміром близь ко 0,85 х 1,30 
м, зі сліда ми де ре ва від пе ре крит тя. По хо ва
ний ле жав на ліво му боці, у зібга но му по ло
женні, го ло вою на схід. Зігнуті ру ки по кла
дені до ло ня ми до об лич чя («під ліву що ку»), 
но ги силь но підігнуті в колінах до жи во та. 
По хо ван ня взя те мо нолітом до Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої.

Безінвен тар не по хо ван ня за ли ше не 
носіями куль ту ри ба га то ва ли ко вої ке ра міки 
до би се ред ньої брон зи.

Kур ган IIа/1883 р. у південній ча с тині гру
пи. Ви со та — 0,8 м, діаметр — 11 м. Під чор
но зем ним на си пом у ма те ри ковій ямі гли би
ною 0,4 м ви яв ле не по хо ван ня в ана логічно му 

з кур га ном II по ло женні, го ло вою на 
північний схід (?). В.Г.Ляс ко рон ський за зна
чав, що в «мо гилі ви яв лені три ру ки». Не 
ви клю че но, що в за пов нен ні тра пи ла ся 
ви пад ко ва кістка зі зруй но ва но го по хо ван ня 
по пе ред нь о го ча су чи куль тур но го ша ру 
по се лен ня.

Kур ган спо ру д же ний пле ме на ми куль ту ри 
ба га то ва ли ко вої ке раміки до би се ред ньої брон
зи.

Kур ган III/1883 р. Не ве ли кий на сип кур
га ну, що зна хо див ся в цен т ральній час тині 
гру пи, на півден ний схід від кур га ну IV. Під 
на си пом ви яв лені сліди ма те ри ко во го ви ки
ду, не гли бо ка жер тов на яма в південній полі 
з кістя ком взгнуз да но го ко ня (залізні 
двокільчасті ву ди ла і псалій), «жер тов на» 
оваль на яма з по хо ван ням ди ти ни (до вжи на 
— до 0,55 м). На по верхні ви ки ду і де рев’яно
го на кат ни ка, май же зни ще но го во г нем, 
бу ли роз ки дані улам ки кру  жаль ної 
іонійської роз пис ної ам фо ри, ліп но го гор
щи ка, пе ре па лені кістки та вугілля від триз
ни.

По хо ван ня здійсне не в підпря мо кутній ямі 
гли би ною по над 1 м. По гра бо ва не у дав ни ну. 
За пов нен ня зри те грабіжни ка ми. На дні 
ви яв лені та зові кістки чо ло віка (?), ліпний 
при зе ми с тий то в стостінний гор щик ви со тою 
10 та діаме т ром вінця 13,5 см, улам ки ще од но
го гор щи ка, при кра ше но го наліпною пруж
кою з паль це ви ми за щи па ми і ря дом от ворів 
над ва  ли ком [KАВ. — №№ 
160163,512,558560,776; Ляс ко рон ский, 1892. — 
С.276].

Kур ган спо ру д же ний за скіфсько го ча су, 
вірогідно, в VI ст. до н.е.

Kур ган IV/1883 р. Найбільший кур ган в 
центрі гру пи. Ви со та 4,5 м при діа мет рі 18 х 20 
м. На вер шині поміче на за гли би на від 
грабіжниць ко го підко пу «ко ло дя зем». Під 
на си пом ви яв ле но 8 по хо вань.

По хо ван ня 1 (зруй но ва не, кочівниць ке, 
ймовірно, торксь ке). Здійсне не біля вер ши ни 
кур га ну. Зруй но ва не пізньо се ред нь овічни ми 
скар бо шу ка ча ми в по шу ках мо ги ли скіфської 
до би. У верхній ча с тині зри то го на си пу знай
де на знач на кількість не виз на че них уламків 
залізних ви робів та кістки лю ди ни, стег но ва 
кістка ко ня і за ліз ний пло с кий че реш ко вий 
фігур ний на ко неч ник стріли ти пу В XIII 
[Фе до ровДа ви дов, 1966. — С.26,27. — Рис.3] 
до вжи ною 8,0 і ши ри ною 2,5 см [KАВ. — № № 
134, 771].

По хо ван ня 2 (впу ск не, скіфсько го ча су). Впу
ще не у цен т раль ну ча с ти ну на си пу, у гли бо ку 
(до 3,5 м від вер ши ни) підпря мо кут ну яму 
(розміри не збе рег ли ся). Пар не (?) по хо ван ня, 
в яко му ча ст ко во зберігся ске лет чо ловіка у 
ви про с та но му на спи ні по ло женні, го ло вою 



на схід. Решт ки дерев’яного на кат ни ка та 
на сти лу підло ги ка ме ри силь но по шко д жені 
від дії во гню, що спри чи ни ло по яву при пу
щен ня В.Г.Ля с ко ро н сь ко го про кре ма цію 
по хо ва но го. По гра бо ва не. Ча с ти на пред метів 
зі скла ду су пут ньо го ін вен та ря бу ла ви не се на 
грабіжни ка ми на по верх ню.

На дні ями збе рег ли ся сліди до ща то го 
на сти лу, окан то ва но го по кра ях, за свід чен
ням Ф.І.Камінсько го, при кра са ми у ви гляді 
шматків тон кої бро нзо вої стріч ки [Ля с ко рон
ский, 1892. — С.272. — Прим.3]. На дні ка ме ри 
ви яв лені: біля ре ш ток ске ле ту по хо ва но го 
(не по далік «ліво го стег на») — за лиш ки пла
тівча с то го залізно го за хис но го об ла дун ку, в 
то му числі по над 40 цілих платівок роз міром 

2,3 х 4,5 см із за круг ле ним нижнім краєм і дво
мачо тир ма от во ра ми ввер ху для на ши ван ня 
[Чер нен ко, 1968. — С.174]. Ча с ти на платівок 
ви яв ле на біля че ре па — зі збе ре же ни ми від
бит ка ми шкіря ної ос но ви пан ци ра на зво рот
ньо му боці. По ряд зна хо ди ли ся за лиш ки 
шкіря но го са гай да ка з по зо ло тою, по фар бо
ва но го у чер во ний колір, краї яко го бу ли при
кра ше ні вузь ки ми і тон ки ми брон зо ви ми 
платівка ми [KАВ. — № 166]. Са гай дач ний 
набір скла дав ся з близь ко 100 брон зо вих три г
ран них з пло с ки ми гра ня ми та ледь по зна че
ни ми лож ко подібни ми за гли би на ми на ко неч
ників стріл до вжи ною 1,501,75 см, 55 з яких 
ви яв лені ок ре мо, ос танні — в кількох окис ле
них жмут ках.
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Додаток 1.

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Де талі платівча с то го за хис но го об ла дун ку. 
Залізо, брон за. Скіфський час. IV ст. до н.е. По хо ван ня 2 кур га ну № ІVа / 1883 р. Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.118, А.118; Кат. К.Ск. №№ 164169; Чер нен ко, 1968. — С.174).

— —
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Луб ни, ур. Ли са Го ра. На ко неч ни ки стріл. 
Брон за. Скіфський час. VIV ст. до н.е. По хо ван ня 2 кур га ну №ІV/1883 р., кур ган №Vа/1883 р. 

Роз коп ки Ф.І.Камінсько го. (ПКМ.118, А.118; Кат. К.Ск. №№ 166169; Иль ин ская, 1968. — С.55).

Се ред роз ва лу платівок за хис но го об ла
дун ку ви яв лені залізне кільце, об гор ну те еле
к т ро вою фоль гою та брон зо ва пла с ти
напідвіска з от во ром, що схе ма тич но за фор
мою на бли жа ла ся до об рисів го ло ви би ка. У 
по хо вальній ямі тра пив ся ула мок стінки чер
во ног ли ня ної ан тич ної ам фо ри, шма то чок 
ре аль га ру та улам ки не виз на че них залізних 
ви робів. У грабіжниць ко му ви киді з по хо ван
ня ви яв лені фраг мен ти цієї ж ам фо ри, 3 
че реп ка від ліпно го чер па ка (?) з ли с ко ва ною 
по верх нею, ліп ний гор щик ви со тою 15,5 см та 
діаме т ром вінець 11,1 см, ор на мен то ва ний 
про крес ле ни ми «потрійни ми лініями, що 
ут во рю ва ли зиг заг під вінця ми», ле зо кри во го 
за  лізно го но жа зі знач но про гну тою спин ою, а 
та кож фраг мент піско ви ко вої та реліроз  ти
раль ни ка мі не раль ної фар би [KАВ. — №№ 
164169,173,176,178,179; Ляс ко рон с кий, 1892. — 
С.272273; Иль ин ская, 1968. — С.55].

По хо ван ня пізньоскіфсько го ча су да тується 
IV ст. до н.е.

По хо ван ня 3 (впу ск не, ран нь оскіфсько го 
ча су), ви яв ле не у північній ча с тині кур ган но
го на си пу. Здійсне не в гли бокій ямі, зі сліда ми 
де рев’яно го на кат ни ка та влаш ту ван ня на сти
лу підло ги. В по хо ванні ви яв лені решт ки ске
летів двох осіб у ви прос та но му по ло женні, 
орієнто ва них го ло вою на схід, по ряд з яки ми 
зна хо ди ли ся два ліпних гор щи ки та гли бо кий 
ліпний ли с ко ва ний чер пак з ви со кою руч кою, 
шма то чок скла (від на ми с ти ни?), вугілля 
[KАВ. — №№ 668670; Ляс ко рон ский, 1892. — 
С.274; Иль ин ская, 1968. — С.55].

По хо ван ня да тується VI ст. до н.е.
По хо ван ня 4 (впу ск не, ран нь о го залізно го віку) 

впу ще не у східну ча с ти ну на си пу на гли би ну 
1,8 м від йо го по верхні, в овальній, ши рот но 
орієнто ваній ма те ри ко вій ямі розміром 1,05 х 
1,45 м, зі сліда ми по сип ки крей дою чи при
род нь о го вап ну ван ня ма те ри ко во го суг лин
ко во го дна. По хо ва на, жінка, бу ла по кла де на у 
зіб га но му стані на лівий бік, зі східною орі
єнтацією. Ру ки зігнуті в ліктях і звер нені до 
об лич чя: кисть лівої — під го ло вою. Но ги 
силь но підігнуті коліна ми до жи во та. Біля ніг 
жінки ле жа ла до го ри дном ліпна, конічної 

фор ми, ми с ка з підли с ко ва ною по верх нею, 
ви со тою 8 та діаме т ром 22 см, края вінець якої 
при кра шав зуб ча с тий ві зе ру нок з насічок (у 
публікації В.Г.Ля с ко ронсь ко го фо то ми с ки 
по плу та не із зоб ра жен ням по су ди ни з по хо
ван ня 6 до би се ред ньої брон зи цьо го ж кур га
ну).

По ряд із жінкою, в західній стінці ями, 
бу ла вла ш то ва на не гли бо ка ніша, де 
розміщу вав ся ске лет ди ти ни (до 1 ро ку) в 
ана логічно му зібга но му стані на пра во му 
боці, го ло вою на південь [KАВ. — №№ 
117120,667; Ляс ко рон ский, 1892. — С.273; 
Ру динсь кий, 1928. — С.30,31].

По хо ван ня на ле жить до пам’яток фіна лу 
до би брон зи  пе ред скіфсько го ча су.

По хо ван ня 5 (впу ск не, скіфсько го ча су) 
здійсне не в північнозахідній час ти ні на си пу, 
в підпря мо кутній ямі гли би ною до 4,8 м від 
вер ши ни кур га ну. В ній ви яв ле ний орієнто ва
ний на схід ске лет літньо го чо ловіка («гор бу
на»), по кла де но го на лі во му боці, зі зро ще ни
ми і де фор мо ва ни ми кістка ми спин но го хреб
та. По хо ван ня ма ло сліди де рев’яно го пе ре к
рит тя і су про во д жу ва ло ся ліпним гор щи ком з 
ря дом от во рів під він ця ми, ви со тою 15,6 см, 
діаме т ра ми вінець 11,2 і дна 6,7 см, а та кож 
піс ко  ви ко вим то чиль ним ка ме нем розміром 
2х2х9 см — в об ласті та зу [КАВ. — №№ 180182; 
Ля с ко рон ский, 1892. — С.274].

По хо ван ня на ле жить ран нь оскіфській добі і 
да тується VI ст. до н.е.

По хо ван ня 6 (ос нов не?, до би се ред ньої брон
зи) здійсне не у схід ній ча с тині кур га ну, на 
рівні ста ро дав нь о го го ри зон ту. Слідів ями не 
про сте же но. Ске лет під літ ка (1012 років) зна
хо див ся у зібга но му стані на пра во му боці і був 
орієнто ва ний го ло вою у півден носхідно му  
східно му на прям ку. Ру ки — зігнуті в ліктях, 
но ги — пі ді гнуті в колінах. Су про во д жу ва ло
ся ліпним гор щи ком у ви гляді «гли бо кої чаш
ки» ви со тою 6,7 см, діаме т ром вінець 11,2 см, 
дна — 6,6 см [KАВ. — № 183; Ля с ко рон с кий, 1892. 
— С.274].

По хо ван ня за ли ше не носіями куль ту ри 
ба га то ва ли ко вої ке раміки до би се ред ньої брон
зи.



По хо ван ня 7 (не виз на че не, до би брон зи) 
ви яв ле не в цен т ральній ча с тині на си пу, на 
схід від по хо ван ня 2. Збе рег ли ся відо мості про 
орієнтацію ске ле ту в за хід но му на прям ку 
[Ля с ко рон ский, 1892. — С.272].

По хо ван ня 8 (впу ск не, до би се ред ньої брон зи) 
здійсне не у південній ча с тині кур га ну. Впу
ще не в на сип на гли би ну близь ко 0,7 м від 
по верхні. Силь но зібга не на лі во му боці, з 
північносхідною орієнтацією. Безінвен тар не 
[Там са мо. — С.272].

Та ким чи ном, в кур гані IV, зве де но му за 
епо хи брон зи, ви яв лені впускні по хо ван ня 
пе редскіфсько го (1) та скіфсько го (3) ча су. 
Йо го на сип, на пев не, під си пав ся за ча су ран
нь о го залізно го віку.

Kур ган Va/1883 р. в цен т ральній ча с тині 
гру пи, на північ від кур га ну IV. Ви со та — до 1 
м, діаметр — не більше 12 м. Під на си пом — 
решт ки чор но зем нома те ри ко во го ви ки ду, 
ви па ле но го внаслідок горіння на кат ни ка. За 
скла дом інвен та ря, на пев не, пар не по хо ван ня, 
здій сне не в ма те ри ковій ямі (розміри не за зна
чені) в центрі на си пу, де ча ст ко во зберігся 
один зі ске летів (жінки) у ви про с та но му на 
спині по ло жен ні, го ло вою на захід. З інвен та
ря відзна чені: кілька брон зо вих три гран них 
на ко неч ників стріл, 2 роз ва ли ліпних гор
щиків, в то му числі з ям ко ви ми від бит ка ми 
па лич ки під ший кою, ви со тою та діаме т ром 
відповідно 22,3 і 26,7 см, а та кож 31,2 і 27 см. В 
об ласті колін по хо ва ної ви яв лені підо валь на 
піско ви ко ва плит катаріль (6 х 14 х 21 см) та 
не ве ли кий пестроз ти рач (2 х 3 х 7 см) зі сліда
ми чер во ної фар би на по верх ні. У за пов ненні 
тра пи ли ся улам ки ліпно го по су ду скіфсько го 
ча су і до би брон зи, кре мені, у верхній ча с тині 
на си пу кур га на — брон зо ва чер няхівська 
фібу ла із гра ві йо ва ним со ляр ним зна ком на 
спинці та си ня скля на гра не на на ми с ти на 
[KАВ. — №№ 192194, 196199, 659, 661662; Ля с
ко рон ский, 1892. — С.275].

По хо ван ня на ле жить на се лен ню По сул ля 
скіфсько го ча су кінця VIV ст. до н.е. Мож ли во, 
на сип кур га ну був ви ко ри с та ний для 
здійснен ня по хо ван ня чер ня хів сь кої куль ту ри.

Kур ган Vb/1883 р. в цен т ральній ча с тині 
гру пи, по ли «зли ли ся» з на си пом IV. Ви со та 
0,95 м, діаметр 12 м. Під на си пом — суг лин ко
вочор но зем ний ви кид по хо ван ня скіфсько го 
ча су. Ос та точ но не дослідже ний. Роз коп ка ми 
ви яв лені решт ки зго ріло го на кат ни ка, сліди 
триз ни у ви гляді кількох роз би тих гор щиків, 
за лишків ву гілля від во гни ща, пе ре па ле но го 
суг лин ку. Досліджен ня при пи нені в надії їх 
від нов лен ня у май бут нь о му [Ля с ко рон ский, 
1892. — С.275].

Kур ган Vc/1883 р. в цен т ральній ча с тині 
гру пи. Ви со та — по над 0,8 м, ді а метр — 13 м. 
Під на си пом — чор но зем нома те ри ко вий 
ви кид кільце вої в плані фор ми. На гли бині 0,7 
м від вер ши ни на си пу ви яв ле ний ске лет ко ня, 
по кла де но го на пра вий бік. Ниж че, в по хо
вальній ямі підпря мо кут ної в плані фор ми, зі 
сліда ми де ре в’яно го на кат ни ка, на гли бині до 
0,8 м від рівня пла то, — чо ловіче по гра бо ва не 
по хо ван ня у ви про с та но му стані го ло вою на 
схід, що су про во д жу ва ло ся «знач ною кіль
кістю брон зо вих три г ран них на ко неч ників 
стріл», ле жа чим ліпним гор щи ком з от во ра ми 
під вінцем, ви со тою 13,4 і діаме т ром вінця 11,2 
см, улам ка ми залізних не виз на че них пред
метів [KАВ. — №№ 195, 660]. В на си пу і за пов
ненні ями ви яв лені фраг мен ти ліпно го по су ду 
скіфсько го ча су та до би ран ньої брон зи (37 
од.), а та кож, за ли шені грабіжни ка ми (?), роз
вал кру жаль но го гор щи ка, роз пи са но го ан го
ба ми, і фраг мент дим ле но го з рельєфним 
штам по ва ним візе рун ком — XVII ст. [KАВ. — 
№ 663; Ля с ко рон ский, 1892. — С.275].

По хо ван ня скіфсько го ча су да тується у 
ме жах кінця VIV ст. до н.е.

Kур ган VI/1883 р. зна хо див ся у північній 
ча с тині гру пи, на вузькій стрілці гре бе ню 
Ли сої Го ри. Мав ви со ту 1,2 і діаметр 910 м. 
Містив у центрі єди не по хо ван ня, здійсне не в 
ма те ри ковій підпря мо кутній ямі, пе ре критій 
спа ле ним де рев’яним на кат ни ком. Гли би на 
по хо ван ня від рівня ден ної по верхні скла да ла 
0,9 м. Внаслідок дії во гню ча ст ко во пе ре па ле
ни ми ви я ви ли ся кістки по хо ва но го.

По хо ван ня за інвен та рем чо ловіче, по гра
бо ва не у дав ни ну. Дані про орі єн та цію і 
розміри ями відсутні. По ло жен ня похованого 
— ви про с та не на спині, з пі діг ну ти ми но га ми, 
го ло вою на схід. На дні ви яв лені гру шо по
дібний за кри тий ліпний лис ко ва ний чер пак 
ви со тою 20,0 та діаме т ром кор пу су 14,6 см, з 
ви со кою пе тель ча с тою руч кою з пря мим 
відро ст ком, ча с ти на ана логічно го ма лень ко го 
чер па ка та йо го улам ки в за пов ненні, ма лень
ка круг ла брон зо ва бляш ка з пет лею на зво роті 
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Додаток 1.

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Ула мок та релі («блю да»). 
Квар цит. Скіфський час. Кін. V  IV ст. до н.е. По хо
ван ня кур га ну №Vа/1883 р. 
Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.10751, А.900; Кат. К.Ск. №192; Ля с ко рон ский, 1892. — 
С.275).
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Фрагменти ліпного посуду. 
Глина. Доба енеолітуранньої бронзи. З насипу кур га ну №Vс/1883 р. 

Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.10197, А.348; Кат. К.Ск. № 663).

від при крас вуз ди та 2 шма точ ки брон зо вих 
не виз на че них ви робів. В об ласті колін по хо ва
но го ле жав пла с кий то чиль ний камінь до вжи
ною 16,5 см. У за пов нен ні ями ви яв лені 
за лиш ки триз ни — фраг мен ти ліпних гор
щиків і ми с ки, ву гілля та ви па лені шмат ки 
суг лин ку від по ми наль но го ба гат тя на ви киді 
з ями, дер ни ни.

По хо ван ня скіфсько го ча су да тується ши ро
ко кінцем VIV ст. до н.е. [KАВ. — №№ 
200,202,204206,569].

У на си пу кур га на ви яв лені більше 150 
фраг ментів ліпної ке раміки, ви ро би з кре ме
ню, відще пи й улам ки, об роб лені ка мені та 
кістки тва рин, а та кож кам’яний чов ник з дво
ма от во ра ми до би ене олітуран ньої брон зи 
[KАВ. — №№ 201,203,207, 208,561,570,687; Су пру
нен ко, 1988б. — 1с. обкл.], що по хо ди ли з куль
тур но го ша ру по се лен ня.

Kур ган VII/1883 р. у північній ча с тині гру
пи. Чор но зем носуг лин ко вий на сип із куль
тур но го ша ру ви со тою 0,7 м і діаме т ром до 13,6 
м, ча ст ко во зруй но ва ний об ва лом ми су. 
Містив два по хо ван ня.

По хо ван ня 1 (впу ск не, кочівниць ке) здійсне
не з рівня по верхні в центрі кур га ну у пря мо
кутній ямі з чор но зем ним за пов нен ням, 
розміра ми 0,9 х 2,7 м, орі єн то ва ній в ши рот
но му на прям ку. На гли бині 0,9 м во на ма ла 
заплічки, на яких пе ре кри ва ла ся чо тир ма 
до шка ми тов щи ною 4,5 см, по кла де ни ми 
вздовж дов гої вісі ями. Внут рішні розміри 
си ме т рич но роз міще но го гро бо ви ща скла да
ли 0,75 х 1,80 м, при гли бині від вер ши ни кур
га ну 1,1 м. Довгі стінки внутрішньої ями 

закріплю ва ли ся дош ка ми тов щи ною 34 см, 
по став ле ни ми на ре б ро. На дні — сліди де ре ва 
відсутні.

По хо ва ний, чо ловік рос том 1,72 м та віком 
стар ше 30 років (ви з на чен ня Д.І.Ану чи на), був 
по кла де ний у ви про с та но му по ло женні на 
спині, го ло вою на схід. Пра ва ру ка зна хо ди ла
ся в об ласті жи во та, ліва — вздовж ту лу ба. 
Спра ва від по хо ва но го ви яв ле ний че реп ко ня 
віком до 9 років (звер не ний на захід), з ве ли
ким про ло мом між лівим оком та ву хом та 
від бит ком шкіря но го тліну від ре ме ню вуз ди 
на ниж ній ще лепі. По ряд ле жа ли кіст ки однієї 
з пе редніх кінцівок ко ня. На кістках че ре па 
ко ня ви яв лені за лізні дво с кла дові ву ди ла 
ти пу Г II за Г.О.Фе до ро вимДа ви до вим, з 
ве ли ки ми рух ли ви ми кільця ми без псаліїв 
[Фе до ровДа ви дов, 1966. — С.17,18. — Рис.2], та 
під кістка ми — залізне стре ме но з розплюс ну
тою верх ньою ча с ти ною дуж ки відділу Е ти пу 
I [Там са мо. — С.12,13].

По хо ва ний вби тий в одній із при кор дон
них су ти чок (ви яв ле ний ула мок лис то
подібно го залізно го на ко неч ни ка спи са між 
ре б ра ми та слі ди по ра нен ня на ниж ній 
ще лепі). З ліво го бо ку від ньо го зна хо ди ли ся: 
4 за лізні че реш кові на ко неч ни ки стріл ли с то
подібно го, ромбічно го та ром бічно го з по до в
же ною ниж нь ою час ти ною типів дов жи ною 
35 см [відділ В, ти пи I,III,IV: Там са мо. — С.27. 
— Рис.3]; тов с те чо ти ри г ран не, тро хи зігну те, 
ши ло до вжи ною 8 см, зі сліда ми де рев’яної 
руч ки; за лізний ніж із вігну тою спин кою та 
виг ну тим ле зом, з ус ту па ми до че реш ка, дов
жи ною 11,5 см [тип II: Там са мо. — С.85. — 
Рис.12]; дві кістяні пла с ти ни (улам ки) з гра



війо ва ним цир куль ним ор на мен том — 
на клад ки від са гай да ка — з трьо ма от во ра ми 
для кріп лен ня, до вжи ною 5,5 та 7,0 см; 
то чиль ний бру сок підпря мо кут ної фор ми 
розміром 5,0 х 2,5 х 1,0 см зі світло го гли ни с то
го слан цю. В об ласті па ху по хо ва но го знай дені 
залізні круглі та плоскі в пе ре тині по ясні 
кільця діаме т ром: два по 4 см, од не (се реднє) 
— 2 см, з шмат ка ми тка ни ни на рам ках; під 
кістка ми — фраг мент кіс  тя ної платівки із 
залізною за клеп кою від са гай да ка.

Спра ва від по хо ва но го ви яв лені: шма точ
ки шкіри з мідни ми окис ла ми та мід на 
підпря мо кут на платівка (1,8 х 2,0 см) з от во

ром — застібка — де талі шкі ря но го по яс но го 
підсум ку, в яко му зна хо ди ли ся за гор ну те в 
ганчірку ве ли ке залізне оваль не дво ле зо ве, з 
оваль ним от во ром [відділ А, тип II: Там са мо. 
— С.84. — Рис.12], кре са ло (3,5 х 9,0 см) і 
кремінь, за лиш ки тру та у ви гляді зсу че ної 
вдвічі нит ки, а та кож кіс тя на тру боч ка до вжи
ною до 6 см. Ниж че, в об ласті пра во го бе д ра, 
— дов га кіс тя на фрон таль на на клад ка на лук 
напівкруг ло го пе ре ти ну, до вжи ною 24,5 см, та 
ула мок по дібної се ре дин ної [Там са мо. — С.26. 
— Рис.3]. У за пов ненні ями ви яв ле на майже 
круг ла брон зо ва ли та по яс на пряж ка без язич
ка діаме т ром 2 см, при кра ше на ор на мен таль
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Додаток 1.

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Накладки на лук (1) та до сагайдака (2), вудила (3), рамка поясної пряжки (4).
Ріг, кістка, залізо, бронза. З торкського по хо ван ня 1 кур га ну №VII/1883 р. Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.148, 122, 198, А.148, 122/2, 198; Кат. К.Ск. №№ 226, 219, 214, 210; Ля с ко рон ский, 1892. — Табл.II, 7, 11, 16, 30).
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ни ми по пе реч ни ми руб чи ка ми [KАВ. — 
№№209226; Ля с ко рон ский, 1892. — С.270271].

За ти пом по хо валь ної ями і ха рак те ром 
су про во д жу ю чо го інвен та ря по хо ван ня має 
па ра лелі у колі пізньо пе ченізьких  ран нь о по ло
вець ких ста ро жит но с тей і да ту ється кінцем XI 
– XII ст. На дум ку Ю.Ю.Мор гу но ва, во но 
на ле жа ло пред став ни ку «пе ре я славсь ких 
торків» [Мор гу нов, 2000. — С.33].

По хо ван ня 2 (ос нов не, скіфсько го ча су). 
Дослідже на ча с ти на по хо валь ної ями під 
північною по лою кур га ну, гли би ною 0,5 м від 
рівня ден ної по верхні, в якій ви яв ле на ліпна 
низь ка ли с ко ва на ми с ка чор но го ко льо ру, з 
ря дом от ворів під він цем, діаме т ром 22 см 
[KАВ. — № 227; Ляс ко рон ский, 1892. — С.272] 
скіфсько го ча су.

Та ким чи ном, на сип, зве де ний за 
скіфсько го ча су, був ви ко рис та ний для здій с
нен ня кочівниць ко го торксь ко го по хо ван ня, 
наймовірніше, початку XII ст.

Kур ган VIII/1883 р. Ви со та 0,75 м, діаметр 11 
м. Під чор но зем ним на си пом у цен трі — по хо
ван ня, по шко д же не грабіжни ка ми, в яко му 
ви яв лені роз вал че ре па лю ди ни і ліктьо ва 
кістка ру ки, фраг мен ти ліп но го гор щи ка 
скіфсько го ча су. У вер х ній ча с тині на си пу тра
пи ли ся реш тки зруй но ва но го гра біж ниць ким 
пе ре ко пом по хо ван ня кочівни ка по чат ку II тис. 
н.е. (кілька кісток) та чо ти ри улам ки залізних 
пред метів не виз на че но го ча су, фраг мент 
залізно го кре са ла — «кінець за вит ка» [KАВ. — 
№№ 564,772; Ля с ко рон ский, 1892. — С.270]. 
Можливо, все це на ле жа ло та кож до інвен та ря 
торксь ко го по хо ван ня. 

Насип кур гану був спо ру д же ний за скіф
сько го ча су.

Kур ган IX/1881 р. зна хо див ся у північній 
ча с тині гру пи, мав ви со ту близь ко 1,5 м та 
діаметр 12 м. Досліджен ня не за вер шені. 
Роз коп ка ми ви яв ле на ли ше ча с ти на 
де рев’яно го пе ре крит тя по хо ван ня в центрі 
на си пу, на рівні ден но го го ри зон ту. На ньо
му тра пи ли ся пе ре па лені кістки тва рин, 
улам ки ліпно го по су ду від триз ни, ки ну тий 
сю ди ж, част ко во перепалений, фрагмент 
шліфо ва ного діори то вого мо лоту (?) дов жи
ною 15 і діаме т ром 8 см, підібра ний на 
сусідньо му по се ленні. На силь но по шкод
же но му во гнем на кат ни ку ви яв лені ма лень
кий ліпний тем но гли ня ний гор щи чок ви со
тою 6 см, діаме т ра ми вінця 5 і дна 4 см, 3 
брон зо вих дво ло па те вих на ко неч ни ка стріл 
до вжи ною 2,754,50 см, в то му числі з ши пом 
у ос нові втул ки. Знахідки збе ріга ли сліди 
пе ре бу ван ня у вогні. Суг лин ко ве за пов нен
ня по хо валь ної ями не чи та ло ся, то му роз
коп ки, під за гро зою об ва лу, бу ли при пи
нені. Kур ган містив по хо ван ня скіфсько го 
ча су VI ст. до н.е.

У на си пу ви яв ле ний 281 фраг мент 
ке раміки до би брон зи і скіфсько го ча су, з яких 
80 — ор на мен то ва них [KАВ. — №№ 228234; 
Ля с ко рон ский, 1892. — С.269270. — Табл.I,5].

Kур ган X/1881 р. Зна хо див ся у північній 
ча с тині гру пи, на вузь ко му гре бені ос тан ця. 
Мав ви со ту близь ко 1 м, діаметр — не більше 6 
м. Під чор но зем ним на си пом ви яв лені дві 
не ве ликі підпря мо кутні по хо вальні ями гли
би ною 0,40,6 м, по шкод жені зем ле ри я ми.
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Ула мок шліфо ва ної со ки
римо ло та, що ви ко ри с то ву вав ся 

як роз ти рач. 
Діорит. Епо ха ран ньої брон зи. Із за пов нен ня 

по хо ван ня кур га ну №ІХ/1881 р. 
Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.

(ПКМ.11, А.11/31; Кат. К.Ск. № 228; 
Ля с ко рон ский, 1892. — Табл.ІІ,5).

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Ула мок розтиральника. 
Червоний гранодіорит. З насипу кур га ну скіфського 

часу №X/1881 р. 
Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.

(ПКМ.10531, А.680; Кат. К.Ск. №235).



По хо ван ня 1 з північносхідною орієн та
цією, чо ловіче (ос нов не?). Ске лет по хо ва но го 
зберігся фраг мен тар но, хо ча за лиш ки кісток 
свідчи ли про ви про с та не по ло жен ня. З інвен
та ря ви яв лені роз ва ли на ко неч ни ка залізно го 
спи са, мож ли во, дро ти ка, залізний кин д жал з 
бру с ко подібним (?) на вер шям, зни ще ним 
ко розією пе ре хре с тям, за галь ною до вжи ною 
29 см (зберігся ула мок ле зо вої ча с ти ни), 
циліндричні улам ки ро га оле ня та шма то чок 
йо го за вер шен ня із за руб кою, які 
Ф.І.Kамінський ува жав решт ка ми лу ка. Крім 
то го, у за по вненні ями тра пи ли ся цилінд рич
не то чиль це з піско ви ка чер во но го ко ль о ру, 
дов жи ною 7,5 см, з діроч кою для підвішу ван
ня, улам ки ще од но го піско ви ко во го то чиль
но го ка ме ню, 24 брон зові три г ранні на ко неч
ни ки стріл до вжи ною 1,752,50 см, час ти на з 
яких знай де на по ряд із че ре пом на реш т ках 
де рев’яно го са гай да ка, 2 брон зо ві конічні 
во рвор ки і, в об ласті шиї, — 2 ма ленькі кістяні 
(?) на ми с тин ки [KАВ. — №№ 236,237, 239,241, 24
3,249, 250, 672].

По хо ван ня на ле жить на се лен ню По сул ля 
скіфсько го ча су і да тується ши ро ко V – по чат
ком IV ст. до н.е.

По хо ван ня 2 жіно че (впу ск не?), з ана
логічною орієнтацією, у вузькій ямі. Збе  ре г ла
ся верх ня ча с ти на ске ле ту. По ло жен ня вста
нов люється як ви про с та не, на спи ні. На пев
не, впу ск не. Зі знахідок ви яв лені пе ре важ но 
при кра си: на ми с то з 26 брон зо вих на ми с ти
нок та труб ча с тої про низ ки, ви го тов ле ної з 
тон кої мідної пла тів ки до вжи ною 1,5 см, цілої 
та в улам ках брон зо вих шпи ль ок із цвя хо
подібни ми го лів ка ми, срібної дро тя ної серж
ки діа ме т ром 4 см. Зі скла ду за пов нен ня по хо
ди ла свин це ва пря мо кут на пла тівка розміром 
2,00 х 2,25 см [KАВ. — №№ 238,240,242, 244,245]. 
По хо ван ня відно сить ся до скіфсько го ча су, не 
раніше V ст. до н.е.

У на си пу кур га на ви яв лені улам ки 
то чиль них ка менів, піско ви ко во го ви прям
лю ва ча дре вок стріл розміром 3,0 х 3,25 см, 
каміння, відще пи й улам ки кре ме ню, кістки 
тва рин з куль тур но го ша ру ли согірсько го 
по се лен ня. Зга дані В.Г.Ляс ко рон ським, за 
роз повідя ми свідків, «ха рак тер ної фор ми 
ліпні по су ди ни», навіть їх че реп ки, в описі не 
зга ду ють ся [Ля с ко рон с кий, 1892. — С.269. — 
Табл.II,18; 1903. — С. 63; Иль ин ская, 1968. — 
С.91. — Прим.16].

Kур ган XI/1881 р. Кур ган зай мав крайнє 
північне по ло жен ня у складі гру пи. Ви со та — 
близь ко 1,4 м при діаметрі 6х11 м; ча с ти на 
на си пу об ва ли ла ся в Су лу. Роз коп ка ми 
повністю зня тий чор но зем носуг лин ко вий 
на сип до рівня ма те ри ка. В йо го ос нові зна хо
ди ло ся кільце, ви кла де не зі рва но го каміння 
(діаметр — близь ко 3 м), в цен трі яко го вер ти
каль но сто я ли два гранітні ка мені ва лун но го 
по хо д жен ня зі слі да ми сколів, взяті у верх нь
о му шарі по се лен ня до би брон зи. Їх розміри 
ста но ви ли 7 х 16 х 24 та 7 х 13 х 16 см. Між ни ми 
ви яв лені, розміщені в центрі «ко ла», ви со кий 
за кри тий ліпний ли с ко ва ний чер пак гру шо
подібної фор ми з пет ле подіб ною руч кою з від
рост ком ви со тою 16 см та діаме т ром вінця 7 
см, кор пу са за ре б ром — 15 см, з по верх нею 
чор но го ко ль о ру, та корінфський кру жаль ний 
арібал ку ля с тої фор ми зі спло ще ни ми вінця
ми та не ви со кою руч кою, по верх ня яко го ма ла 
сліди роз пи су по гли ні жов торо же во го ко ль
о ру. Верх ня ча с ти на по су ди ни вкри та ко рич
не вору дим ла ком. Kор пус роз пи са ний 
ко рич не вою, ро же вою і білою фар ба ми у 
ви гляді ком по зи ції, до якої вхо дять два, звер
нені один до од но го, бар си, над ни ми, по зна
чені про крес ле ни ми лініями, — 68микінцеві 
зіроч киро зет ки. Роз пис відділе ний від верх
ньої ча с ти ни по су ди ни дво ма ледь помітни ми 
рельєфни ми пруж ка ми. Ви со та арі ба ла — 6,5 
см, діаметр кор пу са — 6,6 см. По су дин ка силь
но по шко д же на від дії во гню. Ці ка во заз на чи
ти, що чер пак зна хо див ся біля більшо го ка ме
ню, ари бал — біля мен шо го (уламка 
зернотерки).
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Додаток 1.

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Ула мок ле за кин д жа лу. 
Залізо. Скіфський час. V  по ча ток IV ст. до н.е. По хо
ван ня 1 кур га ну №Х/1881 р. 
Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.10376, А.525; Кат. К.Ск. № 237; 
Ля с ко рон ский, 1892. — Табл.І,18).



По ряд, в на си пу, ви яв лені гомілка і скро
не ва кістка че ре па лю ди ни, на пев не, ви не се ні 
зем ле ри я ми. Слідів по хо валь ної ями не про
сте же но, хо ча ос тан ня мог ла бу ти й до сить 
не гли бо кою, з ог ля ду на місцез на ход жен ня 
кур га ну та знач ної твер до сті ма те ри ко во го 
суг лин ку.

В на си пу кур га на ви яв лені ула мок кре
ме ню, що відда ле но на га ду вав вістря стрі ли 
[зр.: Ля с ко рон ский, 1892. — С.6. — Табл.II, 13], і 
150 фраг ментів ліп но го по су ду до би ран ньої 
брон зи, 61 з яких ви я вив ся ор на мен то ва
ним.

От же, на сип кур га ну фіна лу ран нь о скіфсько
го ча су — дру гої по ло ви ни VI ст. до н.е. — був спо
ру д же ний зі взя то го на півден но му кінці 
ос тан ця куль тур но го ша ру по се лен ня [KАВ. 
— №№ 251257,773; див. та кож № 554; Ляс ко рон
ский, 1892. — С. 268269. — Табл.I,14; II,13; Иль
ин ская, 1968. — С.165, 166].

Kур ган XII/1883 р. Зна хо дить ся на півден
ний захід від Ли сої Го ри, на ми со по дібно му 
ви с тупі пла то корінно го бе ре га. На сьо годні 
на по верхні помітні сліди ро зо ра но го роз ко пу 
«ко ло дя зем». Су час на ви со та — 0,6 м, діаметр 
22 м.

Де які дані що до ре зуль татів досліджень 
зустрічаємо у В.Г.Ля с ко рон сь ко го: «ви яв лені 
сліди жер тов но го во гни ща з ха рак тер ни ми 
за лиш ка ми [тва рин них] кіс ток, вугілля та 
інших пред метів». Вірогідно, що по хо ван ня 
цьо го кур га ну скіфсько го ча су так і за ли ши ло
ся не дослідже ним [Ля с ко рон ский, 1892. — 
С.280].

Kур ган XIII/1883 р. роз та шо ва ний на 
північний захід від Ли сої Го ри, на ми со

подібно му ви с тупі пла то. Су час на ви со та 
ре ш ток на си пу — 1,0 м, діаметр — 20 м.

Відо мості про роз коп ки ко рот ко повідо м
лені В.Г.Ля с ко ронсь ким: «у на си пу... знай
дені ду бові стов пи в ціле де ре во, роз та шо вані 
ова лом чи ко лом [на вко ло] пе ре па ле них 
кісток, вугілля та інших пред метів. Ниж ня 
ча с ти на стовпів вхо ди ла в ма те рик» [Ля с ко
рон ский, 1892. — С.280]. За да ни ми інвен та ря 
Лу бенсь ко го му зею, з кур га ну по хо ди ли ула
мок ліпної ли с ко ва ної ми с ки чор но го ко ль о
ру без ор на мен та ції та два фраг мен ти ліпних 
че репків з ма си ву на си пу [KАВ. — №№ 
673674].

Оче вид но, по хо ван ня в кур гані скіфсько го 
ча су ви я ви ло ся не дослідже ним.

Kур ган XIV/1883 р. За лиш ки кур га ну зна хо
дять ся на півден ний захід від Ли сої Го ри, на 
краю пла то. Су ча сни ми об сте жен ня ми вста
нов лені їх розміри: ви со та — 0,65 м та діаметр 
— 23 м. Слідів роз ко пок на ро зо раній по верхні 
не помітно.

За ува жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го про те, 
що кур ган «не містив в собі нічо го уні каль но
го, крім би тих че репків у на си пу та кількох 
ка менів, оче вид но зберіга ю чих участь лю ди
ни в їх об робці», дає підста ву скла с ти ана
логічний вис но вок у не за вер ше ності 
досліджень пам’ят ки. Що до куль тур ної 
на леж ності ос тан ньої, дані у пуб лі ка ції та 
опи сах ко лекцій Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої від сутні [Ляс ко рон с кий, 
1892. — С.280].

Інвен тар Лу бенсь ко го му зею зберіг де які відо
мості про роз коп ки кількох кур га нів на пла то, на 
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Луб ни, ур. Ли са Го ра. Фраг мент зер но тер ки. 
Сірий граніт. Епо ха ран ньої брон зи. На сип кур га
ну №ХІ/1881 р. Роз коп ки Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.10752, А.901; Кат. К.Ск. №№ 251; 
Ля с ко рон ский, 1892. — Табл.ІІ,2).

Луб ни, ур. Ли са Го ра. Підто ки до списів. 
Залізо. Скіфський час. V  IV ст. до н.е. З кур ганів роз

ко пок 1881 р. Досліджен ня Ф.І.Камінсько го.
(ПКМ.191, А.191).



захід від Ли сої Го ри, сліди на сипів яких на сьо годні 
ледь помітні на тлі ро зо ра ної по верхні за 0,20,3 
км на захід від края схи лу.

Kур ган XV/1883 р. Ви со та — 1,2 м та діаметр 
— до 15 м. Під чор но зем ним на си пом — пря
мо кут ної в плані фор ми яма зі сліда ми спа ле
но го де рев’яно го на кат ни ка. На гли бині 2,2 м 
від вер ши ни — пар не по хо ван ня жінки й ди ти
ни, орієнто ва не у північносхідно му на прям
ку. По ло жен ня ске летів ви про с та не, на 
спині. Суп ро вод жу ючий інвен тар до сить 
бідний. Бі ля лівої скроні по хо ва ної — роз вал 
не ве ли ко го ліп но го гор щи ка; по ряд з ди ти
ною, з обох боків від че ре па, — два ліпних 
гор щи ка ви со тою від повідно 9,0 та 11,3 см, 
діаме т ром вінець — 4,5 і 5,0 см. Біля ніг 
жінки — ще один гор щик з наліпною пруж
кою на вінцях, ви со тою 13,3 і діаме т ром 13,4 
см. У за пов ненні по хо валь ної ка ме ри тра пив
ся то чиль ний камінь з піско ви ка розміром 2 
х 4 х 7 см та ула мок піско ви ко вої та релі 
розміром 3 х 11 х 24 см підо валь ної в плані 
фор ми.

По хо ван ня за ли ше не по сульсь ки ми пле
ме на ми скіфсько го ча су [KАВ. — №№ 
258263,566567,675676].

Kур ган XVI/1883 р. Ви со та — близь ко 0,7 м. 
Під ро зо ра ним на си пом в цент рі на гли бині 
до 1,3 м — ди тя че по хо ван ня, здійсне не в ямі 
підпря мо кут ної у пла ні фор ми, зі сліда ми 
де рев’яно го пе ре крит тя на рівні ста ро дав
ньої ден ної по верхні, роз міром 0,6 х 1,0 м. 
Ди ти на по кла де на на спині (?), з підігну ти
ми но га ми вліво. Дані про орієнтацію 
відсутні. Біля ніг — куп ка чер во ної во хри, 
на кістках — сліди по сип ки міне раль ною 
фар бою та ко го ж ко ль о ру. По хо ван ня 
безінвен тар не.

Kур ган спо ру д же ний у пізньо ям ний час.

Kур ган XVII/1883 р. Не досліджу вав ся.

Kур ган XVIII/1883 р. Ви со та — близь ко 0,7 м. 
Містив два по хо ван ня — по ль сько го жовніра 
за хри с ти янсь ким об ря дом, із західною 
орієнтацією, що су про вод жу ва ло ся брон зо ви
ми гуд зи ка ми, пряж кою, решт ка ми чобіт та 
кілько ма пів то ра гро шо ви ка ми польсь ко го 
кар бу ван ня, а та кож решт ки ве ли кої ро зри тої 
гра біж ни ка ми ями, на пев не скіфсько го ча су 
[Боч ка рев, 1901. — С.2122].

Kур ган XIX/1883 р. Ви со та — більше 1,4 м. 
Ви яв лені два по хо ван ня. 

По хо ван ня 1 (впу ск не, XVII ст.), здійсне не у 
підпря мо кутній в плані ви дов же ній, орієнто
ваній ши рот но, ямі до вжи ною по над 2 м, на 
гли бині близь ко 1,6 м від по верхні, без гро ба. 
Орієнтація по хо ва но го західна; по кла де ний 
ви п рос та но на спи ні, ру ки скла дені на гру дях. 
На по ясі ви яв лені решт ки шкі ря но го підсум

ку, в якім знай дені люль ка, кре са ло і кремінь. 
У за пов нен ні ями — за лиш ки зотліло го одя гу. 
Роз гля дається K.П.Боч ка рь о вим як по хо ван
ня ко за ка.

По хо ван ня 2 (ос нов не, на пев не, скіфсько го 
ча су) — по гра бо ва не. У за пов не нні ве ли кої 
ма те ри ко вої підпря мо кут ної в плані ями — 
решт ки роз ва лу ліпно го гор щи ка, від яко го 
збе рег ли ся 12 че репків [KАВ. — № 568,677678; 
Боч ка рев, 1901. — С.2122].

Kур ган спо ру д же ний за скіфської до би.
Літ.: KАВ. — С.1133,77,8288,9497,106,112; Ля с

ко рон ский, 1892. — С.263280. — Табл. III; план; 
1897; 1903. — С.60,63; Боч ка рев, 1901. — С.21; Па дал
ка, 1914. — С.181; Иль ин ская, 1968. — С.20, 55, 84, 90, 
166 та ін.; Бон дарь, 1974. — С.136; Си до рен ко, Мах
но, Те легін, 1982. — С.68; Иль инс кая,  Те ре нож кин, 
1983. — С.314; Мор гу нов, Не при на, Су пру нен ко, 
1984. — С.3132; Kула то ва, Су пру нен ко, 1985. — С.3; 
Бе ре зан ская, 1986. — С.89; Kула то ва, 1988. — С.78; 
1992. — С.459; Че ред ни чен ко, 1988. — С.2223; Су 
пру нен ко, 1989г. — С.150; Шов ко п ляс Г., Шов ко
пляс І., 1990. — С.77; Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.2557.

73. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. Ли са 
Го ра — піонер табір «Kоло сок» (п. б. р. Су ла — 
ба сейн р.Дніпро).

Різно ча со ве по се лен ня з ма теріала ми до би 
не оліту ям ко вогребінце вої ке ра міки, ран ньої 
брон зи, чер няхівської куль ту ри, XIIXIII cт., 
слобідка XVIIXVIII ст., на ви с тупі пер шої та 
дру гої над за плав них те рас на північ від Ли сої 
Го ри.

Ви яв ле не В.Г.Ля с ко ронсь ким 1891 р., 
об сте жен ня І.І.Го рен ка 1962 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1892. — С.265,280; Мор гу
нов, Не при на, Су пру нен ко, 1984. — С. 31; Kула то ва, 
1988. — С.7.

74. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ку ток 
Олек сандрівка, ур. Риб ки, Ми са но ве (во доділ 
р.Вільшан ка — струм ка Kам’яний Потік — ба сейн 
рр.Су ла — Дніпро).

Знахідка «скла ду» ке рамічних пли ток 
(кахлів) та гон чар них во до гінних труб XVII ст. 
на місці Олек сандрівської сло бо ди пер шої 
по ло ви ни XVII ст.

Розвідки K.П.Боч ка рь о ва 18851886 рр. 
Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.24.

75. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. Плю
тенці (во доділ рр. Віль шан ка — Бу ла тець — ба сейн 
рр.Су ла — Дніпро).

Гру па кур ганів скіфсько го ча су на пла то 
корінно го бе ре га, зруй но ва на бу дів ництвом 
залізниці у 1890х рр.

Об сте жен ня О.А.Ла в рен ка се ре ди ни 
1890х рр. До Лу бенсь ко го му зею по тра пи ли 
два масивні брон зо ві брас ле ти з по хо ван ня 
од но го зі зруй но ва них кур ганів.

Літ.: [Пе т ров], 1901. — С.145146; Ля с ко рон
ский, 1903. — С.102; Ру динсь кий, 1928. — С.50 (згад
ка).

230

Додаток 1.



231

Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

76. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. Плю
тенці (л. б. Плю тенсь ко го струм ка — ба сейн рр.
Су ла — Дніпро).

Kла до ви ще Плю тенсь кої сло бо ди XVII ст.
Ре гу лярні об сте жен ня ділян ки дру гої 

те ра си струм ка на захід від Лу бен сь кої 
чо ловічої гімназії під час роз гор тан ня за бу до
ви Ф.І.Kа мінсько го (1870ті рр.), О.А.Лав рен ка 
і K.П.Боч ка рь о ва (1880ті рр.).

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.2224.

7778. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. 
Плю тенсь кий (гімна зич ний) спуск — Плю тенсь
кий Яр (во доділ рр. Вільшан ка — Бу ла тець — 
ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

Місцез на хо д жен ня кре менів із «сум нів ни
ми сліда ми об роб ки» та решт ки піз ньо се ред
нь овічно го во до го ну XVII ст. з вико рис танням 
ке рамічних труб, що пря му вав з пла то до 
Плю тенсь кої мо на с тирсь кої сло бо ди.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1872 р. та 
K.П.Боч ка рь о ва 1880 р.

Літ.: Ука за тель, 1874. — Отд.I. — C.7. — №№ 
100103; Kамин ский, 1878. — С.151; Боч ка рев, 1901. 
— С.24; Ми ло ва но ва, 1990. — С.60.

79. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, вул. Сте
по ва (п. б. р. Су ла — ба сейн р.Дні п ро).

Май дан ви дов же ноду го подібної фор ми 
(бур ти у ви гляді «крил» ро зо рані) про
тяжністю 120 м (північпівдень) та ви со тою 
1,8 м. По верх ня ро зо рюється. Роз та шо ва ний 
за 0,3 км на південь від крайніх са диб на межі 
міста, за 0,6 км на захід від Ли сої Го ри, на пла
то корінно го бе ре га.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го та 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1883 р.

Літ.: Мор гу нов, Не при на, Су пру нен ко, 1984. — 
С.3132.

80. ЛУБ НИ, м., ур. Тернівський спуск — Міст 
(п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дні п ро).

Kрай схи лу і півден нозахідно го під ніжжя 
Ли сої Го ри, по ряд з місцем су час но го 
залізнич но го мос ту — решт ки кількох рядів 
свай дерев’яного мос та кінця XVIXVII ст.

У 1890х рр. K.П.Боч ка рь о вим опи сані під
ко во подібної фор ми не ви сокі ва ли від ре ш ток 
укріплень на схи лах пра во го корінно го бе ре
га, що за хи ща ли пе ре пра ву. Від мос та до Олек
сандрівсько го зам ку до ро га ма ла ду бо ве 
по крит тя («мос то ву») з 810тиме т ро вих плах.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.20,21.

81. ЛУБ НИ, м., Лу бенсь кий рн, ур. 
Тернівська то ло ка (п. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

Пря молінійна ділян ка ви со ко го ва  лу 
(близь ко 4 м) до вжи ною по над 1 км, що 
пе ре ти на ла зву жен ня пла то між ур ви щем 
ви со ко го корінно го бе ре га та яром у пів
ден ноза хід ній ча с тині міста, за 1,3 км від 
пізньо се ред ньо віч  них укріплень. Тра ди
ційно вва жа ється однією з найпівнічніших 

діля нок По сульсь ко го змійо во го ва лу ру бе
жу XXI ст., хо ча ос таннє не підтверд жу
ється будьяки ми знахідка ми. Зруй но ва на 
у першій по ло вині XX ст. Роз гля да ється 
на ми як до дат ко вий еле мент під си лен ня 
міських укріплень на пів ден но му на прям ку 
обо ро ни міста Лу бен пер шої по ло ви ни XVII 
– по чат ку XVIII ст.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го на по чат
ку і в кінці 1880х та кінці 1890х рр. Дос
лідник відзна чав, що в на си пу ва лу бу ли знай
дені людські кістки (в то му чис лі че реп) зі 
сліда ми во хри, чим вмо ти во ву вав гіпо те зу 
про спо ру д жен ня фор  ти фі ка цій ної спо ру ди за 
первісної епо хи. Хо ча зго дом 
В.Г.Ля с ко ронсь кий зро зу  мів хиб ність цьо го 
при пу щен ня, ад же кістки мог ли по тра пи ти до 
на си пу із сусідніх, зне се них при спо ру д женні 
ва лу, кур ганів до би ран ньої брон зи.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.432, 441, 442, 456; 
1907. — С.205; 1907а; Боч ка рев, 1901. — С.8; Kуче ра, 
1987. — С.1011,55.

82. ЛУKІМ’Я, с., Ор жиць кий рн, ур. 
Лукімльська то ло ка (Мо гил ки) (п. б. р. Су ла — 
ба сейн р.Дніпро).

Дав нь о русь кий кур ган ний не кро поль 
літо пис но го міста Лу ком ля, на пів ніч ний 
захід і північ від укріпле но го по са ду го ро ди
ща, на пла то корін но    го бе ре га. За пла ном 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го, на ра хо ву ва ло ся 88 
на сипів ви   со тою до 1,5 та діаме т ром 59 м. 
Мо гиль ник зни ще ний ро зо рю ван ням і за бу
до вою.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1880х, по чат ку і кінця 1890х рр., який по дав 
опис мо гиль ни ка (на пер ших по рах не 
ро зуміючи навіть сут но сті па м’я тки) та ук лав 
йо го план. Роз коп ки кінця 18501860х рр. 
О.С.Афа  насьєваЧуж бин сько го.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1893. — С.429435; 1897; 
1901. — С.432,443; Ми ло ра до вич, 1904. — С.183; 
Па дал ка, 1914. — С.189; Пол тав щи на, 1992. — С.494; 
Мор гу нов, 1996. — С.103.

83. ЛУKІМ’Я, с., Ор жиць кий рн (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Май дан «Сто ро жо вий» ви со тою близь ко 
3,5 м і діаме т ром 40 х 50 м, за 0,2 км на 
південь  півден ний захід від май дан чи ка 
го ро ди ща.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1892 р. з 
на не сен ням май да на на план го ро ди ща та 
йо го ок ру ги.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.443; Ма ка рен ко, 
1917. — С.77.

84. ЛУKІМ’Я, с., Ор жиць кий рн (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Май дан, роз та шо ва ний на півден ний 
захід від се ла. Зберігся ро зо ра ний на сип ви со
тою до 1 м і діаме т ром 20 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1892 та 
1907 рр., О.М.Тка чен ка 1989 р.



Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.59; Па дал ка, 
1914. — С.160; Ма ка рен ко, 1917. — С. 7778; Си до рен
ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.77; Ме льни ко ва, Тка
чен ко, 1989. — С.78.

85. ЛУKІМ’Я, с., Ор жиць кий рн, ур. 
Пансь ка Го ра (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще літо пис но го 
міс та Лу комль XII  пер шої по ло ви ни  XІІІ 
ст., з ма теріала ми до би ран ньої брон зи, 
скіфсько го ча су та ро ме нської ку льту ри, 
за  лиш ки укріплень со тен но го містеч ка 
по чат ку XVIIXVIII ст. на ви со ко му ми су 
ко рін но го бе ре га. Пло ща май дан чи ка 2,2 га 
(90140 х 220 м), тов щи на куль тур них на ша
ру вань — до 1,8 м. Го ро ди ще ото че не знач
ним по са дом.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1880х, по чат ку і кінця 1890х рр. (де  таль ний 
опис, план пам’ят ки, ха рак те ри с ти ка зна хі
док, пе ре важ но до би піз ньо го ук ра їн сь ко го 
се ред нь овіччя). Розвідки Ф.Б.Kопи ло ва 
1945 р., І.І.Ля пуш кіна 1947 р., М.П.Kу че ри 
1979 р., Ю.Ю.Мор гу но ва 1980 р.

В.Г.Ля с ко ронсь кий ото тож нив го ро ди ще 
із за лиш ка ми літо пис но го міс та Лу ком ля.

Літ.: Ляс ко рон ский, 1893. — С.426437; 1897; 
1901. — С.442444; 1903; Ла за рев ский, 1896. — С.244; 
Ми ло ра до   вич, 1904. — С.180184; Па дал ка, 1905. — 
С.165; 1914. — С.175; Kо пи лов, 1945; Ля пуш кин, 
1961. — С.304; Kуче ра, 1979; Мор гу нов, 1981. — 
С.277; 1996. — С.102103; Си до рен  ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.77; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — 
С.152; Вітрик, 1991. — С.91,95; Пол тав щи на, 1992. — 
С.493494.

8687. ЛУ ТАЙKА, с., Ор жиць кий рн (л. б. 
р. Гни ла Ор жи ця — ба сейн рр. Ор жи ця — Су ла — 
Дніпро).

Май дан ви со тою по над 3 м і діаме т ром 60 
м за 0,4 км на північ від се ла, в 1,1 км на 
півден ний схід від с.Kоро ваї, на підви щенні 
тре тьої те ра си ліво го бе ре га. Не по далік — 2 
кур га ни.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го на по чат
ку 1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.63.

88. МАKАРІВЩИ НА, с., Ор жиць кий рн 
(п. б. р. В’язо вець — ба сейн рр. Слі порід — Су ла — 
Дніпро).

Май дан за 0,7 км на захід від се ла, кур ган 
— в 0,5 км у то му ж на прям ку.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.60.

89. МАЦKІВЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Го ро док (п. б. рр. Сліпорід — Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

Го ро ди ще круг лої в плані фор ми, літо пис
но го міста Сніпо ро да, на ви со ко му ми су 
корінно го бе ре га. Пло ща май дан чи ка 0,8 га 
(90 х 110 м). Тов щи на куль тур них на ша ру вань 
0,60,8 м, що містять ма теріали до би ме золіту, 

ран ньої брон зи, піз ньо скіфсько го ча су, фіна
ль но го ета пу ро мен ської куль ту ри та X – се ре
ди ни XIII, ХІV ст. У північно му кут ку май
дан чи ка го ро ди ща зна хо дить ся ко ло дяз на яма 
роз мі ром 22 х 24 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880х, по чат ку та се ре ди ни 1890х рр., 
Ф.Б.Kопи ло ва 1945 р., І.І.Ля пушкіна 1948 р. 
Ро з  к о п  к и  д і л я н  к и  в а  л у 
О.С.Афа   на сь єваЧуж бинсь ко го 1857 р., 
П.О.Рап по пор та 1952 р., Ю.Ю.Мо р гу но ва за 
уча с тю В.І.Неп ріної 19821989 рр. За галь на 
дослід же   на пло ща май дан чи ка і се ли ща скла
дає до 2,9 тис. кв. м.

В.Г.Ля с ко ронсь кий ук лав до сить точ ний 
план укріплень та май дан чи ка із за зна чен ням 
конфігу рації за лишків в’їзду, по шко д жень 
ва лу, в то му числі з роз ко па ми 
О.С.Афа насьєваЧуж бинсь ко го, ко ло дяз ної 
ями, ровів, опи сав знахідки — фраг мен ти 
ліпної ке раміки, кісток, каміння, а та кож 
ог ля нув ок ру гу пам’ят ки, ви я вив ши кіль ка 
відкри тих не укріпле них по се лень.

Літ.: АЮЗР, 1886. — Ч.VII. — Т.1. — С.102; 
Ля с ко рон ский, 1897; 1901. — С.415416; 1903; 
1907а. — С.423,426; Ма ка рен ко, 1917. — С.30; 
Kопи лов, 1945; 1952. — С.311; Рап по порт, 1954. 
— С.184185; 1956. — С.42,70; Ля пуш кин, 1961. — 
С.335337; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.69; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — С.152; Мор гу
нов, 1988. — С.3738; 1988а. — С.910; 1990. — 
С.102104; 1990а. — С.164; 1991. — С.255260; 1996. 
— С. 98101; Мор гу нов, Неп ри на, Су пру нен ко, 
1984. — С.414; 1985. — С.4950; 1986. — С.274; 
Па мят ни ки, 1985. — С. 3846; Не при на, Kоен, 
1986. — С.4855; Не при на, 1988. — С.2122; Су п
ру нен ко, 1989г. — С. 149150; 1990г. — С.150; 
100річчя, 1991. — С.79; Пол тав щи на, 1992. — 
С.520,878879.

90. МАЦKІВЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Го ро ди ще (п. б. рр. Сліпорід — Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник дав нь о русь ко го 
ча су на пла то і вздовж дру гої те ра си схи лу 
пра во го бе ре га Сліпо ро ду, на північний 
захід від го ро ди ща літо пис но го міс та Сніпо
ро ду.

Об сте жен ня О.А.Ла в рен ка се ре ди ни 
1880х рр., Д.І.Лев чен ка 1989 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.416; 1903; Ван
цак, Су пру нен ко, 1995. — С.11.

91. МГАР, с., Лу бенсь кий рн, ур. Мо на с
тирсь ке по ле (п. б. р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Гру па кур ганів скіфсько го ча су у складі 25 
на сипів ви со тою 0,33,2 та діа мет ром 830 м і 
кур ган ний мо гиль ник (по над 10 кур ганів) 
XIXIII ст.

Розвідки Ф.І.Kамінсько го 1889 р., К.П.Боч
 ка рь о ва кінця 1890х рр., роз коп ки 
Н.М.Шмит кіної 1914 р., О.Б.Су пру нен ка 1989 
р. та І.М.Kула то вої 1990 р.

У складі гру пи І.М.Kула то вою та О.Б.Су п
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

ру нен ком досліджені три на си пи V – по чат ку 
IV ст. до н.е., в то му числі з пар ним по хо ван
ням пізньоскіфської до би і ба га тим ін вен та
рем; у складі дав нь о русь ко го мо гиль ни ка 
Н.М.Шмиткіною 1914 р. — три кур га ни.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.6; Шмыт ки на, 1914. 
— С.318322; Мо ця, 1987. — С.132133; Kула то ва, 
Су пру нен ко, 1988. — С.79; 1996. — С.318330; 
Су п ру нен ко, 1988. — С.1214; 1989в. — С.105; 
19891994. — С.6869; Kула то ва, 1990а. — С.1718; 
1991а. — С.66; Пол тав щи на, 1992. — С.526; Мор гу
нов, 1996. — С.97.

92. МГАРСЬKИЙ СПА СОПРЕ ОБ РА
ЖЕНСЬKИЙ МО НА С ТИР, Лу бен ський рн, 
ур. Мо на с тирсь ка го ра (п. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

Гру па кур ганів I скіфсько го ча су у складі 
ше с ти на сипів на південь та пів ден ний схід 
від мо на с ти ря.

Роз коп ки (3 кур га ни) Ф.І.Kамінсько го 
1889 р., В.М.Щер баківсько го (3 на си пи) 1912 р. 
та об сте жен ня О.Б.Су пру нен ка 1989 р.

Найбільший кур ган гру пи зна хо дить ся 
за 20 м на півден ний схід від бу дин ку ко лиш
ньої «гос ти ниці» мо на с ти ря. Йо го на сип 
за дер но ва ний, поріс де ре ва ми. До слідже ний 
«ко ло дя зем» 4 х 4 м та дво ма тран ше я ми 
ши ри ною 2 м, про кла де ни ми на вхрест за 
сто ро на ми світу. Ви со та збе ре же ної ча с ти ни 
1,8 м, діаметр — до 30 м. Kур ган зве де ний 
над стрімким схи лом корінно го бе ре га. 
Ви хо дя чи з йо го міс це роз та шу ван ня, — це 
один з на сипів (№ 2), дослідже них 
Ф.І.Kамінським за уча с тю Г.K.Зін чен ка. 
По ряд з ним, біля ро зібра но го бу дин ку ста
рої де рев’яної «гос ти ниці», зна хо дять ся 
решт ки кур га ну ви со тою 0,30,4 та діаме т
ром до 25 м. Вірогідно, це за лиш ки відо мо го 
кур га ну «св. Афа насія», дослідже но го 
Ф.І.Kамінським пер шим, на сип яко го був 
розібра ний віру ю чи ми за рік до то го, в надії 
на чу дес не зцілен ня. В кін ці 1880х рр. в 
мо на с тирі по бу ту ва ла ле ген да, за якою са ме 
на цьо му кур гані пе ред смер тю вос таннє 
1654 р. мо лив ся свя тий кон стан ти но польсь
кий патріарх Афа на сій, мощі яко го дов гий 
час зберіга ли ся у Мгарсь ко му мо на с тирі 
[Су пру нен ко, 19891994. — С.4344; 1995г. — 
С.56].

На не знач но му схилі па ну ю чо го підви
щен ня пла то Мо на с тирсь кої го ри, по ряд із 
опи са ни ми, зна хо дять ся не ве ликі підви щен
ня на сипів трьох силь но ро зо ра них кур ганів 
ви со тою 0,300,35 та діаме т ром 1520 м, два з 
яких ма ють сліди роз ко пок тран шеєю ши ри
ною близь ко 4 м че рез центр, орієнто ва ною у 
ши рот но му на прям ку. Це за лиш ки трьох кур
ганів, роз ко па них В.М.Щер баківським [Щер
ба ків сь кий], 1919. — С.96; Kула то ва, Суп ру нен ко, 
1996. — С.318; Су пру нен ко, 1989в. — С.104; 1990г. 
— С.78].

Досліджен ня Ф.І.Kамінсько го, 1889 р.

Kур ган «св. Афа насія», № 1. Ви со та 2,1 м 
при діаметрі по над 12 м (ча ст ко во зруй но ва
ний по пе реднім будівництвом де рев’яної 
«гос ти ниці»). По хо ван ня у пря мо кут ній ямі 
(південь  північ) розміром 2,8 х 3,6 м і гли би
ною 1,6 м, з де рев’яним на кат ни ком, сліда ми 
вла ш ту ван ня до ща то го на сти лу на дні. За 
ком плек сом знахідок у за по вненні ка ме ри — 
по гра бо ва не у дав ни ну по хо ван ня — бу ло 
чо ловічим. У складі ін вен та ря — решт ки 
са гай дач но го на  бо ру з 132 брон зо вих на ко
неч ників стріл із за лиш ка ми дре вок, 
залізний меч з во лю то подібним на вер шям у 
ви гляді ор ли них го лі вок, відбит ка ми тка ни
ни на дер ни нах за пов нен ня, ліпний гор щик 
бан ку ва тої фор ми.

Kур ган № 2, ви со тою по над 3 м та діаме т
ром 3035 м, під на си пом збе рігав за лиш ки 
та кож по гра бо ва но го по хо ван ня у більшій 
ямі, гли би ною до 1,3 м, з ор і єн та цією захід  
схід. Про збе ре жен ня на кат ни ка відо мості 
від сутні. У за пов ненні та на решт ках до ща тої 
підло ги ка ме ри ви яв лені знахідки, ха рак терні 
для ком плек су жі но чо го по хо ван ня: 8 уламків 
за лізних шпи ль ок, крем ни с та галь ка, 
ке рамічне під ку біч не пряс ли це, брон зо ве 
«кільце, схо же на се реж ку».

Kур ган № 3, ви со тою до 1 м і діаме т ром 
1520 м, зна хо див ся на місці су час но го 
під’їзду до ком плек су спо руд, по за му ра ми 
мо на с ти ря. По хо ван ня місти ло ся у пря мо
кутній ямі зі сліда ми ду бо во го на кат ни ка, 
розміром 2,0 х 2,9 м і гли би ною близь ко 1,2 м; 
ос танній орієнто ваний за дов гою віссю в 
ши рот но му на прям ку. Жі но че по хо ван ня 
ви я ви ло ся та кож по гра бо ва ним. Дно ка ме ри 
зберіга ло сліди до ща то го на сти лу та сто впо
вих ямок. З інвен та ря збе рег ли ся: чор но ла ко
вий кру жаль ний ат тич ний лекіф, при кра ше
ний на ту лубі зо б ра жен ням паль ме ти у ко ль
орі гли ни [рис.: НА ІІМK РАН. — Ф.1. — 1889. 
— Спр.4. — А.46], чор но ла ко ва та кож ат тич на 
сіль ни ця [Там са мо. — А.46зв.], три брон зові 
на ко неч ни ки стріл кінця VIV ст. до н.е., 
брон зові дві кільце вої фор ми підвіски з ви с
ту па миши шеч ка ми, во рвор ка, «брон зо ве 
кільце, ви го тов ле не для закріплен ня яко гось 
пред ме та», ціла та улам ки брон зо вих шпи
льок з цвя хо подібною голівкою, шма то чок 
сірки.

Кур га ни, роз ко пані Ф.І.Kамінським, 
на ле жа ли по хо валь ним пам’ят кам по сульсь
ко го на се лен ня скіфської до би. Во ни да ту ють
ся: кур ган № 1 — V ст. до н.е.; кур ган № 2 — 
ши ро ко VIV ст. до н.е.; кур ган № 3 — по чат
ком IV ст. до н.е. По хо валь ні ком плек си 
ма ють па ра лелі з дослідже ни ми у 19891990 
рр. кур га на ми гру пи II на північ від мо на с ти
ря.



Літ.: KАВ. — С.47; Ля с ко рон ский, 1903. — С.63; 
Спи цын, 1918. — С.123; Иль ин с кая, 1968. — С.55. — 
Табл. XLVII,1017; Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — 
С.8993; Су пру нен ко, 19891994. — С.4365; 1989в. 
— С.105; 1995г. — С.56; Kула то ва, Су п ру нен ко, 
1996. — С.318340. 

9394. МИKОЛАЇВKА, с., кол. Kре мен
чуць кий рн (за топ ле не) (л. б. рр. Су ла — 
Дніпро).

2 ок ремі кур га ни на підви щенні пер шої 
те ра си.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го в кінці 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.22; Па дал ка, 
1914. — С.157; Ма ка рен ко, 1917. — С. 73.

95. МІЩЕНKИ, с., Хо рольсь кий рн, ур. 
Минь ке вичів хутір (л. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

Kур ган, спра ва від до ро ги м. Хо рол — 
с. Лу кім’я.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.59; Па дал ка, 
1914. — С.167; Ма ка рен ко, 1917. — С. 103.

9699. МО ГИЛІВЩИ НА, с., Пи ря тинсь
кий рн (во доділ рр. Пе ре вод — Слі по рід — ба сейн 
рр.Су ла — Дніпро).

2 кур га ни за 2,1 км на північний схід  
схід від се ла, на підви щенні во до діль но го 
пла то. За 1,8 км на півден ний схід — ще 2 
кур га ни. В 0,8 км на пів день — 1 кур ган; 
за 0,75 км на північний захід — ще 1 кур
ган.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.63; Па дал ка, 
1914. — С.163; Ма ка рен ко, 1917. — С. 85; Мель ни ко
ва, 1988. — С.5354; Мель ни ко ва, Тка чен ко, 1989. — 
С.48; ПО, 1991. — Зап. стор.

100101. МО ЗОЛІЇВKА, с., Гло бинсь кий 
рн (л. б. р. Дніпро).

Май дан ви со тою по над 4 при діаметрі 
близь ко 70 м за 0,4 км на північний за хід від 
се ла. За 1,2 км на півден ний схід — кур ган 
(зруй но ва ний) і май дан, на краю пла то ліво го 
ви со ко го бе ре га.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.22; Ма ка рен ко, 
1917. — С.73; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.45; Лу го вая, Мель ни ко ва, Не кра со ва, 1986. — 
С.3335; ПО, 1991. — Вост. стор. 

102103. МУСІЇВKА (Мой сеївка), с., 
Хо рольсь кий рн (л. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

«2 кур га ни на схід від се ла, біля вітряків» 
— зберігся ро зо ра ний кур ган на дру гій те расі, 
біля півден ної ок раїни се ла, ви со тою 0,8 і 
діаме т ром 15 м. В ур. Ба рин ху тір — ще один 
кур ган. За да ни ми ан ке ту ван ня Цен т раль но

го ста ти с тич но го ко мі те ту 1873 р., в око ли цях 
се ла зна хо ди ло ся 11 кур ганів.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.59; Ма ка рен ко, 
1917. — С.103; Лу го вая, 1988. — С.21.

104. НИЖНІЙ БУ ЛА ТЕЦЬ, с., Лу бенсь
кий рн, ку ток Стронсь кий (во до діл рр. Бу ла тець 
— Сліпорід — ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

Гру па кур ганів скіфсько го ча су (?) у складі 
чо ти рь ох на сипів, зруй но ва на у 1890х рр. 
за бу до вою. Ви яв ле не при будівництві льо ху 
жіно че по хо ван ня, здійсне не в ма те ри ковій 
ямі під на кат ни ком. Дані про розміри відсутні. 
Гли би на — близь ко 2,0 м від по верхні. Зі 
знахідок ви яв лені брон зові шпиль ка з цвя хо
подібною голівкою (дов жи на 13 см), дро тя ний 
брас лет із розплюс ну ти ми і ор на мен то ва ни ми 
насічкою кін ця ми (діаметр 6 см) та кістки 
лю ди ни.

Об сте жен ня С.K.Kуль жинсь ко го, 1898 р.
Літ.: KАВ. — С.105; Па дал ка, 1914. — С.160; 

Ру динсь кий, 1928. — С.50 (згад ка); Си до рен ко, 
Мах но, Те легін, 1982. — С.69.

105. НИЖНІЙ ІРЖА ВЕЦЬ, с., Ор жиць
кий рн (п. б. р. Іржа вець — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Май дан на захід від півден ної око лиці 
се ла, на пла то ви со ко го бе ре га. Збе ріг ся, ог ля
ну тий О.М.Тка чен ком 1989 р.: ви со та 1,5 і 
діаметр 20 м.

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.4; Па дал ка, 1914. 
— С.160; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — С.77; 
Мель ни ко ва, Тка чен ко, 1989. — С.7.

106. ОЛЕKСАНДРІВКА, с., Лу бенсь кий 
рн, ур. Kуліше ве (л. б. р. Сліпорід — ба сейн рр. Су ла 
— Дніпро).

Місцез на хо д жен ня улам ка бив ня ма мон та 
у відсло ненні на схилі ви со ко го бе ре га.

Розвідки Ф.І.Kамінсько го 1876 р.
Літ.: Kамин ский, 18761882. — А.99 зв.; Су п ру

нен ко, 1988. — С.1314; 1991б. — С. 7071; Пу с товіт, 
Су пру нен ко, 1992. — С.9,84.

107108. ОЛЕKСАНДРІВKА, с., Лу бенсь
кий рн, ур. Місю ри (л. б. р. Ір жа вець — ба сейн 
рр.Су ла — Дніпро).

Май дан на вер шині во додільно го пла то, 
вісімко подібної в плані фор ми, з дво ма за гли
би на ми в центрі та напівкільце вої фор ми в 
плані бур та ми, роз та шо ва ни ми з півдня. Гли
би на ям в центрі — близь ко 2,5 м; мак си маль
на ви со та на си пу — 5,4 м, розміри — 80 х 150 м. 
По ряд з май да ном, на сусідньо му підви щенні 
пла то, — 3 на си пи кур ганів, роз та шо вані ком
пакт но.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880х та 1907 рр., розвідки О.Б.Су п ру нен ка 
1988 р.
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Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.58,59; Па дал ка, 
1914. — С.160; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.69; Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.12,37; Kула
то ва, 1989а; ПО, 1991. — Зап. стор.

109. ОЛЕKСАНДРІВKА, с., Лу бенсь кий 
рн, го ра Пріся (л. б. р. Сліпорід — ба сейн рр.Су ла 
— Дніпро).

По се лен ня епо хи ене оліту  ран ньої брон
зи, скіфсько го ча су, XIIXIII та го ро ди ще (?) 
XIV ст., мо на с тир (на північно му схилі) і 
укріпле на скарб ни ця князів Виш не вець ких 
кінця XVI – по чат ку XVII ст., за лиш ки кур
ган но го мо гиль ни ка XIIXIII ст. на місці 
су час но го кла до ви ща та біля північносхідно
го підніжжя го ри (роз коп ки В.М.Щер баківсько го, 
1912 р.).

Розвідки Ф.І.Kамінсько го 1876 р., В.Г.Ля с
ко ронсь ко го кінця 1870х та 1907 рр., об сте
жен ня і роз коп ки Ф.Б.Kопи ло ва 19461947 рр., 
В.І.Непріної та Ю.Ю.Мор гу но ва, за уча с тю 
О.Б.Су пру нен ка 1984 р., М.М.Че реднічен ка 
1984 р.

В.Г.Ля с ко ронсь кий здійснив пер ший опис 
пам’ят ки, ук лав до сить точ ний план го ро ди
ща, за зна чив на явність ро ву і ва лу, 13ти ям на 
май дан чи ку (пізнього походження), роз та шо
ва них по пе ри ме т ру. За слу го вує на ува гу і йо го 
вказівка що до місцез на хо д жен ня спо руд 
пізньо го мо на с ти ря чи ски та у рові го ро ди ща, 
що підтвер д жу ва ло ся зна хід ка ми під час роз
ко пок 1984 р. ема ль о ва них кахлів кінця XVII 
ст.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.68,69; Па дал ка, 
1914. — С.141; Ма ка рен ко, 1917. — С.2930; [Щер
баківський], 1919. — С.96; Kопи лов, 1947; 1952. — 
С.309310; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — С.148; Мор
гу нов, Не при на, Су пру нен ко, 1984. — С.1522; 
Су пру нен ко, 1990г. — С.1213; Пол тав щи на, 1992. 
— С.555,611; Мор гу нов, 1996. — С.101.

110. ОР ЖИ ЦЯ, смт., Ор жиць кий рн (п. б. 
р. Ор жи ця — ба сейн рр.Су ла — Дні про).

Пізньо се ред нь овічні укріплен ня містеч ка 
XVIIXVIII ст., пря мо кут ної у пла ні фор ми, 
пло щею 0,4 га (60 х 70 м) — решт ки, так зва но
го, зам ку та ва ли фор те  ці. Вва жа ють ся 
укріплен ня ми дру гої чверті XVII cт.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го на по чат
ку 1890х рр., Г.О.Си до рен ко 1971 р., Ю.Ю.Мор
гу но ва 1981 р.

В.Г.Ля с ко ронсь кий ува жав Ор жи цю 
та кож і дав нь о русь ким по се лен ням, хо ча під 
час ог ля ду в ме жах се ли ща 1982 р. ав то ром 
був знай де ний ли ше один дріб ний ула мок 
він ця кру жаль но го гор щи ка XII ст. Пер ший 
до с  лід ник ук лав план піз ньо се ред нь овічної 
фор тифікації містеч ка, де таль но по зна чив
ши до поміжні ва ли місь кої фор тифікації, 
на сип для підси лен ня обо  ро ноз дат ності 
воріт зам ку, ями від ка піталь них спо руд на 
йо го те ри то  рії.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1897; 1901. — С.444445; 
1903; Па дал ка, 1905. — С.172. — Рис. 37; 1914. — 

С.173,184; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.77; 
Опи си, 1989. — С.78,134,224, 262,312; Пол тав щи на, 
1992. — С.622.

111. ОР ЖИ ЦЯ, смт., Ор жиць кий рн (п. б. 
р. Ор жи ця — ба сейн рр.Су ла — Дні про).

По се лен ня до би брон зи  ран нь о го 
залізно го віку (?) та XVIXVIII ст. на пер шій 
над за плавній те расі.

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го на по чат ку 
1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1897. — С.83; 1903. — С.59. 
— Прим.4; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — 
С.77.

112115. ОС ТАПІВKА, с., Лу бенсь кий рн 
(п. б. р. В’язо вець — ба сейн рр. Слі порід — Су ла — 
Дніпро).

Ро зо ра ний май дан біля се ла, по бли зу 
пе ре хре с тя доріг на Луб ни, Лукім’я та Яб лу не
ве, на вер шині підви щен ня пла то, у ви гляді 
кільце во го в плані ва лу з про хо дом, що ото чує 
круг лу яму гли би ною до 3 м. Ви со та — до 3,2 м 
при діаметрі 35 м. Ще один ана логічний май
дан «Лу бенсь ка мо ги ла» — за 2,5 км на 
північний захід, спра ва від до ро ги на Яб лу не
ве, ви со тою до 7 м і діаме т ром по над 30 м. За 
0,2 км на пів нічний схід від ньо го, по бли зу 
відга лу д жен ня по льо вої до ро ги на с.Зо ло ту хи, 
— кур ган. За 4,5 км на північний захід від се ла 
— 2 ро зо рані май да ни «з кри ла ми»бур та ми 
кільце вої в плані фор ми, ви со тою 1,52,1 і 
діаме т ром 4560 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880 – по чат ку 1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.46. — Рис.3,4; 
Па дал ка, 1914. — С.159; Ма ка рен ко, 1917. — С.78; 
Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.33.

116. ПІСKИ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Тор го
ви ця (Ліс Трем ба ча) (л. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

По се лен ня до би ран ньої та пізньої брон зи, 
чер няхівської куль ту ри, з ок ре ми ми знахідка
ми ке раміки се ре ди ни  тре тьої чверті I тис. 
н.е.

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го на по чат ку 
1880х рр., Ф.Б.Kопи ло ва 1945 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1903. — С.59. — Прим.3; 
Kопи лов, 1947. — С.1314; 1952. — С.308; Си до рен ко, 
Мах но, Те легін, 1982. — С.70.

117. ПІСKИ, с., Лу бенсь кий рн (л. б. р. Су ла 
— ба сейн р.Дніпро).

Kур ган ви со тою близь ко 2 м по бли зу се ла.
Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 

1880х рр., об сте жен ня K.П.Боч ка рьо ва в кінці 
1890х рр.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.21; Ма ка рен ко, 1917. 
— С.77.

118119. ПИ ЛИ ПО ВИЧІ, с., Ор жиць кий 
рн (п. б. р. Су ха Ор жи ця — ба сейн рр. Ор жи ця — 
Су ла — Дніпро).

3 кур га ни та май дан.



Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.5960; Па дал ка, 
1914. — С.158; Си до рен ко, Мах но, Те  ле гін, 1982.  — 
С.77.

120. ПИ РЯ ТИН, м., Пи ря тинсь кий рн, 
ур. За мок (п. б. р. Удай — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Решт ки дав нь о русь ко го го ро ди ща XIIXIII 
ст. літо пис но го міста Пи ря тин та 
Ми хайлівсько го зам ку кінця XVI ст., на ми су 
пер шої над за плав ної те ра си пра во го бе ре га 
ріки, при впадінні р.Пе ре вод. До вжи на ми са 
0,5 км. Пло ща ми су 7,5 га (250 х 350 м). Kуль

тур ний шар по шко д же ний піз ні шою будівель
ною діяльністю.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр. Розвідки І.М.Са мой лов сь ко го 1927 
р., Ф.Б.Kопи ло ва 1946 р., Ю.Ю.Мор гу но ва 
1980 р.

В.Г.Ля с ко ронсь ким зня тий окомірний 
план укріплень го ро ди ща і со тен но го містеч
ка XVIIXVIII ст., опи сані пізньо се ред нь о
вічні знахідки, римсь кий де нарій з те ри торії 
го ро ди ща, куль тові спо ру ди XVIII ст.

Літ.: Ла за рев ский, 1896. — С.228; Ни ко лай чик, 
1900. — С.101; Ля с ко рон ский, 1901. — С.451453; 
1903; Па дал ка, 1914. — С.176; Са мой ловсь кий, 1927. 
— А.911; Kопи лов, 1946; Си  до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.79; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — 
С.147148; Опи си, 1989. — С.6566; Пол тав щи на, 
1992. — С.658; Мор гу нов, 1996. — С.8385.

121123. ПИ РЯ ТИН, м., Пи ря тинсь кий 
рн (п. б. р. Удай — ба сейн рр.Су ла — Дні про).

У ме жах міста і в око ли цях — 3 май да ни: а) 
за 0,5 км на захід від за ліз нич но го вок за лу, 
ви со тою 2,2 і діаме т ром 75 м; б) в 0,6 км на 
захід від па ро во го мли на, в бік до ро ги на с.
Теплівку, ви со тою до 4 і діаме т ром 60 м; в) в 
око ли цях міста, за 2,2 км на півден ний захід, 
— 2 май да ни ви со тою по над 4 і діаме т  ром 
4045 м (на сьо год ні збе рег ли ся ро зо рані на си
пи).

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х і 1907 рр., розвідки І.С.Ме ль ни ко вої 
1989 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.6263; Ма ка
рен ко, 1917. — С.4041; Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.79; Мель ни ко ва, Тка чен ко, 
1989. — С.41.

124. ПО ВСТИН, с., Пи ря тинсь кий рн, 
ур. Бур ти (п. б. р. Удай — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще підо валь ної у 
плані фор ми по чат ку XII – се ре ди ни XIII 
ст., спо ру д же не на по се ленні до би брон зи, 
скіфсько го ча су та се лищі ру бе жу XXI ст. — 
за лиш ки літо пис но го міста Пол ко с те ня. 
Пло ща 1 га (120 х  110 м), тов щи на куль тур
них на ша ру вань на се лищі пло щею 12 га — 
до 0,8 м.

Пер ший де таль ний опис і план ук ла дені 
В.Г.Ля с ко ронсь ким в се ре дині 1890х рр. 
Розвідки І.М.Са мой ловсь ко го, Ф.Б.Kопи ло ва, 
М.П.Kуче ри, Ю.Ю.Мор гу но ва. Ос таннім на 
се лищі дослідже ні рештки дво по вер хо вої 
жит ло вої спо ру ди дру гої по ло ви ни XII – пер
шої по ло ви ни XIII ст.

В.Г.Ля с ко ронсь кий за зна чив на явність на 
май дан чи ку го ро ди ща до дат ко вих ва ло
подібних кон ст рукцій, а та кож ве ли кої печі 
для ви варювання селітри, не ро зу мі ю чи їх 
при зна чен ня. Як ви я ви ло ся під час об сте жень 
кінця 1940х рр., чис ленні руй ну ван ня на 
пам’ятці спри чи нені діяльністю тут се літро
во го за во ду XVIII ст.
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Ки бинці. По ло вець ка кам’яна сте ла 
з маєтку Д.П.Тро щинсь ко го. 
Піско вик. ХІІХІІІ ст. ПсільськоВор ск линсь ке 
ме жиріччя. При ве зе на до пар ку близь ко 1810 р. Фо то 
В.О.Пой де ма, 1972 р.
(ПКМ.9798, А.320; Кат. К.Ск. № 754; 
Плет не ва, 1974. — С.95. — Табл.48. — № 805).
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Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.430,431; Па дал ка, 
1914. — С.172; Ма ка рен ко, 1917. — С.4; Са мой лов
ський, 1927. — А.111З; Kопи лов, 1946; Ля пуш кин, 
1961. — С.339; Kуче ра, 1979; Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.79; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — 
С.147148; Па мят ни ки, 1985. — С.45; Мор гу нов, 
1990. — С.102,107; 1996. — С.8586; 2000; Пол тав щи
на, 1992. — С.689.

125127. ПО ВСТИН, с., Пи ря тинсь кий рн 
(п. б. р. Удай — ба сейн рр.Су ла — Дні про).

2 кур га ни за 3,4 км на півден ний захід  
захід від се ла, спра ва від ста ро го Лу бенсь
коПи ря тинсь ко го шля ху. За 4,3 км на захід, 
теж спра ва від щля ху, — май дан з «кри ла ми, 
звер не ни ми до річко вої до ли ни». Гру па з трьох 
ве ли ких кур ганів бі ля роз га лу д жен ня доріг на 
мм. Пи ря тин, Луб ни і с. По встин, в то му числі 
кур ган, до слід же ний В.Б.Ан то но ви чем, — 
«Kуцен ко ва мо ги ла» та по ряд — «По по ва 
мо ги ла».

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 1890х 
і 1907 рр., роз коп ки В.Б.Ан то но ви ча 1889 р., 
розвідки І.С.Мель ни ко вої 19881989 рр.

Літ.: Ан то но вич, 1990. — С.3233; Ля с ко рон
ский, 1911. — С.60; Па дал ка, 1914. — 163; Ма ка рен
ко, 1917. — С.85; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. 
— С.80; Мель ни ко ва, 1988. — С.57; Мель ни ко ва, 
Тка чен ко, 1989. — С.4041; Су пру нен ко, 1994а. — 
С.252253; ПО, 1991. — Зап. стор.

128. ПО СТАВМУKА, с., Чор ну хинсь кий 
рн, ур. Дра жин Яр, По то ки (л. б. р. Удай — 
ба сейн рр.Су ла — Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник По став муць ко го 
го ро ди ща скіфсько го ча су у складі по над 100 
на сипів ви со тою 0,62,0 та діаме т ром 1235 м.

Не ве ликі роз коп ки О.П.Га малії по чат ку 
1870х рр. ча с ти ни на си пу ку р      га ну Стор чо вої 
мо ги ли у складі кур ган но го не кро по лю. 
Об сте жен ня і ро з  коп ки (1 кур ган) 
Г.С.Kир’яко ва 1873 р., М.П.Аве наріуса (6 кур
ганів) 1895 р.

О.П.Га малією у на си пу Стор чо вої мо ги ли 
на гли бині 1,1 м ви яв ле ний брон зо вий на ко
неч ник стріли V ст. до н.е. Г.С.Kир’яко вим 
до ко па ний цей ча ст ко во зруй но ва ний кур ган, 
де у за пов ненні не гли бо кої по хо валь ної ями 
тра пи ли ся брон зо ві три г ранні на ко неч ни ки 
стріл скіфсько го ча су: «1 крюч ку ва тий, 2 
жо лоб кові, 1 ко рит ча с тий та 1 гла день кий», 
імовірно, V ст. до н.е.

Літ.: Ука за тель, 1874. — Отд.III. — С.42. — № 
614; Kамин ский, 1878. — С.151; Аве на ри ус, 1896. — 
С.178187; Ма ка рен ко, 1917. — С.75; Иль ин ская, 
1968. — С.61,150; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. 
— С.89; Су пру нен ко, 1990а. — С.14; Ван цак, Су пру
нен ко, 1995. — С.10.

129. ПО СТАВМУKА, с., Чор ну хинсь кий 
рн, ур. Kрас но горівка (Kрас но гір ка), або Мо на
с ти ри ще (л. б. р. Удай — ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

Го ро ди ще скіфсько го ча су VIIII ст. до н.е., 
за 0,5 км на північний захід від се ла, на ми су 
ви со ко го бе ре га, ут во ре но му яра ми, в то му 

числі об вод не ни ми. Про тяж ність ми су — до 
450 м; з напільно го бо ку він відріза ний ви со
ким (більше 1,5 м над рівнем май дан чи ка) 
ва лом та ро вом гли би ною до 1 м. Ши ри на ро ву 
— 56 м, пі дош ви ва лу — 15 м. Май дан чик 
го ро ди ща, пло щею близь ко 3 га, нерівний, на 
ньо му ви діляється три ча с ти ни. Найбільша 
— західна — бу ла зай ня та Kрас ногірським 
мо на сти рем XVIIXVIII ст.

Об сте жен ня Г.С.Kир’яко ва по чат ку 1870х 
рр., О.А.Ла в рен ка кінця 1880х рр. Ос танній 
ви я вив тут пізньо се ред нь овічні знахідки. 
Розвідки В.В.Прий ма ка 1994 р.

Літ.: KАВ. — № 410; Прий мак, 1994. — С.2; 1995. 
— С.119; Kула то ва, Су пру нен ко, 1995. — С.52; Пер
ший рік, 1995. — С.230.

130. ПО СУЛЬСЬKИЙ ЗМІЙО ВИЙ ВАЛ (п. 
б. р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Дав нь о русь ка фор тифікаційна лінія 
укріплень за хи с ту ниж нь о суль сь ко го кор до ну 
ру бе жу XXI ст., про тяжністю більше 90 км, 
від м. Луб ни Пол тавсь кої обл. на північ но му 
сході, до су час но го с.Жовнине Чер кась кої 
обл., на півден но му за ході. Змі йо вий вал має 
ви гляд ес кар пу вздовж краю тре тьої над за
плав ної те ра си з двох, у особ ли вих ви пад ках 
— п’яти, своєрідних «схо ди нок»ус тупів ви со
тою 58 м. Ут во ре ний ус туп, ти пу бер ми, іноді 
біля зовнішньо го краю має не ви со кий 
до поміжний вал. У ви пад ках пе ресічен ня пла
то яра ми, бал ка ми і за пла ва ми рік, ес карп 
пан ду сом спус кав ся у до ли   ну, де зво див ся 
звич них обрисів вал, із ро вом з напільно го 
(півден но го з від  хи лен ня ми) бо ку. Найбільш 
значні ділян ки та ких валів відомі у за пла вах 
рр. В’я зі вець та Сліпорід, між Ли сою Го рою 
під Луб на ми і ур. Го ро док на пів ніч від Мац кі
вець (6 км), біля Ве ли ко се лець ко го (1,5 км). 
Вал зберігся на ви со ту до 1,5 м. У йо го ос нові 
зна хо ди ла ся де рев’яна кон ст рукція з лан цюж
ка зрубів вздовж вісі ва лу, роз мі ром 1,61,7 х 
2,83,2 м, за бу то ва на грун том з ро ву, в то му 
числі куль тур ним ша ром зап лав них по се лень 
по пе ред ньо го ча су (с. В’язівок, ур. Kаши не). 
По сульсь кий вал за хи щав низ ку знач них 
по се лень відкри то го ти пу в нижній течії 
Су ли, що ви ник ли в кін ці X — на по чат ку XI 
ст.

Перші об сте жен ня по сульсь ких валів 
здійс нені В.Г.Ля с ко ронсь ким, за уча с ті 
K.П.Боч ка рь о ва і О.А.Ла в рен ка, на по чат ку 
1880х рр. Ряд діля нок ва  лу ог ля дав ся дос лід
ни ком і пізніше — до кінця 1890х та навіть у 
1907 рр. По гля ди В.Г.Ляс ко рон сько го в ча сі 
ево люціону ва ли від сприй нят тя валів і ес кар
пів як спо руд до би брон зи — ран нь о го за ліз
но го віку, до підхо ду до ро зу міння їх як нас
лід ку фор ти фі ка цій ної діяль ності Во ло ди ми
ра Свя то сла ви ча. 19461947 рр. ва ли фіксу ва
ли ся у по льовій звіт ності Ф.Б.Kопи ло вим, 
19781979 та 19841985 рр. вив ча ли ся 
Ю.Ю.Мор гу но вим, з про ве ден ням роз ко пок 



ді лян ки в ур. Kаши не по бли зу с.В’язівок, за 
учас ті О.Б.Суп ру нен ка. Де та льні об сте жен ня і 
роз коп ки здійснив 19851987 рр. М.П.Kуче ра.

Опис ес кар по ва них схилів та роз га лу д
жень ес карпів і валів на ве де ний 
В.Г.Ляс ко ронсь ким до ха рак те ри с ти ки 
пам’яток Ниж нь о го По су л ля біля сс. Мац
ків ці, Мац ко ва Луч ка, Лукім’я, Ве ли ко се
лець ке, Нижній Ір жа вець, Плехів, Та ра сів ка, 
Чутівка на Пол тав щині, сс. Ве ли ка Бурімка, 
Kлі   щенці, Ля щівка в су часній Чер ка сь кій 
обл. На явність валів за зна че на до  слідни ком 
між сс. Тер ни і Мацківці, Лу кі м’я та Нижній 
Іржа вець, на пів ден носхідній око лиці цьо го 
се ла.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.404457; 1903; 
1907. — С.425; 1911. — С.69,77,78; Па дал ка, 1905. — 
С.34,35; 1914. — С.178; Kопи лов, 1946. — А.11; 1947. 
— С.14; 1952. — С.309311; Kуче ра, 1964. — С.112114. 
— Рис.1; 1979. — А.1219; 19851986; 1987. — 
С.5557,141,145; 1988. — С.3839; Мор гу нов,  Не при на, 
Су пру нен ко, 1984. — С.34, 5355; 1986. — С.276; Суп
ру нен ко, 1989г. — С.149153; 1997е. — С.7071; Пол
тав щи на, 1992. — С.802; Мор гу нов, 1996. — 
С.130,131134; 1998.

131. ПРИЙ МАKІВKА, с., Ор жиць кий рн, 
ур. Ан д ру щен ки (п. б. р. Сліпорід — ба сейн рр.Су ла 
— Дніпро).

Май дан за 0,2 км на захід від се ла, біля 
краю пла то корінно го бе ре га; бур ти у ви гляді 
«крил», звер нені до півночі. Зберігся ро зо ра
ний на сип ви со тою 0,8 і діа мет ром по над 17 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1890х рр., розвідки О.М.Тка чен ка 1989 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.60; Мель ни ко ва, 
Тка чен ко, 1989. — С.9; ПО, 1991. — Зап. стор.

132. П’ЯТИГІРЦІ, с., Лу бенсь кий рн (л. б. 
р. Сліпорід — ба сейн рр.Су ла — Дніп ро).

Май дан в 3,5 км на північ від се ла.
Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 

1890х рр.
Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.60; Ма ка рен ко, 

1917. — С.33; див. та кож: Kула то ва, Суп ру нен ко, 
1988. — С.36.

133. РУДKА, с., Ор жиць кий рн, ку ток 
Че бе ря ки, ур. Ста ра кри ни ця (л. б. р. Гни ла 
Ор жи ця — ба сейн рр.Су ла — Дніпро).

Місцез на хо д жен ня улам ка крем’яно го 
сер па до би пізньої брон зи у тор фо ви щі в 
за плаві ріки, на гли бині 0,25 м.

Опис, за опи том свідків знахідки, Ф.І.Kа 
мінсько го 1872 р.

Літ.: Ат лас, 1878. — Табл.VII,52; Kамин ский, 
1878. — С.151; Ля с ко рон ский, 1903. — С.60.

134. СА ВИНЦІ, с., Ор жиць кий рн (л. б. р. 
Гни ла Ор жи ця — ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

Грун то вий мо гиль ник чер няхівської куль
ту ри.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го се ре ди ни 
1870х рр. Ви яв ле ний ви пад ко во на ху торі 
Са винсь кий 1874 р., у відсло ненні ка на ви, на 

гли бині 1,5 м, де «в од но му місці знай дені 
п’ять ам фор» інкер мансь ко го ти пу, од на з 
яких збе ре гла ся.

Літ.: Ру динсь кий, 1928. — С.52. — Табл.VI,14; 
Ля пуш кин, 1961. — С.172; Сы ма но вич, Kрав чен ко, 
1983. — С.66.

135136. СА ВИНЦІ, с., Ор жиць кий рн (л. 
б. р. Гни ла Ор жи ця — ба сейн рр. Ор жи ця — Су ла 
— Дніпро).

У 3,5 км на півден ний схід від се ла — 2 
ро зо рані кур га ни, роз та шо вані на від стані 0,8 
км між со бою. Ціка во, що за да ни ми ан ке ту
ван ня Цен т раль но го ста ти стич но го коміте ту, 
1873 р. в око ли цях се ла зна хо ди ло ся 10 кур
ганів і 1 май дан; за Л.В.Па дал кою, в ок рузі 
на ра хо ву ва ло ся 46 на сипів у складі 16 кур ган
них груп.

238

Додаток 1.

Са винсь кий хут. (Са винці). Ам фо ра 
інкер мансь ко го ти пу. 

Гли на. З мо гиль ни ка чер няхівської куль ту ри. 
Кін. ІІІ  ІV ст. Розвідки Ф.І.Камінсько го. 1874 р.

(ПКМ.136, А.136; Кат. К.Ск. № 320; Ру динсь кий, 1928. — Табл.
ІV, 14).
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.8; Па дал ка, 1914. 
— С.159; Ма ка рен ко, 1917. — С. 78; Си до рен ко, Мах
но, Те легін, 1982. — С.7778; Мель ни ко ва, Тка чен ко, 
1989. — С.5.

137138. СВЯ ТИЛІВKА, с., на пе ре хресті 
доріг на села Свя ти лів ку, Про но зів ку та 
Ле бехівку, кол. Kре мен чуць кий рн (за топ ле
не) (л. б. рр. Су ла — Дніпро).

Май дан і 4 кур га ни гру па ми і ок ре мо, що 
зай ма ють підви щен ня пер шої над за плав ної 
те ра си Дніпра.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.22; Па дал ка, 
1914. — С.157; Ма ка рен ко, 1917. — С. 73.

139. СЕН ЧА, с., Ло х виць кий рн, ур. За мок 
(п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дні п ро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще літо пис но го міста 
Си нець XXI — се ре ди ни XIII ст., на ми су дру
гої над за плав ної те ра си. Прак тич но повністю 
зни ще не селіт ро вар ни ка ми XVIIXVIII ст. та 
будівель ни ми ро бо та ми 19701980х рр.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди ни 
і кінця 1890х рр., який зняв де та льний план 
ре ш ток пам’ят ки. Пізніши ми досліджен ня ми 
вста нов ле на тов щи на ку ль тур них на ша ру вань 
у 1,54,5 м, що місти ли та кож і ма теріали до би 
пізньо го ук ра їнсь ко го се ред нь овіччя. Об сте
жен ня Ф.Б.Kопи ло ва 1945 р., М.П.Ку че ри і 
О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., Є.О.Го рю но ва 1972 р. 
та М.П.Kу че ри з при во ду руй ну вань то го ж 
ро ку, Ю.Ю.Мор гу но ва 1981 р.

Літ.: Ша фон ский, 1851. — С.583; Ля с ко рон ский, 
1901. — С.436,438; Па дал ка, 1905. — С.175; 1914. — 
С.176; Ма ка рен ко, 1917. — С.28; Kопи лов, 1945; 
Kуче ра, Су хо бо ков, 1971; 1984. — С.146; Си до рен ко, 
Мах но, Те легін, 1982. — С.66; Мор гу нов, 1988. — 
С.200201; 1990; 1996. — С.7071.

140. CЕН ЧА, с., Ло х виць кий рн, ур. 
Самп соніїв острів (п. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще круг лої в плані 
фор ми XIXIII ст., на підви щенні пер шої над
за плав ної те ра си, пло щею 0,18 га (40 х 45 м). 
Тов щи на куль тур них на ша ру вань з ок ре ми ми 
ма теріала ми до би ран ньої брон зи та скіфсько
го ча су, ви раз ни ми від кла ден ня ми IVV та 
знахідка ми VVII ст. н.е. — 0,50,6 м.

План пам’ят ки впер ше ук  ла де ний 
В.Г.Ля с ко ронсь ким на по чат ку 1890х рр. 
О б  с т е  ж у  в а  л о  с я  Ф.Б.K о п и  л о  в и м , 
І.І.Л я  п у ш к і н и м, М.П.Kу че рою і 
О.В.Су хо бо ко вим. Роз коп ки по чат ку 1970х 
рр. Є.О.Го рю но ва, 19901992 рр. Ю.Ю.Мор
гу но ва, Р.В.Тер пи ловсь ко го, за уча с тю 
Д.І.Лев чен ка та І.М.Гав ри лен ка.

В.Г.Ля с ко ронсь кий упер ше відзна чив 
на явність знахідок уламків гру бої ліп ної 
ке раміки на схи лах ва лу го ро ди ща.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.411,412; Ма ка
рен ко, 1917. — С.28; Kопи лов, 1945; 1949. — С.248; 
Ля пуш кин, 1961. — С.340341; Го рю нов, 1973. — 
С.108; 1981. — С.5558,110; Kу че ра, Су хо бо ков, 1971; 
1984. — С.146; Су хо бо ков, 1975. — С.20, 58, 60. — 
Рис.30; Пе с ко ва, 1978. — С.87; Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.66; Эт но куль тур ная кар та, 1985. 
— С.95; Мор гу нов, Тер пи лов ский, Лев чен ко, Га в ри
лен ко, 1990. — 63 с.; 1991. — С.4344; Мор гу нов, Тер
пи лов ский, Га в ри лен ко, 1991. — 102 с.; Тер пи лов
ский, Лев чен ко, 1991. — С.81; 1994. — С. 4568; Тер
пи лов ский, Аба ши на, 1992. — С.84,173; Мор гу нов, 
1996. — С.72,73.

141. СЕРГІЇВKА, кол. с. (за топ ле не), 
Се менівський рн, ур. Озе ро Ли ман (л. б. р. Су ла 
— ба сейн р.Дніпро).

По се лен ня до би брон зи  скіфсько го ча су; 
на яв на інфор мація про знахідки ці лих форм 
ліпно го по су ду, ан тич них ам фор.

Об сте жен ня А.Г.Kир’яко ва 1888 р.
Літ.: Су пру нен ко, 1990а. — С.1516; Ван цак, 

Су пру нен ко, 1995. — С.15.

142. СМО Т РИKИ, с., Пи ря тинсь кий рн 
(л. б. р. Гни ла Ор жи ця — ба сейн рр. Ор жи ця — 
Су ла — Дніпро).

2 кур га ни за 1,1 км на схід від се ла.
Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 1890х 

та 1907 рр., І.С.Ме ль ни ко вої 19881989 рр.
Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.63; Мель ни ко ва, 

1988. — С.4344; Ме льни ко ва, Тка чен ко, 1989. — 
С.48.

143. СНІТИН, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Бур ти, Го ро док (п. б. р. Су ла — ба сейн р.
Дніпро).

Го ро ди ще I дав нь о русь ко го літо пис но го 
міста Kсня ти на XXIII ст., круг лої в плані 
фор ми, пло щею 2,24 га (165 х 170 м), ото че не 
знач ним ук ріпле ним по са дом, пло щею до 20 
га, та Снітинсь ко го містеч ка по чат ку 
XVIIXVIII ст., на краю низь кої дру гої над за
плав ної те ра си. Тов щи на куль тур них на ша ру
вань — до 1 м, пе ре важ но пе реміша них 
пізнішим будівництвом та селітро вар ни ка ми. 
Ви яв лені ок ремі зна хід ки до би пізньо го не о
літу, ран ньої і пізньої брон зи, чер няхівської та 
ро менсь кої куль тур.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1896 р. 
Роз коп ки М.О.Ма ка рен ка 1907 р. Роз відки 
Ф.Б.Kопи ло ва 1945 р., Г.О.Си до рен ко 1955 р., 
М.П.Kуче ри і О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., 
Ю.Ю.Мор гу но ва 1981 р.

В.Г.Ля с ко ронсь ким ук ла де ний де таль ний 
план го ро ди ща, по са ду та йо го ок ру ги, опис, 
за зна чені дав нь о руські й пізньо се ред нь овічні 
знахідки, на плані по зна че ні пізньо се ред нь о
вічні спо ру ди та їх решт ки, укріплен ня по са ду 
біля ур. Kуток і Під го ри, бур ти селітро вар
ників. Пер шим дослід ни ком го ро ди ще ото
тож не не з лі то пис ним містом Kсня тин.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1896. — С.327336; 1897; 
1901. — С.438,439440; Ма ка рен ко, 1911. — С.108; 
1917. — С.77; Kопи лов, 1945; 1949; Мах но, 1960. — 



С.40; Ля пуш кин, 1961. — С.341; Kуче ра, Су хо бо ков, 
1971. — С.4647; 1984. — С.146147; Су хо бо ков, 1975. 
— С.14; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.70; 
Па мят ни ки, 1985. — С.44; Чер нен ко Е., 1988. — С.42; 
Мор гу нов, 1991; 1996. — С.7779; Пол тав щи на, 1992. 
— С.435,878.

144. СНІТИН, с., Лу бенсь кий рн (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Го ро ди ще II ро менсь кої куль ту ри та XIIXIII 
ст., на стрілці ви со ко го і вузь ко го ми су 
корінно го бе ре га, за хи ще не з двох боків май
же пе ре лель ни ми ва ла ми і реш тка ми ровів, 
пло щею до 0,5 га (3050 х 150 м), за 0,8 км на 
північний захід  північ від се ла. Ча с ти на 
пам’ят ки зруй но ва на ерозією.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1896 р., 
М.П.Kуче ри і О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., 
Ю.Ю.Мор  гу но ва 1981 р. (ос танній вва жає, що 
го ро ди ще не збе рег ло ся), І.М.Са ра че ва 1992 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1896. — План 1; 1901. — 
С.439,440; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — С.70; 
Kуче ра, Су хо бо ков, 1971. — С.46; 1984. — С.146147; 
Су хо бо ков, 1975. — С. 14; Мор гу нов, 1996. — С.77; 
1998.

145. СНІТИН, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Щу ри, Ло х виць ка (Сен чансь ка) го ра (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Гру па кур ганів епо хи брон зи і скіфсько го 
ча су у складі 9ти на сипів ви со тою 0,21,9 та 
діаме т ром 1230 м, роз та шо ва на край схи лу 
корінно го бе ре га, за 1,23 км на північ від 
се ла. На си пи, крім трьох най більших, — ро зо
рю ють ся. Kур ган № 1 на північній межі дав
нь о русь ко го кур ган но го не кро по лю I літо пис
но го міста Ксня ти на XXIII ст. і, мож ли во, 
кур ган № 2 за 0,3 км північніше, ма ють сліди 
роз ко пок «ко ло дя зем» у цен т рі. Пер ший з них 
дослідже ний 1907 р. У ньо му ви яв ле не по хо
ван ня скіфсь ко го ча су V ст. до н.е. Ма теріали 
роз ко пок зберіга ють ся у Чернігівсько му істо
рич но му му зеї.

Об сте жені В.Г.Ля с ко ронсь ким 1896 р. Роз
коп ки Г.Я.Стел лець ко го 1907 р. (1 кур ган), за 
участю Н.К.Реріха. Розвідки Г.О.Си до рен ко 
1972 р. та І.М.Kула то вої 1988 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1896. — С.331332; Па дал
ка, 1914. — С.160; Са мо ква сов, 1916; Ма ка рен ко, 
1917. — С.77; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.70; Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.56; Чер нен
ко Е., 1988. — С.42.

146. СНІТИН, с., Лу бенсь кий рн (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник I дав нь о русь ко го міста 
Kсня тин XXIII ст. у складі по над 1000 на сипів 
ви со тою від 0,1 до 2 м та діаме т ром 311 м, на 
ви со ко му ми су ко рін но го бе ре га, на північ від 
се ла, ут во ре но му до ли на ми рр. Су ла і Су ли ця. 
На сьо год ні збе рег ло ся більше 550 на сипів.

Упер ше об сте же ний і опи са ний 
В.Г.Ля с ко ронсь ким 1896 р. (план,  опис). 
Ін фор мація про не кро поль місти ла ся в ан ке

тах Цен т раль но го ста ти с тич но го ко мі те ту 
1873 р. Роз коп ки Г.Я.Стел лець ко го 1907 р. (9 
кур ганів) та Ю.Ю.Мор гу но ва 1984 і 1986 рр. (12 
на сипів).

Літ.: Ля с ко рон ский, 1896. — С.332336; 1897; 
1901. — С.438440; 1903; Ма ка рен ко, 1917. — С.77; 
Мор гу нов, Не при на, Су пру нен ко, 1984. — С.2328; 
1985. — С.50; 1986. — С.276; Чер нен ко Е., 1988. — 
С.42; Мо ця, 1990. — С.82,89,94; Мор гу нов, 1991. — 
С.3943; 1996. — С. 7377; 1998; Пол тав щи на, 1992. 
— С.879.

147. СНІТИН, с., Лу бенсь кий рн, цен т
раль на ча с ти на се ла — парк (п. б. р. Су ла — 
ба сейн р.Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник II дав нь о русь ко го ча су, 
у складі до 700 кур ганів ви со тою 0,51,5 та 
діаме т ром 615 м. На сьо годні зни ще ний чи 
зна хо дить ся під за бу до вою і пар ком.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди ни 
1880х та 1896 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1896; 1901. — С.438440; 
Ма ка рен ко, 1911. — С.108115; 1917. — С.77; Мор гу
нов, 1996. — С.7778.

148. СО ЛО НИ ЦЯ, с., Лу бенсь кий рн (п. б. 
р. Со ло ни ця — ба сейн рр.Су ла — Дніп ро).

Гру па кур ганів з п’яти на сипів ви со тою 
11,8 м, по обид ва бо ки від пош то во го трак ту 
мм. Луб ни — Хо рол. Зруй но вані у 19501960х 
рр. На полі на південь від су час но го шо се, 
помітні пля ми ро зо ра них ви кидів 4 підкур
ган них по хо вань.

Об сте жен ня K.П.Боч ка рь о ва се ре ди ни 
1880х рр.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.17; Ма ка рен ко, 1917. 
— С.77; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — С.70.

149. СУ ХА СО ЛО НИ ЦЯ, с., Лу бенсь кий 
рн, од ной мен не уро чи ще (п. б. р. Со ло ни ця — 
ба сейн рр.Су ла — Дніпро).

Зем ляні укріплен ня — «око пи» — решт ки 
та бо ру Се ве ри на На ли вай ка 1596 р. (?).

Об сте жен ня K.П.Боч ка рь о ва кінця 1890х 
рр.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.17.

150. СУ ХА СО ЛО НИ ЦЯ, с., Лу бенсь кий 
рн, ур. Су ха Со ло ни ця (п. б. р. Со ло ни ця — ба сейн 
рр. Су ла — Дніпро).

Гру па кур ганів, що ро зо рюється, у складі 
12ти на сипів ви со тою 0,20,7 та ді а ме т ром 
829 м, за 0,3 км від північнозахідної око лиці 
се ла.

Kур га ни об сте жені K.П.Боч ка рь о вим у 
1890х рр., 1988 р. ог ля нуті І.М.Kу ла то вою.

Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.17: Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.70; Kула то ва, Суп ру нен ко, 1988. 
— С.46.

151. СУ ХО НОСІВKА, с., Чор ну хинсь кий 
рн, ур. Вал ки (л. б. р. Удай — ме жиріччя рр.Мно га 
— Удай — ба сейн рр.Су ла — Дніпро).

Го ро ди ще скіфсько го ча су, за 2 км на 
північний захід від се ла.
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

Об сте жен ня Г.С.Kир’яко ва 1876 р., які 
ви я ви ли не тільки існу ван ня валів ви со тою 
до 3 м по пе ри ме т ру май дан чи ка, а й на явність 
пе ред го род дя, підси ле но го до поміжни ми 
укріплен ня ми.

Літ.: Kопи лов, 1946. — С.19; Іллінська, 1949. — 
С.145,146; Ля пуш кин, 1961. — С. 136137; Мо ру  жен
ко, 1969; 1985. — С.163, 164,166; Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.89; Иль ин ская, Те ре нож кин, 
1983. — С.330; Прий мак, 1983. — С.1011; Мель ни
ко ва, 1988. — С. 78; Бол т рик, Фи ал ко, 1995. — 
С.4445; Kула то ва, 1995. — С.174175.

152153. ТА РАСІВKА, с., Ор жиць кий рн, 
ур. Ба та рея (п. б. р. Су ла — ба сейн р.Дніпро).

2 май да ни на південь від го ро ди ща літо
пис но го міста Го ро ши на. Збе рігся май дан (№ 
4) за 0,4 км на півден ний захід від се ла, ви со
тою до 2,0 і діаме т ром 20 м, та ро зо ра ний 
на сип дру го го (так зва ний, кур ган № 3), за 1 
км на південь від се ла, ви со тою 1,2 і діаме т
ром 30 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1890х рр., розвідки О.М.Тка чен ка 1989 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.426; Си  до рен ко, 
Мах но, Те легін, 1982. — С.78; Мель ни ко ва, Тка чен
ко, 1989. — С.10.

154. ТА РАСІВKА, с., Ор жиць кий рн, ур. 
Ли са Го ра, Kру ча, Бур ти (п. б. р. Су  ла — ба сейн 
р.Дніпро).

Дав ньо русь ке го ро ди ще XXIII ст. літо
пис но го міста Го ро ши на, на краю тре  тьої 
те ра си, пло щею 0,8 га, ча ст ко во зруй но ва не 
зсу ва ми бе ре га. З на пільно го бо ку — укріпле
ний по сад — до 2 га. По шко д же не селітро вар
 ництвом.

В.Г.Ля с ко ронсь ким ук ла де ний пер ший 
опис і план го ро ди ща, поз на чені на ньо му 
сліди ко ло дяз них та скар бо шу каць ких ям, 
за зна чені реш т ки укріплень по са ду. Об сте
жен ня Ф.Б.Kопи ло ва, І.І.Ля пуш кі на, 
М.П.Kу че ри і Ю.Ю.Мор гу но ва.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.426427; Ми ло
ра до вич, 1904. — С.365; Па дал ка, 1905. — С.186; 
Kопи лов, 1945; Ля пуш кин, 1961. — С.343; Си до рен
ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.79; Kуче ра, 1979; 
Мор гу нов, 1981. — С.287; 1989а. — С.114116; 1996. 
— С.104106; 2000; Kу че ра, 1979; Kуче ра, Су хо бо
ков, 1984. — С.151; Мо ця, 1990. — С.82. — Табл.6; 
Вітрик, 1991. — С.91,95; Пол тав щи на, 1992. — С.201.

155. ТА РАСІВKА, с., Хо рольсь кий рн (л. б. 
р. Су ла — ба сейн р. Дні про).

Сліди по се лен ня до би брон зи  дав нь о
русь ко го ча су на піща них під ви щен нях у 
за плаві, за 1,52 км на захід від се ла, на впро ти 
го ро ди ща літо пис но го міста Сні по ро да.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880х рр., який ви я вив «ба га то за лиш ків ста
ро давніх жи тел лю ди ни, з ха рак тер ни ми 
че реп ка ми дав нь о го ти пу, роз ко ло ти ми ве ли
ки ми кістка ми, шмат ка ми вугілля», фраг
мен та ми об маз ки жи тел і пі чи ни.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.416.

156. ТИМKИ, с., Ор жиць кий рн (л. б. р. 
Ор жи ця — ба сейн рр.Су ла — Дніп ро).

Напівзруй но ва ний кур ган у ме жах се ла, 
на ко лишній са дибі М.Д.Бо яр сь ко го, в яко му 
во се ни 1881 р. зни ще не безінвен тар не по хо
ван ня до би се ред ньої чи піз ньої брон зи.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1881 р.
Літ.: KАВ. — № 612; Ма ка рен ко, 1917. — С.78; 

Тка чен ко, 1990. — С.172.

157. ХА ЛЕБЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. 
Орен да (п. б. р. Удай — ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

По се лен ня се ре ди ни — тре тьої чверті I 
тис. н.е., на ми су пер шої те ра си ви со тою 1,6 м 
над рівнем за пла ви, пло щею 3,5 га (100 х 350 
м). Ро зо рюється. Тра п ля ють ся знахідки кру
жаль но го по су ду XVIIXVIII ст.

Оп ри люд нен ня відо мо стей про місцез на
хо д жен ня здійсне не Ф.І.Kа мін сь ким 1889 р.; 
об сте жен ня І.М.Kула то вої 1988 р.

Літ.: Kамин ский, 1889. — С.632; Kула то ва, Су п
ру нен ко, 1988. — С.19; Kула то ва, 1989а. — С.57.

158. ХАРKІВЦІ, с., Ло х виць кий рн, ку ток 
Бо го дарівка (п. б. р. Су ха Лох ви ця — ба сейн рр.
Су ла — Дніпро).

Kур ган до би брон зи зі впу ск ним по хо ван
ням пізньо ям но го ча су, зруй но ва ним при 
спо ру д женні на вер шині вітря ка (близь ко 
1872 р.).

Опис, за опи том свідків, Ф.І.Kамінсько го 
1873 р. Kур ган зберігся за 0,7 км на південь від 
се ла (ви со та 2,2 і діаметр 20 м). Об сте же ний 
О.М.Тка чен ком 1988 р.

По хо ван ня тра пи ло ся на гли бині 1,5 м у 
на си пу. Ви яв ле ний че реп лю ди ни і ка м’яна 
сверд ле на со ки ра. По ряд, на гли бині 2,2 м, 
відкри те ще од не ди тя че без ін вен тар не по хо
ван ня зі сліда ми на кат ни ка.

Літ.: Ат лас, 1878. — Табл.VII,53; Kамин ский, 
1878. — С.151152; Ля с ко рон ский, 1903. — С.60; 
Ма ка рен ко, 1917. — С.87; Мель ни ко ва, 1988. — С.10.

159163. ХИЛЬKІВKА, с., Хо рольсь кий 
рн (л. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніп ро).

2 ро зо ра них май да ни (зни щені); 2 кур га
ни на краю пла то тре тьої те ра си ви со ко го 
бе ре га, відомі на сьо годні як гру па кур ганів 
I, у складі 12 на сипів ви со тою 0,51,2 та 
діаме т ром 1220 м, за 0,9 км на схід від се ла. 
2 кур га ни і май дан ви со тою близь ко 2,0 і 
діаме т ром по над 45 м — гру па кур ганів II, за 
1,3 км на півден ний схід від се ла. За 0,6 км 
на захід від на се ле но го пунк ту, на пла то 
дру гої те ра си — кур ган.

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 1890х 
та 1907 рр., об сте жен ня Л.М.Лу го вої 1988 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.5859; Па дал ка, 
1914. — С.167; Ма ка рен ко, 1917. — С. 103; Лу го вая, 
1988. — С.17.

164. ХИТЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Го ло ва 
(Го ро док) (п. б. рр. Удай — Су ла — ба сейн р.
Дніпро).



Се ли ще — укріпле ний по сад, мож ли во, 
го ро ди ще, на ос тан це подібно му ми су з 
ес кар по ва ни ми схи ла ми, за 0,20,3 км на 
північний захід від відо мо го ро менсь кодав
нь о русь ко го го ро ди ща в ур. Kо ло мак (див. 
ниж че). На сьо годні вкри ті ча гар ни ка ми та 
лісом.

Розвідки А.Лю тець ко го 1896 р., яким 
ук ла де ний си ту аційний план міс це зна хо д
жен ня пам’ят ки. Ог ля ну те О.В.Си до рен ком 
2000 р.

Літ.: Лю тец кий, 1896. — А.37; Kуче ра, Су хо бо
ков, 1971. — С.4647; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 
1982. — С.71; Kула то ва, Су пру нен ко, 1997. — 
С.6162.

165. ХИТЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Kоло
мак, Саліво но ве го ро ди ще (п. б. рр. Удай — Су ла 
— ба сейн р.Дніпро).

Го ро ди ще ро менсь кої куль ту ри та 
XIIXIII ст.

Ви яв ле не розвідка ми А.Лю тець ко го та 
С.K.Kуль жинсь ко го 1896 р. Пер шим до слід
ни ком ук ла де ний план пам’ят ки і за ма ль о ва
ний йо го зовнішній ви гляд з бо ку за пла ви, 
який на сьо годні скри тий гу с тим лісом. А.
Лю тець кий відзна чив на яв ні сть ес кар по ва
них схилів ми су, на плані по се ред май дан чи
ка го ро ди ща по зна чив міс це роз та шу ван ня 
ста ро дав нь о го ко ло дя зя.

Пізніші об сте жен ня: І.Я.Пле с ка ча в 
1927 р., Ф.Б.Kопи ло ва 1946 р., І.І.Ля пуш кіна 
1948 р., А.О.Мо ру жен ко 1969 р., М.П.Kуче ри й 
О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., Ю.Ю.Мор гу но ва 1988 
р. Ос танній провів на пам’ятці не ве ликі роз
коп ки. Збо ри під йом них ма теріалів 
О.В.Си до рен ка, 1999 р.

Літ.: Лю тец кий, 1896. — А.37,38; Пле с кач, 1927; 
1928; Kопи лов, 1946; 1949. — С. 248,249; Ля пуш кин, 
1961. — С.312; 1968. — С.78; Мо ру жен ко, 1969. — С.17; 
Kуче ра, Су хо бо ков, 1971. — С.4647; 1984. — 
С.150151; Гри го рь ев, 1989. — С.6972; По су хов, 1991. 
— С.2629; 1997; Пол тав щи на, 1992. — С.905,942; 
Мор гу нов, 1996. — С.9193; 2000.

166. ХИТЦІ, с., Лу бенсь кий рн (п. б. рр. 
Удай — Су ла — ба сейн р. Дні про).

По се лен ня до би брон зи та дав нь о русь ко го 
ча су XIIXIII ст., роз та шо ва не за 0,75 км на 
північний захід від се ла, на ро зо раній дюні, 
що зна хо дить ся біля краю пер шої те ра си, 
ви со тою до 2,1 м над рівнем за пла ви, пло щею 
по над 0,6 га.

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1880х рр., об сте жен ня І.М.Kу ла то вої 1988 р. 
Ви яв лені ма теріали пізньо ям ної, зруб ної і 
бон да ри хинсь кої куль тур та XIIXIII ст.

Літ.: KАВ. — С.62; Ля с ко рон ский, 1903. — С.59. 
— Прим.5; Kула то ва, Суп ру нен ко, 1988. — С.2021; 
Kула то ва, 1989а. — С.56,57.

167. ХИТЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Пась ко
ва (Пась ко ве, Са ли вонів яр) (п. б. рр. Удай — 
Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Гру па кур ганів скіфсько го ча су (так звані, 
«Шведські мо ги ли»), у складі трьох на сипів з 
су час ною ви со тою 0,31,7 м і діаме т ром 1535 
м, роз та шо ва на за 1,5 км на півден ний схід від 
се ла, в 0,4 км на південь від ро ме н сь кодав нь
о русь ко го го ро ди ща в ур. Ко ло мак, на па ну ю
чо му підви щенні пла то корін но го бе ре га. 
Най біль ший на сип — за дер но ва ний, два інші 
— ро зо рю ють ся. На 1896 р. ви со та кур ганів 
ся га ла 4,86,5 м.

Відомі за ан ке ту ван ням Ста ти с тич но го 
коміте ту Пол тавсь ко го гу берн сь ко го зем ст ва 
кінця 1890х рр. Пер ший опис і план гру пи 
ук ла де ний А.Лю тець ким 1896 р. під час роз ко
пок най мен шо го з кур ганів. Се редній за 
розміра ми кур ган гру пи дослідже ний 1927 р. 
І.Я.Пле с ка чем. Об сте жен ня Г.О.Си до рен ко 
1972 р. та І.М.Kу ла то вої 1988 р. Ма теріали 
до сліджень 1927 р. опубліко вані пізніше 
В.А.Іл  лін сь кою, А.Лю тець ко го — 
І.М.Kула то вою та ав то ром.

Досліджен ня А.Лю тець ко го і С.К.Kуль  
жинсь ко го 1896 р.

Роз коп ки най мен шо го кур га ну гру пи 
ве ли ся ши ро ки ми тран ше я ми (15 м) на вхрест, 
орієнто ва ни ми за сто ро на ми світу. По над 60 
відсотків під кур ган ної площі в центрі і ча ст
ко во біля піл бу ли досліджені.

Kур ган мав ви со ту 4,8 м, діаметр 25 м. 
Чер но зем ний на сип ро зо рю вав ся по кра ях, в 
центрі зафіксо вані два просіви над по хо ван
ня ми і за лиш ки скар бо шу каць ких ям, в то му 
числі 1892 р. На сип зво див ся у два прий о ми. 
На сип I, ви со тою 1,8 і ді а ме т ром 18 х 20 м, був 
спо ру д же ний над ос нов ним по хо ван ням 2. 
Пер вин ний на сип ото чу вав кру го вий рівчак 
ши ри ною 0,6 і гли би ною до 0,8 м, ви кид з 
яко го ліг на по ли кур га ну. З ча сом на кат ник 
по хо ван ня 2 про гнив, і ос нов ний ма сив на си
пу I, скла де ний із валь ко ва но го чор но зе му, 
просів до цен т ру ка ме ри. У на си пу I про сте
же ний кіль це вий (?) чор но зем  нома те ри ко
вий ви кид з по хо ван ня, діаме т ром 12 м і мак
си маль ною по тужністю до 1,5 м. У східній 
ча с тині ви ки ду, на йо го по верхні, дослід же ні 
за лиш ки во гни ща, діаме т ром до 0,85 м, з 
фраг мен та ми ліпно го гор щи ка і ми с  ки, 
на вкру ги ос тан нь о го — про ка ле ний суг ли
нок, що тра пи ли ся на гли бині 1,75 м від рів
ня по верхні на си пу.

Спо ру д жен ня на си пу II пов’яза не зі впу с
ком у ма сив пер вин но го кур га ну по хо ван ня 1 
та жер тов ної ями (№ 3), по ряд з ос таннім, для 
чо го верхівка спо ру ди бу ла зрівня на, а по ряд з 
просівом над по хо ван ням 2 впу щені за зна чені 
раніше ями. Піс ля цьо го кур ган був підси па
ний із за сто су ван ням дер нин.

Вірогідно, за до би пізньо го ук раїнсько го 
се ред нь овіччя кур ган за знав по гра бу ван ня 
че рез грабіжниць кий хід, впу ще ний з 
північносхідної по ли кур га ну, що до сяг обох 
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

ям. Та ким чи ном, по хо ван ня 1 і 2 ви я ви ли ся 
по гра бо ва ни ми.

По хо ван ня 1. Здійсне не у ма те ри ковій чо ти
ри кутній, в плані тра пе ці є по діб ній, ямі 
розміром 3,33,6 х 4,24,35 м із заплічка ми, 
орієнто ва ній дов гою віссю май же в ме ридіаль
но му на прям ку. Гли би на від рівня ста ро дав
нь о го го ри зон ту — 1,4 м. По хо валь на ка ме ра 
пе ре кри ва ла ся де ре в’яним на кат ни ком в один 
шар, що скла дав ся з ду бо вих плах діаме т ром 
близь ко 0,2 м. Внут рішнє об ла ш ту ван ня скле
пу вклю ча ло спо ру д жен ня до ща тої підло ги, 
по к ла де ної в на прям ку дов гої вісі ями, на оте
са них ма сив них по пе реч них ла гах. В ряді 
місць до шки на сти лу по лу ши ри ною 0,20,3 м 
ви кла да ли ся з об рубків між проміжка ми 
опор них стовпів на кат ни ка, для яких у дні 
бу ли ви ко пані круглі ям ки діаме т ром до 
0,200,25 м і гли би ною 0,500,70 м. Стов пи 
бу ли вста нов лені у три ря ди по лінії північ  
південь у кількості 10 (4+2+4).

У за пов ненні та на дні по хо валь ної ями 
ви яв лені кістки і два че ре пи — чо ло віка й 
жінки — з пар но го по хо ван ня, при чо му верх
ня ча с ти на од но го кіс тя ка збе рег ла ся in situ 
— на ліво му боці го ло вою на північ біля 
східної стін ки ка ме ри. Зі зна хі док ви яв лені: у 
за пов ненні над решт ка ми пе ре кри т тя — ліпна 
ке рамічна «плош ка», улам ки ліпно го гор щи
ка, вугілля і кістки тва рин; на дні та у зри то му 
грабіжни ка ми за по вненні — мідний дро тя
ний бра слет, біля західної стінки — залізне 
вістря на спис, жа лом на південь, ліп ний гор
щи чок з от во ра ми під вінцем, на кістках по хо
ва но го — брон зо ва ко нічна во р вор ка; у норі 
— брон зо ва круг ла опук ла не ве лич ка бляш ка 
від при крас вуз ди, з пет лею на зво роті. Біля 
кісток та кож знайдені по ло вин ка бро н зо во го 
розділю ва ча ре менів від вуз ди з нав х рест роз
та шо ва ни ми от во ра ми, скло па с тові підвіска у 
ви гляді «ши шеч ки», оч ко ва на ми с ти на і улам
ки залізних ви ро бів.

Ви хо дя чи зі скла ду опи са но го інвен та ря, 
по хо ван ня мо же да ту ва ти ся ши ро ко: кінцем V 
— IV ст. до н.е.

Па ра лель но по хо ван ню 1, за 0,6 м на 
північний схід, бу ла роз та шо ва на жер тов на 
яма (№ 3).

Яма яв ля ла пря мо кут ну у плані, за пов не
ну чор но зе мом жер тов ну спо ру ду, зов нішніми 
розміра ми 1,7 х 2,6 м, зі зву же ни ми до ни зу 
ко рот ки ми стінка ми. За дов гою віссю во на 
бу ла орієнто ва на в ме ридіа ль но му на прям ку, з 
відхи лен ням до пів ніч но го за хо ду  півден но
го схо ду. З гли би ни 0,4 м від рівня по хо ва но го 
чор но зе му (від лік гли би ни умов ний для впу
ск но го по хо ван ня), на межі з ма те ри ком, во на 
різко зву жу ва ла ся по дов жині і ча ст ко во 
ши рині, ма ю чи на гли бині 0,7 м від ста ро дав
ньо го го ри зон ту внутрішні розміри 1,05 х 1,35 
м. За галь на гли би на ями — 2,35 м від рів ня 

дав ньої ден ної по верхні.
Чор но зем не за пов нен ня ями бу ло з рідки

ми вуг ли на ми та зміша ни ми у без лад ді кістка
ми ко ня і лю ди ни.

По хо ван ня 2. Здійсне не в центрі кур га ну, в 
підпря мо кутній у плані ма те ри ко вій ямі 
розміром 2,753,10 х 4,304,65 м, орієнто ваній 
за віссю пів ніч  північний схід — південь  
півден ний захід. Її гли би на від рівня ста ро
дав ньої по верхні ста но ви ла по над 0,8 м. Ка ме
ра пе ре кри ва ла ся де рев’я ним на кат ни ком з 
по пе реч них плах в один шар, ма ла ана логічну 
з по пе ред нь ою кон ст рукцію де рев’яно го скле
па, з мен шою кількістю стовпів (8) у три ря ди, 
вздовж дов гих стін (2+3+2), для яких у дні 
бу ли від ко пані кру г лі ям ки діаме т ром 
0,150,20 м і гли би ною до 0,6 м. На дні відзна
чені слі ди до ща то го на сти лу, ви кла де но го 
вздовж дов гих стін. Пар не (?) по хо ван ня 
по гра бо ва не.

Над на кат ни ком бу ли знай дені улам ки 
роз би тої роз пис ної ан тич ної по су ди ни, в том у 
числі руч ка, фраг мен ти ліпно го по су ду. У 
за пов ненні і на дні ви яв лені ок ремі кістки 
лю ди ни, а та кож решт ки по хо валь но го інвен
та ря. Це фраг мен ти ще двох кру жаль них 
ан тич них по су дин (ор на мен то ва но го лекіфу), 
6 брон зо вих три ло па те вих на ко неч ників 
стріл, брон зові дрібні платівки, пряж ка (?), 
сер доліко ва на мис ти на, дрібна зо ло та круг ла 
на шив на опук ла бляш ка з вуш ком від жіно чо
го убо ру, улам ки якоїсь по су дин ки із про зо ро
го ка ме ню, фраг мен ти ліпних гор щи ка і мис
ки та бурш ти но ва сплюс ну та ви дов же на про
низ ка зі скла ду на ми с та.

По хо ван ня по пе ред ньо да тується ча сом 
від кінця VI до кінця V ст. до н.е.

Грабіжниць кий хід. Вузь кий лаз хо ду із ар ко
вим склепінням мав ви со ту до 1,2 м і вів по хи
ло від північносхідної по ли кур га ну, до по хо
ван ня 2, а потім про би вав ся глиб ше че рез 
своєрідний ма те ри ко вий простінок — до 
по хо ван ня 1. Йо го за пов нен ня бу ло рих лим, 
зри тим пізніше ли си ця ми. В за по вненні хо ду 
ви яв лені довгі кіст ки ніг та рук лю ди ни, 
шмат ки че ре па, ула мок срібної ор на мен то ва
ної пла с ти ни, брон зові три ло па те вий на ко
неч ник стріли і платівки (мож ли во, при кра си 
за хис но го об ла дун ку). У верхній ча с тині ла зу, 
біля йо го по чат ку, на гли бині 1,7 м від 
по верхні кур га ну, тра пи ли ся 2 кістки ніг 
лю ди ни та брон зо ве кільце, 4 брон зо вих на ко
неч ни ки стріл у різних місцях.

При знятті півден ної по ли на си пу ви яв
лені решт ки ще од но го гра біж ни ць ко го 
хо ду. Біля по вехні на си пу кур га ну знай дені 
залізне вістря на спис і за круг ле на зо ло та 
платівка «з гру бим зо б ра жен ням людсь ко го 
об лич чя», — віро гід но, при кра са жіночого 
го ло вно го убо ру.



Після робіт розкоп був закиданий, що й 
відповідає розмірам під ви щен ня су час но го 
най мен шо го з кур га нів гру пи.

Про до лю знахідок, ви яв ле них під час роз
ко пок на при ват них зем лях, ві до мо сті 
відсутні, хо ча ча с ти на з них ма ла по тра пи ти 
до Лу бенсь ко го му зею К.М.Скар жин ської 
після 1898 р.

Літ.: Лю тец кий, 1896. — А.1840; Па дал ка, 1914. 
— С.160; Пле с кач, 1927. — А.1132; 1928. — А.35; 
Іллінська, 1949. — С.147; 1954. — С.6670; 1968. — 
С.5556; Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.71; 
Kула то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.21; Пол тав щи на, 
1992. — С. 320; Kула то ва, Су пру нен ко, 1997; Су пру
нен ко, 1999. — С.156157.

168. ХИТЦІ, с., Лу бенсь кий рн, ур. Шим
бе рь о ве (п. б. р. Удай — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник XXIII ст. у складі 
по над 60 на сипів — не кро поль ро менсь кодав
нь о русь ко го го ро ди ща в ур. Kоло мак, роз та
шо ва ний на за лісне них схи лах пер шої і дру гої 
над за плав них те рас.

Ви яв ле ний розвідкою А.Лю тець ко го 
1896 р. Пер ший план мо гиль ни ка зня тий 
Є.О.Го рю но вим 1973 р., ним же досліджені 2 
кур га ни X – кінця XII ст. Об сте жен ня 
І.М.Kула то вої та О.Б.Су пру нен ка 1988 р., 
О.В.Су хо бо ко ва 1993 р., який до слідив 1 на сип. 
Ос танній ог ляд мо гиль ни ка, здійсне ний 
О.В.Си до рен ком 1999 р., ви явив фак ти по гра
бу вань трьох на сипів.

Літ.: Лю тец кий, 1896; Го рю нов, 1981. — С.111; 
Kула то ва, Су п ру нен ко, 1988. — С. 2021; Kула то
ва, 1989а. — С.55; Су пру нен ко, 1993в. — С.60; 
Су хо бо ков, 1993а. — 10 с.; Мор гу нов, 1996. — С.93; 
1998.

169. ХИТЦІТИШKИ, сс., Лу бенсь кий рн 
(п. б. р. Удай — ба сейн рр.Су ла — Дніп ро).

Ділян ка ес кар по ва но го схи лу корінно го 
бе ре га від ур. Шим бе рь о ве у Хит цях (го ро ди
ще в ур. Kоло мак) до ур. За удай у Тиш ках (пра
во бе реж на ча с ти на се ла), за галь ною про
тяжністю по над 3 км. Більша ча с ти на схи лу 
ви со ко го бе ре га (за ви клю чен ням ярів) у 
верхній ча с тині штуч но підріза на у ви гляді 
двох ус тупів, під ку том у 6080 гра дусів, 
верхній з яких має ви со ту 79 м і більш кру те 
ес кар пу ван ня, ниж ній — в 57 м. В ре зуль таті 
між ни ми ут во рив ся своєрідний ус туп у 
ви гляді бер ми у 23 м.

Ділян ка ес кар пу — засіб підси лен ня обо
ро ни ниж нь о удайсь кої ділян ки По сул ля в X  
на по чат ку XI ст. між дво ма ве ли ки ми по се
лен ня ми — го ро ди щем у Хит цях та досі ще не 
відкри тим се ли щем чи го ро ди щем у с.Лу ка, 
вкри тим гу с тим лісом.

В.Г.Ля с ко ронсь кий на по чат ку та в се ре
дині 1890х рр. ог ля нув цей ес карп, бі ля пе ре
ти ну йо го зі ста рим Ло х виць ким трак том за 
Мгарсь ким мо нас ти рем, і від ніс йо го до 
змійо вих валів. Північнозахідну ча с ти ну цієї 

ді лян ки ог ля да ли М.П.Kу че ра і О.В.Су хо бо ков 
1971 р. Ос танні об сте жен ня — І.М.Kу  ла то вої 
та О.Б.Су п ру нен ка 1988 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.456; Kуче ра, 
Су хо бо ков, 1971. — С.4647; 1984. — С.150; Kула то ва, 
Су пру нен ко, 1988. — С.22; Су пру нен ко, 1997е. — 
С.7071.

170. ХО РОЛ, м., Хо рольсь кий рн, ур. 
Го ро ди ще (п. б. р. Хо рол — ба сейн рр. Псьол — 
Дніпро).

Пізньо се ред нь овічне го ро ди ще со тен но го 
містеч ка Хо рол, по се лен ня скіф сь ко го та дав
нь о русь ко го ча су, ок ремі знахідки чер
няхівської куль ту ри.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1872 р. 
Розвідки П.А.Горішно го 1993 р. та 
О.Б.Су п ру нен ка 1994 р.

Літ.: Ста ро жит ності, 1994. — С.45,1724.

171. ХО РОЛ, м., Хо рольсь кий рн, ку ток 
За яр’я  кістко во пе ре роб ний за вод (п. б. р. 
Хо рол — ба сейн рр.Псьол — Дніпро).

Гру па кур ганів у складі 4х на сипів, ви со
тою 0,52,1 та діаме т ром 2150 м, край схи лу 
пла то корінно го бе ре га.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1872 р., 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1907 р. та С.П.Сте па но ви ча 
1994 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.58; Па дал ка, 
1914. — С.167; Ма ка рен ко, 1917. — С. 104; Ста ро жит
ності, 1994. — С.5,42.

172. ХО РОЛ, м., Хо рольсь кий рн, ур. 
Мо гиль не (во доділ рр. Ла го дин ка — Хо рол — ба сейн 
рр.Псьол — Дніпро).

Гру па кур ганів у складі 3х на сипів, ви со
тою 0,52,0 м та діаме т ром 3075 м, роз та шо ва
на на вер шині во додільно го підви щен ня пла
то за 0,5 км на захід від край ніх будівель по 
вул. Га с тел ло.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1872 р., роз
відки В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1907 р., Л.М.Лу го вої 
1988 р. та С.П.Сте па но ви ча 1994 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.58; Па дал ка, 
1914. — С.167; Ма ка рен ко, 1917. — С. 104; Лу го вая, 
1988. — С.1314; Ста ро жит ності, 1994. — С.5,4041.

173. ХО РОШKИ, с., Лу бенсь кий рн (п. б. р. 
Сліпорід — ба сейн рр. Су ла — Дніп ро).

Май дан, за 0,6 км на південь від се ла.
Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 

1890х рр., розвідки І.М.Kу ла то вої 1988 р.
Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.5960; Па дал ка, 

1914. — С.159; Ма  ка рен ко, 1917. — С.3132; Ку ла то ва, 
Су пру нен ко, 1988. — С.38.

174175. ЧЕ РЕВKИ, с., Лу бенсь кий рн (п. 
б. р. Сліпорід — ба сейн рр.Су ла — Дніп ро).

Май дан біля до ро ги (су час не шо се на с.
Kру по де ринці), за 1,2 км від се ла. В 0,3 км на 
південь від ньо го — ще 1 май дан. По ряд з 
се лом — кур ган.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 
1890х та 1907 рр.
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КИЇВСЬКА ОБ ЛАСТЬ

179. ПЕ РЕ Я СЛАВХМЕЛЬ НИЦЬKИЙ, м., 
Пе ре я славХмель ниць кий рн (л. б. р. Аль та — 
ба сейн р.Дніпро).

Го ро ди ще дав нь о русь ко го літо пис но го 
міс та Пе ре я сла ва Русь ко го — сто лиці Пе ре я с
лавсь кої землі.

Об сте жен ня укріплень здійсне не 
Ф.І.Kамінським 1870 р., який зібрав чис лен ні 
підйомні ма теріали.

Літ.: Kар гер, 1954. — С.530; Шен д рик, 1977. — 
С.9597; То лоч ко, 1980; 1989. — С. 4042,107108; 
Kуче ра, Су хо бо ков и др., 1984. — С.133; Kуче ра, 1987. 
— С.5760; Kорин ный, 1992. — С.144150; Бу зян, 
Kоли бен ко, Тов кай ло, 1992. — С.68; Ван цак, 
Су пру нен ко, 1995. — С.21; та ряд ін.

180. ПЕ РЕ Я СЛАВХМЕЛЬ НИЦЬKИЙ, м., 
Пе ре я славХмель ниць кий рн, ур. Яр марківщи
на (л. б. р. Аль та — ба сейн р.Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник Переяслава Русь
ко го дав нь о русь ко го ча су XXIII ст.

Роз коп ки Ф.І.Kамінським чо ти рь ох кур
ган них на сипів та грун то во го по хо ван ня XII 
ст., що су про во д жу ва ло ся брон зо вим дво
стуль ча тим ен колпіоном київсько го ви роб
ництва.

Літ.: Са мо ква сов, 1908. — С.220221; Бо ри с ков
ский, 1953. — С.13; Kуче ра, Су хо бо ков и др., 1984. 
— С.133; Мо ця, 1987. — С.142143; Су пру нен ко, 1988. 
— С.12; 1991б. — С.70; Kорин ный, 1992. — С.10; Ван
цак, Суп ру нен ко, 1995. — С.21.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.60; Па дал ка, 
1914. — С.159; Ма ка рен ко, 1917. — С. 3132,78.

176. ЧУТІВKА, с., Ор жиць кий рн (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще XIXIII ст., з май
дан чи ком підква д рат ної в плані фор ми, зі 
скруг ле ни ми ку та ми, пло щею 0,2 га (50 х 60 м), 
спо ру д же не на відкри то му по се ленні ру бе жу 
XXI ст. Тов щи на куль тур них на ша ру вань 
0,80,9 м. Го ро ди ще ото че не з напільно го бо ку 
знач ним по са домсе ли щем, пло щею близь ко 
5 га. Ви яв ле ні та кож ма теріали існу ю чо го 
раніше на місці укріплен ня по се лен ня до би 
ран ньої брон зи, ок ремі знахідки скіфсько го 
ча су.

Впер ше об сте же не В.Г.Ля с ко ронсь ким в 
се ре дині 1890х та по втор но 1907 рр. 
Розві дк и Ф.Б.Kопи  ло ва 1946 р., 
І.І.Ля пушкіна 1948 р., М.П.Kуче ри 1979 р. і 
Ю.Ю.Мор гу но ва 1980 р.

В.Г.Ля с ко ронсь ким ук ла де ний окомірний 
план укріплень і опис го ро ди ща, від зна че на 
на явність укріпле но го в’їзду, мож ли во, із 
за хо ду — баш ти, ко ло дяз на яма, роз га лу д жен
ня біля го ро ди ща змієво го ва лу.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.416417; 1903; 
Ма ка рен ко, 1917. — С.33; Kопи лов, 1946; Ля пуш
кин, 1961. — С.346; Kуче ра, 1979; Мор гу нов, 1981. — 
С.287; 1990. — С.106; 1996. — С.106,107108; Си до
рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.78; Kуче ра, Су хо
бо ков, 1984. — С.13, 14,153; Па мят ни ки, 1985. — 
С.44; Ме дын це ва, Мо р гу нов, 1986; Мо ця, 1990. — 
С.10; Вітрик, 1991. — С.9192,96; Пол тав щи на, 1992. 
— С.975.

177. ЯБ ЛУ НЕ ВЕ (Яб ло но ве), с., Ор жиць
кий рн (п. б. р. Гни ла Ор жи ця — ба сейн рр.Су ла 
— Дніпро).

Пізньо се ред нь овічні укріплен ня со тен но
го містеч ка Лу бенсь ко го пол ку XVIIXVIII ст., 
що зна хо дять ся в ме жах се ла, під за бу до вою. 
Знач но зруй но вані.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди
ни 1880х та 1893 і 1907 рр. За опи сом дос лід
ни ка, го ро ди ще зай ма ло ми со подібний ви с
туп пла то ко рін но го бе ре га, ви со тою до 55 м 
над за пла вою, що па ну вав за ви со тою над 
ок ру гою. Май дан чик ова ль ної у плані фор
ми, ви дов же ний у ши рот но му на прям ку. 
Йо го розміри 250300 х 420440 м, пло ща — 
по над 8 га. По пе ри ме т ру містеч ко ото чу вав 
вал ви со тою 78 м та рів ши ри ною 45 м при 
гли бині до 2 м. Із напільно го бо ку збе рег ли ся 
за лиш ки зов нішньо го кільця під си лен ня 
ук ріплень — ва ло подібне кільце на си пу 
ви со тою 11,5 м при ши рині в ос нові до 2 м. 
Слі ди в’їзду відзна чені з півден но го схо ду, 
мож ли во, існу ва ли до поміжні західні та схід
ні во ро та. У цен т ральній, східній, ча с тині 
го ро ди ща В.Г.Ля с ко ронсь ким відзна чені 
за лиш ки напіво валь но го у пла ні май дан чи
ка, ото че но го ва лом ви со тою 1,52 м, розміра
ми 60 х 100 м. На пам’ятці ви яв лені «ще бінь, 
шмат ки кісток, вугілля, [кру жальні] че реп
ки, по  піл то що». Ціка во, що при ог ля ді ав то
ром 1984 р. ре ш ток укріплень со тен но го 
Яб ло но ва, зібра но кілька уламків ві нець кру
жаль но го по су ду XII ст. та гон чар на ке раміка 
XVI ст.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1903. — С.121; 1911. — 
С.6668. — Рис.84; Па дал ка, 1905. — С. 153154; 1914. 
— С.71,173; Ма ка рен ко, 1917. — С.3031.

178. ЯБ ЛУ НЕ ВЕ (Яб ло но ве), с., Ор жиць
кий рн (п. б. р. Гни ла Ор жи ця — ба сейн рр.Су ла 
— Дніпро).

Місцез на хо д жен ня кісток ма мон та на гли
бині більше 5 м, на схилі ко рін но го бе ре га, 
ви яв ле не під час гос по дарсь ких робіт 1860 р.

Зафіксо ва не опи сом Ф.І.Kамінсько го, 
1873 р.

Літ.: Ат лас, 1878. — Табл.VI,1; Kамин ский, 1878. 
— С.152.



181. ТРЬОХІЗБЕНKА, с., Но во ай да
рівський рн, ур. Kапітонівка (л. б. р. Сі версь кий 
До нець — ба сейн р.Дон).

Гру па кур ганів до би ене оліту – брон зи, у 
складі трьох на сипів, за 0,61,2 км на захід від 
се ла — «Веслєєва, Пи са ревсь ко го та 
Стрілківсько го».

Роз коп ки 18871889 рр. І.М. та 
В.М.Ле он то вичів. Ча ст ко во до слід жені на си
пи двох кур ганів, повністю — один. У пер шо
му з кур ганів ви яв ле не од не без ін вен тар не та 
од не по хо ван ня з гос тро ре бер ним гор щи ком 
зі шну ро вою ор на мен тацією зруб ної куль ту
ри, здійснені на боці, го ло вою на схід. Дані 
про роз коп ки дру го го кур га ну відсутні, відо
мо ли ше, що з ньо го по хо див фраг мент стінки 
ліпно го гор щи ка зі сліда ми ре с та в рації. У тре
ть о му кур гані ви яв лені 8 по хо вань з інвен та
рем (ви нят ко во ліпний по суд) та кілька 
безінвен тар них — до би ене оліту  пізньої 
брон зи. Пе ре важ на більшість з по хо вань ви я
ви ла ся зруб ни ми. Зберігся до сить ла конічний 
опис роз   ко пок:

«Всі ... по су ди ни знай дені біля ске летів, 
котрі ле жа ли го ло ва ми на схід. По су ди на А 

[зруб ний ку бок], з ніжкою, сто яв біля го ло ви 
го ло вно го ске ле та, а два кіс тя ка бу ли роз та
шо вані хре с то подібно до го ло ви пер шо го, з 
роз ки ну ти ми ру ка ми і без че репів; обид ва 
че ре пи від них бу ли в то му ж мо гиль ни ку 
[кур гані] де що ви ще і ле жа ли по ряд. Ме та ле
вих ре чей не знай де но» [KАВ. — А.44].

От же, зга дані по хо ван ня «без че репів» 
на ле жа ли, на пев не, пізньо ям но му ча су, що 
підтвер д жується по ло жен ням рук та на яв ною 
у складі ін вен та ря ліпною по су дин кою. Се ред 
по хо вань цьо го кур га ну бу ло й ка та комб не — з 
ти по вим гор щи ком хар ківськово ро незь кої 
куль ту ри. Ос нов ним ком плек сом кур га ну був 
ене олітич ний, що су про во д жу вав ся імпорт
ною пізньо т рипільською по су дин кою. Більш 
де таль на до ку мен тація, як що во на існу ва ла, 
не збе ре гла ся в архіві Пол тавсь ко го му зею в 
час ос тан ньої війни.

Літ.: KАВ. — А.4344,98; Ля с ко рон ский, 1903. 
— С.61. — Прим.2; Ба га лей, 1905. — С.80; Ру динсь
кий, 1928. — С.39,41; Вол ко бой, 1980. — С.75. — 
Рис.3; Су пру нен ко, 1989б. — С.220221; 1999а. — 
С.293297.

246

Додаток 1.

ЛУГАНСЬKА ОБ ЛАСТЬ

Трьохізбен ка. Долото і кельт. 
Бронза. Зрубний час. Випадкові знахідки середини 1880х рр., зі збірки І.М.Леонтовича.
(ПКМ.10525, 10503, А.674, 652; Кат. К.Ск. №№ 141, 140; Ру динсь кий, 1928. — Табл.ІV, 2021).
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Трьохізбен ка, ур. Капітонівка. Ліпний по суд з кур гану № 3. 
Гли на. По су дин ки до би ран ньої брон зи (12), гор щик ка та комб но го ча су (3) та ку бок зруб ної куль ту ри (4). Роз коп ки 

В.М.Ле он то ви ча та І.М.Ле он то ви ча. 18871889 рр.
(ПКМ.10619, 10620, 38, 10638, А.768, 767, 38, 787; Кат. К.Ск. №№ 316, 311, 314, 310; 

Ру динсь кий, 1928. — Табл.ІІІ, 17, 1921).

1

2

3

4



182. БА БАKОВЕ, с., Не дри гайлівський 
рн, ур. Ба та рея (Ле си ко ва мо ги ла) (л. б. р.Терн 
— ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще круг лої в плані 
фор ми се ре ди ни XII  пер шої по ло ви ни XIII 
ст., на стрілці ми су ви со ко го бе ре га. Пло ща 
май дан чи ка — 0,18 га (38 х 55 м); тов щи на 
куль тур них на ша ру вань — 0,81,1 м. По шкод
же не селiтро ва ни ка ми XVIII ст. та су ча с ним 
кла до ви щем.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр., Ф.Б.Kопи ло ва 1946 р., М.П.Kу че ри і 
О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., Ю.Ю.Мор гу но ва 1972 і 
1979 рр.

В.Г.Ля с ко ронсь ким ук ла де ний пер ший 
план, опис укріплень, заз на че на на яв ність 
пунк тир ної подвійної ду ги валів для за хи с ту 
східно го в’їзду та ба ш то подібна ді лян ка ва лу у 
плані.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.414; Ба га лей, 
1905. — С.73; Kопи лов, 1946; Ля пуш кин, 1961. — 
С.345; Kуче ра, Су хо бо ков, 1971; 1984. — С.139; Мор
гу нов, 1973. — С.315; 1982. — С.241243; 1986. — 
С.112,118; 1990. — С.105; 1996. — С.3132.

183. БАСІВKА, с., Ро менсь кий рн (п. б. р. 
Хмелівка — ба сейн рр. Су ла — Дніп ро).

Ши ро ко відо ме Басівське го ро ди ще 
скіфсько го ча су VIII ст. до н.е. та ро мен ської 
куль ту ри кінця VIII – по чат ку XI ст. — 
найбільше укріпле не по се лен ня По сул ля до би 
ран нь о го залізно го віку.

Відо ме за да ни ми ан ке ту ван ня Цен т раль
но го ста ти с тич но го коміте ту 1873 р. Впер ше 
об сте же не В.Г.Ля с ко ронсь ким ра зом із 
В.В.Хвой кою, в кінці 1890х рр. 
В.Г.Ляс  ко рон сь кий ог ля нув півден нозахідну 
і західну ча с ти ни пам’ят ки, лінію ук ріп  лень з 
північно го напільно го бо ку го ро ди ща.

Роз коп ки М.О.Ма ка рен ка 1906 р. Розвідки 
та роз коп ки В.А.Іл лін сь кої 1946, 1947, 1957 та 
1959 рр., розвідки І.І.Ля пушкіна 1948 р., роз
коп ки Ю.В.Бол т ри ка 19921994 рр.

В.Г.Ля с ко ронсь кий оди н з пер ших навів  
спо с те ре жен ня про місцез на хо д жен ня 
підйом  них ма теріалів на те ри торії ма й дан
чи ка го ро ди ща, на золь ни ку — фраг ментів 
ліпної ор на мен то ва ної ке раміки з домішка
ми квар ци ту в тіс ті, уламків ан тич но го скля
но го по су ду, кісток, пра ще вих ка менів, пряс
лиць, на ко неч ників стріл. Вче ний ак цен ту
вав ува гу на ос та точ но не про сте же но му ва лу 
пів ніч ної лінії укріплень, вва жа ю чи йо го за 
змійо вий.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.423,424,456; 
Ма ка рен ко, 1907. — С.7782; 1917. — С.52; 
Іллінська, 1949. — С.140,142144; 1952. — С.3442; 
1961. — С.5275; 1965. — С.48; Ля пуш кин, 1961. — 

С.49; Иль ин ская, Те ре нож кин, 1983. — С.330332; 
Kуче ра, 1987. — С.10; Болт рик, Бу ня тян, 1993. — 
С.1719.

183а. БО ЯРСЬKЕ, ур., (ТЕР НИ), смт., 
Не дри гайлівський рн, ур. Бо яр ське («Мед
вед ка») (п. б. р. Терн — ба сейн рр.Су ла — 
Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще круг лої в плані 
фор ми XII  пер шої по ло ви ни XIII ст., на ми су 
тре тьої те ра си корінно го бе ре га. Пло ща май
дан чи ка — 0,75 га (7075 х 8090 м). Kуль турні 
на ша ру ван ня по шко д жені; відзна чені лінзи 
ша ру тов щи ною в 0,2 м. Роз та шо ва не на впро
ти го ро ди ща в с.Ба ба ко ве.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр., М.П.Kуче ри і О.В.Су хо бо ко ва 1971 
р., Ю.Ю.Мор гу но ва 1972 та 1979 рр.

В.Г.Ля с ко ронсь ким ук ла де ний план 
пам’ят ки та її укріплень, на яко му від зна чені 
ба ш тові ви с ту пи валів і в’їзду.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.415; Ба га лей, 
1905. — С.73; Ля пуш кин, 1961. — С. 345; Kуче ра, 
Су хо бо ков, 1971; 1984. — С.139; Мор гу нов, 1973. — 
С.345; 1982. — С.253; 1990. — С.99,100; 1996. — 
С.3334.

184. БО ЯРСЬKЕ, ур., (ТЕР НИ), смт., 
Не дри гайлівський рн (п. б. р.  Терн — ба сейн 
рр.Су ла — Дніпро).

Решт ки кур ган но го дав нь о русь ко го 
мо гиль ни ка (кілька кур ганів, ча сти на на сипів 
з яких ро зо ра на), за 0,3 км на схід від укріплень 
го ро ди ща в ур. Бо ярсь ке (Тер ни).

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 1890х 
рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.415.

185. БРІДОKЗА СУЛ ЛЯ, сс., Не дри
гайлівський рн, ур. Ма зе пи на Го ра (п. б. р. Су ла 
— ба сейн р. Дніпро).

Пізньо се ред нь овічне, підпря мо кут ної у 
плані фор ми, укріплен ня кінця XVIXVIII 
ст. з май дан чи ком пло щею 0,1 га (15 х 5080 
м), ото че не Пподібним у пла ні ва лом з 
бастіона ми по ку там, і ро вом. Фор те ця спо
ру д же на на дав ньо русь ко му се лищі XIIXIV 
ст. літо пис но го міста По па ша (су сіднє ур. 
Гуль би ще), на ми су ко рін но го бе ре га. Під час 
шур фу ван ня у куль тур но му шарі тов щи ною 
0,40,5 м ви яв ле ні та кож ок ремі знахідки 
скіф сько го ча су. Роз та шо ва не на впро ти м. 
Не дри гайлів, до яко го й при в’яза не 
В.Г.Ля с ко ронсь ким.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр. Розвідки М.М.Се мен чи ка 1928 р., 
Ф.Б.Kопи ло ва 1946 р., Ю.Ю.Мор гу но ва 
1972 р.
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

В.Г.Ля с ко ронсь кий відзна чав на плані 
пам’ят ки та в її описі на явність бас ті онів і 
підпря мо кут ну фор му укріплен ня, а та кож 
чис ленні улам ки ка міння у ма сиві ва лу, дві 
ко ло дязі ями та два ва ли на захід від укріплен
ня, з ро вом між ни ми в ур. Со ви не, про
тяжністю 150 та 210 м.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.432433; Се мен
чик, 1928. — А.1213; Kопи лов, 1949; Мор гу нов, 
1985. — С.241243; 1990. — С.102; 1996. — С.3738.

186. ВЕД МЕ ЖЕ, с., Ро менсь кий рн (п. б. р. 
Ро мен — ба сейн рр. Су ла — Дніп ро).

Го ро ди ще скіфсько го ча су, ро менсь кої 
куль ту ри й епо хи Київської Русі XIIXIII та 
XVIXVII ст., на ви со ко му ос танці тре тьої 
те ра си.

Одні з пер ших об сте жень — 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го — в се ре дині та кінці 
1890х рр. Перші відо мості про пам’ят ку 
зібра ли у 18501890х рр. М.О.Аран да рен ко, 
Т.В.Kи баль чич та Л.В.Па дал ка. Розвідки 
М.О.Ма ка рен ка 1906 р., В.М.Щер баків сь ко го 
1916 р., М.М.Се мен чи ка 1921 р., Ф.Б.Kопи ло ва 
1946 р., М.П.Kуче ри й О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., 
Ю.Ю.Мор гу но ва 1972 і 1978 рр. Роз коп ки 
М.О.Ма ка рен ка та М.М.Се мен чи ка 1919 і 
1920 рр.

На ук ла де но му В.Г.Ля с ко ронсь ким плані 
збе ре же на інфор мація про пер вин ний ха рак
тер укріплень пам’ят ки, ча ст ко во по шко д же
них гос по да рськи ми ро бо та ми пізніше. 
Відзна чені в’їзд, до поміжні ва ли, кур ган ний 
на сип в південній ча с тині май дан чи ка, ко ло
дязні ями та ями від жи тел. Ним же звер не на 
ува га на відповідність міс це вої на зви пам’ят
ки — KитайГо ро да — най ме ну ван ню пізньо
се ред нь овічно го цент ру в Ліво бе режжі XV, 
XVIXVII cт.

Літ.: Аран да рен ко, 1852. — С.358; Kибаль чич, 
1876. — С.7,10,44; Ля с ко рон ский, 1901. — С.421423; 
Па дал ка, 1905. — С.183; 1914. — С.173; Ма ка рен ко, 
1907; 1917. — С.51; 1925. — С.323; 1993. — С.69; 
[Щер баківський], 1919. — С.97; Kопи лов, 1946; 
1949. — С.248; Рап по порт, 1956. — С.49; Ля пуш кин, 
1961. — С.88; Kуче ра, Су хо бо ков, 1971; 1984. — 
С.143; Су хо бо ков, 1975; Мор гу нов, 1979. — С.374; 
1983. — С.7678; 1990. — С.102; 1996. — С.5153; Суп
ру нен ко, 1990г. — С.14,16; Зва гельсь кий, 1995. — 
С.126132; Уса чук, Гор бов, Зва гель сь кий, 1995. — 
С.200203.

187. ВЕД МЕ ЖЕ, с., Ро менсь кий рн (п. б. р. 
Ро мен — ба сейн рр. Су ла — Дніп ро).

Kур ганні мо гиль ни ки дав нь о русь ко го 
ча су XIXIII ст. в ок рузі го ро ди ща бі ля с.Вед
ме же (KитайГо ро да) та с.По сад Ро менсь ко го 
рну (4 гру пи кур ганів).

Ви яв лені Д.Я.Са мо ква со вим, досліджу ва
ли ся ним же і Т.В.Kиба ль чи чем на по чат ку 
1870х і в 1880х рр. В.Г.Ля с ко ронсь кий наніс 
на план го ро ди ща у Вед ме жо му 2 пра во бе
режні гру пи на пла то, у складі 14 та 24 на сипів. 
Пізніше кур га ни до слід  ж у  ва  ли ся 

М.О.Ма ка рен ком і М.М.Се мен чи ком в 
19191920 та 1927 рр.

Літ.: Са мо ква сов, 1892. — С.78; 1908а. — С.219; 
1916. — С.96; Мо ця, 1990. — С.94; Зва гельсь кий, 
1995. — С.129131; Уса чук, Гор бов, Зва гельсь кий, 
1995. — С.203; Мор гу нов, 1996. — С.52.

188. ВЕ ЛИKІ БУДKИ, с., Ро менсь кий рн 
(л. б. р. Хмелівка — п. б. р. Су ла — ба  сейн р. Дніпро).

Відо ме го ро ди ще скіфсько го ча су (гру па 
кур ганів, ото че на ва ла ми  ?) на пів нічний 
схід від се ла. По ки що ос та точ не вирішен ня 
пи тан ня про куль тур нохро но логічну ат ри
буцію пам’ят ки за ли шається відкри тим, хо ча 
на май дан чи ку ук ріп лень ви яв ле на ке раміка 
скіфської до би.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр., М.М.Се мен чи ка по чат ку 1920х рр., 
В.А.Іллінської 1946 р., Б.А.Шрам ка 1967 р.

В.Г.Ля с ко ронсь кий вва жав ва ли біля 
Ве ли ких Бу док змійо ви ми, а на яв ність на 
го ро ди щі кур ганів скіфсько го ча су та знахідок 
цієї до би роз гля дав як під твер д жен ня од но го з 
варіантів влас ної гіпо те зи про зве ден ня по   діб
них валів за до би брон зи  пе редскіфсько го 
ча су.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.456; Іллінська, 
1949. — С.140,141. — Рис.2,3; Шрам ко, 1968. — С.210; 
Иль ин ская, Те ре нож кин, 1983. — С.312.

189. ВЕ ЛИKИЙ САМБІР, с., Kоно топсь
кий рн, ур. Го ро ди ще (п. б. р. Ро мен — ба сейн рр.
Су ла — Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще круг лої в плані 
фор ми, на низь ко му ми су пер шої те ра си. Пло
ща май дан чи ка — 0,35 га (57 х 65 м), тов щи на 
куль тур них на ша ру вань XII  пер шої по ло ви
ни XIII ст. — близь ко 0,4 м. Ви яв лені ок ремі 
знахідки ке ра міки епо хи брон зи.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди ни 
1890х рр., М.П.Kуче ри і О.В.Су хо бо ко ва 1971 
р., Ю.Ю.Мор гу но ва 1972 р.

В.Г.Ля с ко ронсь ким ук ла де ний пер ший 
окомірний план го ро ди ща, здій с не ні йо го 
обміри, вста нов ле не по зна чен ня пам’ят ки на 
кар тах XVII ст.

Літ.: Ляс ко рон ский, 1901. — С.406,407, 1901а; 
Ля пуш кин, 1961. — С.323; Kуче ра, Су хо бо ков, 1971; 
1984. — С.141; Мор гу нов, 1973. — С.316; 1977. — 
С.74,75; 1983. — С.79,81; 1990. — С.106; 1996. — 
С.4243.

190. ГЛИНСЬK, с., Ро менсь кий рн, ур. 
За мок (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніп ро).

Го ро ди ще літо пис но го міста Глинськ та 
Гли несь ко го зам ку XVXVII ст. Роз та шо ва не 
на дов го му і вузь ко му гре бені (до вжи на 500 
м) ми су тре тьої те ра си ви со ко го бе ре га, 
ви дов же но му в ме ридіаль но му на пря м  ку, 
розділе но му по пе реч ни ми яра ми на три 
ос новні ча с ти ни.

Північна (ур. Вал) має до вжи ну 160 м і 
ши ри ну в південній ча с тині 1519 м. Схід ний 
по ло гий схил ес кар по ва ний. Цен т раль ний 



ос та нець — го ро ди ще (ур. Ве ли кий За мок), — 
пло щею по над 1 га (70 х 150 м), вздовж півден
но го схи лу за хи ще ний ду го подібним у плані 
ва лом, ви со тою 1,5 м. Май дан чик го ро ди ща 
нерівний, по шкод же ний скар бо шу ка ча ми. 
Півден на ча с ти на ми су (ур. Ма лий За мок) на 
про тязі 120 м на південь має ви гляд гре бе ню, 
ши ри ною 816 м. На півден но му йо го кінці 
роз ши рюється — до розмірів май дан чи ка в 
0,12 га (25 х 50 м), за хи ще на не ви со ки ми ва ла
ми і ес кар пом.

На двох півден них ос тан цях ви яв ле ний 
куль тур ний шар з ро менсь кою ке ра мікою та 
фраг мен та ми кру жаль но го по су ду до би 
Kиївської Русі. На Ва лу трап ля ють ся ли ше 
ро менські ма теріали IX ст. На Ве ли ко му Зам
ку у шарі 1,52,0 м тов щи ною пе ре ва жає 
ке раміка XVIIXVIII ст. На Ма ло му Зам ку 
більше уламків по су ду ро менсь кої куль ту ри 
IX ст., є фраг мен ти сал тоїдної ке раміки та 
ран нь о кру жаль ної ру бе жу XXI ст. Kуль тур
ний шар до ся гає тут тов щи ни 1,01,8 м.

За га лом дав нь о руські ма теріали, що по хо
дять з ком плек су, да ту ють ся по чат ком XII – 
се ре ди ною XIII ст., менш ре пре зен та тив ною є 
гру па по су ду дру гої по ло ви ни XIIIXIV та XV 
ст. Біля підніжжя ос танців з пів ночі й за хо ду 
ви яв лені сліди се лищ по са ду.

Пер ше де таль не об сте жен ня здійснив 
В.Г.Ля с ко ронсь кий в кінці 1890х рр., який у 
ціло му чітко зафіксу вав у плані ха рак тер 
то по графії та укріплень па м’ят ки, і схи ляв ся 
до ло калізації на місці ком плек су літо пис но го 
Глин сь ка. Пе ред В.Г.Ляс ко ронсь ким, у 1784 р. 
го ро ди ще ог ля ну те О.Ф.Ша фон сь ким, а в 
кінці 1840х рр. — М.О.Аран да рен ком. 
Розвідки Ф.Б.Kопи ло ва 1946 р., М.П.Kуче ри і 
О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., Ю.Ю.Мор гу но ва 1981 
р. Роз коп ки М.Kару новсь ко го 1872 р. та 
М.О.Ма ка рен ка 1906 і 1912 рр.

Літ.: Ша фон ский, 1851. — С.537543; Аран да
рен ко, 1852. — С.350; Ля с ко рон ский, 1901. — 
С.435436; 1903; Ма ка рен ко, 1907. — С.76; 1917. — 
С.50,96; ОАK за 1912 г., 1916. — С.6870; Kопи лов, 
1946; Ля пуш кин, 1961. — С.249; 1968. — С.64; Kуче
ра, Су хо бо ков, 1971; 1984. — С.144; Бе ля е ва, 1982. — 
С.29; Мор гу нов, 1996. — С.5455; 1998.

191. ГЛИНСЬK, с., Ро менсь кий рн, ур. 
Мо ги ла (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніп ро).

«Ви со кий май дан» — на схід від ур. Мо гил
ки, на підви щенні дру гої над за плав ної те ра си.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.436,437.

192. ГЛИНСЬK, с., Ро менсь кий рн, ур. 
Мо гил ки (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніп ро).

Дав нь о русь кий кур ган ний мо гиль ник 
XXII ст., на ми су тре тьої те ра си ви со ко го 
бе ре га, у складі «ве ли кої кількості кур ганів». 
Нині збе рег ло ся більше 20 на си пів, пе ре важ
но по шко д же них роз коп ка ми та скар бо шу ка

ча ми, ви со тою 0,31,5 м. На ми су ви яв лені 
ма теріали скіфсько го ча су, ро менсь кої куль
ту ри, по оди нокі улам ки по су ду XIIIXIV ст. 
Гру па кур ганів на пла то ми су — ча с ти на кур
ган но го не кро по лю літо пис но го міста Глинськ 
на схи лах дру гої та пер шої над за плав них 
те рас, на пів ніч від Зам ку.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр. з на не сен ням на план 12 ще не роз
ко па них на той час кур ганів. Досліджен ня 
не к ро по лю Т.В.Kибаль чи ча, С.А.Ма за ракі, 
М.Kару новсь ко го та Д.Я.Са мо ква со ва з по чат
ку 1870х до кінця 1890х рр. Ма теріали 
досліджень вив ча ли ся О.П.Мо цею й 
І.П.Ру са но вою.

В.Г.Ля с ко ронсь кий відзна чив найбільшу 
кон цен т рацію кур ганів у пів ніч носхідній 
ча с тині ос тан це подібно го ми су, а та кож сліди 
ва лу і ро ву на ньо му.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.436,437; Ма ка
рен ко, 1917. — С.50,96; Ру са но ва, 1966. — 
С.1112,22,37; Мо ця, 1987. — С.44,63,65; 1990. — 
С.75,88,94,130; Мор гу нов, 1996. — С. 55,57.

193. ГЛИНСЬK, с., Ро менсь кий рн, ур. 
Ва ли (Вал) (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Укріплен ня со тен но го містеч ка Глинсь к 
дру гої по ло ви ни XVIIXVIII ст., пря  мо кут ної 
у плані фор ми, в південній ча с тині се ла, пло
щею по над 4 га (200 х 230 м).

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр.

Літ.: Ша фон ский, 1851. — С.537538; Ля с ко рон
ский, 1901. — С.436,437; Па дал ка, 1914. — С.185; 
Ма ка рен ко, 1917. — С.50.

194. ГЛИНСЬK, с., Ро менсь кий рн, ур. 
Kоля ди ха («Біля Ха ма зею», Хо лод на го ра) (л. б. 
р. Ма ла Лок ня — ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

Го ро ди ще скіфсько го ча су VI – по чат ку III 
ст. до н.е., за 1 км на захід від се ла, на ми со
подібно му ос танці ви со ко го бе ре га. Пло ща — 
до 14 га. Тов щи на куль тур них на ша ру вань 
0,20,6 м, де ви яв лені ок ремі ком плек си за ру
би нець кої та зна хід ки чер няхівської і 
роменської куль тур. Ча ст ко во зруй но ва не 
ко лишнім кар’єром це гель но го за во ду.

Об сте жен ня, пер ший опис і план пам’ят ки 
ук ла дені В.Г.Ля с ко рон сь ким в кін ці 1890х рр. 
Розвідки Ф.Б.Kопи ло ва, А.О.Мо ру жен ко, 
А.В.Гей ка. У 19931995 рр. ос танній здійснив 
роз коп ки на го ро дищі. За галь на дос лід же на 
пло ща — по над 1300 кв. м. Здійсне ний пе ре
тин ва лу, дослідже но 49 гос по дарсь ких ям 
пе реважно скіфсько го ча су, в то му числі 2 — 
за ру би нець кої куль ту ри.

Літ.: Ша фон ский, 1851. — С.536; Ля с ко рон ский, 
1901. — С.424,425; Ма ка рен ко, 1907. — С.7475; 1917. 
— С.50; Па дал ка, 1914. — С.172,179; Іллінська, 1949. 
— С.145; Ля пуш кин, 1961. — С.6465; Мо ру жен ко, 
1985. — С.162163, 165. — Рис.3,30; Гей ко, 1995. — 
С.9699; 1995а. — С.3544; 1996. — С.242249; 1996а. 
— С.148150.
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195. ГО РО ДИ ЩЕ, с., Не дри гайлівський 
рн, ур. Го ро док (п. б. р. Терн — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Ве ли ке, круг ле за фор мою в плані, го ро ди
ще літо пис но го міста Вья ха ня. Пло ща май
дан чи ка 1,8 га (140 х 160 м), куль тур ний шар 
— 1,21,3 м.

Опи са не впер ше В.Г.Ля с ко ронсь ким в 
се ре дині 1890х рр., об сте жу ва ло ся 
Ф.Б.Kо пи ло вим 1946 р., В.О.Бо гу се ви чем 1959 
р., М.П.Kуче рою і О.В.Су хо бо ко вим 1971 р., 
Ю.Ю.Мор гу но вим 1972 і 1979 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.410,411; Kопи лов, 
1946; Бо гу се вич, 1959; Ля пуш кин, 1961. — С.329; 
Kуче ра, Су хо бо ков, 1971; 1984. — С.139; Мор гу нов, 
1973. — С.315; 1986. — С.116,118; 1990. — С.100; 1996. 
— С.3536.

196. KОС ТЯН ТИНІВ, с., Не дри
гайлівський рн, ур. Вал (п. б. р. Су ла — ба сейн р. 
Дніпро).

Сліди го ро ди ща скіфсько го ча су (?), се ли
ща дав нь о русь кої до би та XVIIXVIII ст. на 
ми су корінно го бе ре га, за 0,4 км на південний 
захід від се ла. Май дан чик пло щею близь ко 1,8 
га (110 х 170 м), ото че ний біля краю схи лу 
ро вом і не ве ли ким ва лом. З півдня — пунк
тир на лінія валів по бли зу в’їзду до верх ньої 
ча с ти ни схи лу.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр.

Дослідник за зна чає, що з напільно го бо ку 
— півночі — вал і рів ви я ви ли ся зни ще ни ми, а 
на по верхні ми су помітні за лиш ки ро зо ра них 
ва ло подібних підви щень та яма.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.433,434; Ма ка
рен ко, 1917. — С.100; Иль ин ская, Те ре нож кин, 1983. 
— С.333.

197. KОС ТЯН ТИНІВ, с., Не дри гай лів сь
кий рн (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніп ро).

Дав нь о русь кий кур ган ний мо гиль ник 
вздовж краю пла то корінно го бе ре га, в око ли
цях се ла. Більш точні відо мості відсутні.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го в кінці 
1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.431432.

198. ЛО ЗО ВЕ (ЛО ЗО ВА), с., Ро менсь кий 
рн, ур. Го ро ди ще (п. б. р. Су ла — ба сейн р. 
Дніпро).

Го ро ди ще (?) на ми су ви со ко го бе ре га, з 
решт ка ми ва лу, за се лом на північ, — за лиш ки 
укріпле но го по се лен ня, мож ли во, дру гої 
чверті XVII ст. Не по далік — ві до мий на сип 
по оди но ко го кур га ну.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди ни 
і кінця 1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.435; Па дал ка, 
1914. — С.185; Ма ка рен ко, 1917. — С.98.

199. РОМ НИ, м., Ро менсь кий рн, ур. 
Підго ро док (При го ро док) (п. б. р. Су ла — ба сейн р. 
Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще літо пис но го міста 
Ро мен се ре ди никінця XI — пер шої по ло ви ни 
XIII ст. та со тен но го міста XVIXVIII ст., пло
щею близь ко 1 га (90 х 180 м), на ми  су ви со ко го 
корінно го бе ре га. Тов щи на куль тур них на ша
ру вань — до 1,5 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди
ни та кінця 1890х рр. (опис, схе ма тич ний 
план), М.М.Се мен чи ка 19211928 рр., 
Ю.Ю.Мор гу но ва 1980 р. Роз коп ки у 
19911992, 19992000 рр. про во ди ли ся 
О.В.Су хо бо ко вим.

Літ.: Ла за рев ский, 1896. — С.122; Ля с ко рон
ский, 1901. — С.433434,435; Мор гу нов, 1981. — 
С.286; 1990а. — С.6163; 1990. — С.102; 1996. — 
С.5354; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — С.143.

200. РОМ НИ, м., Ро менсь кий рн, ур. 
Підго ро док, вул. Шев ченківська (п. б. р. Су ла — 
ба сейн р. Дніпро).

За лиш ки кур ган но го (?) мо гиль ни ка дав
нь о русь ко го ча су, з пе ре ва жа ю чи ми ма теріала
ми XIIXIII ст. в ур. Мо гил ки. В око ли цях 
міста — ще кілька не кро по лів, зни ще них 
за бу до вою.

Опис, за повідо млен ням С.А.Ма за ракі, 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 1890х рр., в то му 
числі пе релік знахідок: срібних се ре жок, брас
летів, на ми с та, ший них гри вен то що. Роз коп
ки М.М.Се мен чи ка 1926 р. (4 по хо ван ня), 
розвідки Ю.Ю.Мор гу но ва 1980 р.

Літ.: Kибаль чич, 1876. — С.14,44; Ля с ко рон
ский, 1901. — С.435; Се мен чик, 1927. — С.14; Ру са но
ва, 1966. — С.37; Мо ця, 1987. — С.68; Мор гу нов, 
1996. — С.53,54; 1990. — С. 103.

201. ШЕВ ЧЕНKОВЕ, с., Kоно топсь кий рн 
(п. б. струм ка Тор го ви ця — ба сейн рр. Ро мен — 
Су ла — Дніпро).

Ділян ка ва лу без за лишків ро ву, від хут.
Са ранівка, на півден ний схід від с. Со с
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

Ок сю тинці, ур. Со лод ка. Ліпний гор щик. 
Гли на. До ба пізньої брон зи. З на си пу кур га ну №VIII 

скіфської до би. Роз коп ки Д.Я.Са мо ква со ва. 1888 р.
(ПКМ.10628, А.777; Кат. К.Ск. № 319; 

Ку ла то ва, 1989. — С.22).



нівка, що тяг неть ся на південь, західніше 
с.Шев чен ко ве, до за пла ви Ро ме на, на 7 км. 
Це засіб підси лен ня укріплень дав нь о русь
ко го лі то пис но го міста Глєбля з бо ку за пла
ви Ром на.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр. Ог ля ну ту півден ну ді лян ку цьо го 
ва лу (2,2 км) дослідник ува жав змійо вим.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.456; Ли сий, 1975. 
— С.23; Kуче ра, 1987. — С.57.

202. ШЕВ ЧЕНKОВЕ (Гирівка), с., Kоно
топсь кий рн, ур. Го ро док (п. б. струм ка Тор го ви
ця — ба сейн рр. Ро мен — Су ла — Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще XXI, дру гої по ло
ви ни XI – се ре ди ни XIII ст., з пло щею май
дан чи ка — 2,6 га (140 х 190 м), з куль тур ни ми 
на ша ру ван ня ми тов щи ною 1,2 м. Ото тож
нюється з літо пи сним містом Глєблєм 
(Ю.Ю.Мор гу нов), хо ча що до ло калізації існу
ють і де які за пе ре чен ня (Ю.М.Си тий).

Впер ше об сте же не В.Г.Ля с ко ронсь ким в 
се ре дині 1890х рр., який склав план 
укріплень і здійснив йо го обміри, вка зав на 
знахідки ме ча, ши фер них пря сел, фраг
ментів ке раміки. Об сте жу ва ло ся М.П.Kуче
рою і О.В.Су хо бо ко вим в 1971 р., Ю.Ю.Мор
гу но вим в 1972 і 1978 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.406408; 1901а; 
Са мо ква сов, 1908. — С.116; Ля пуш кин, 1961. — 
С.326; Kуче ра, Су хо бо ков, 1971; Су хо бо ков, 1975. — 
С.20,60; Мор гу нов, 1973. — С.316; 1982. — С.6568; 
1983. — С.80; 1990. — С.100,102; 1996. — С.3842; 
Сы тый, 1990. — С. 63,64.

203. ШЕВ ЧЕНKОВЕ (Гирівка), с., Kоно
топсь кий рн, ур. Го ро док (п. б. струм ка Тор го ви
ця — ба сейн рр. Ро мен — Су ла — Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник дав нь о русь ко го 
ча су у складі кількох де сятків кур га нів, роз та
шо ва них по одинці та гру па ми ближ че до краю 
до ли ни струм ка, за 0,6 км на південь від го ро
ди ща.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди
ни 1890х рр., який по зна чив на пла ні 18 
на сипів.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.407,408.

252

Додаток 1.

ЧЕРКАСЬKА ОБ ЛАСТЬ

204. БА ТАЛІ, х., су час не уро чи ще, око лиці 
с. Жовнине, Чор но баївський рн (п. б. р. Су ла 
— ба сейн р. Дніпро).

За 3 км на північ від се ла — кур га ни і май
да ни, ок ремі кур ган та май дан ви со тою по над 
2 м і діаме т ром до 45 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.19,20. — Рис.22; 
Па дал ка, 1914. — С.153; Ма ка рен ко, 1917. — С.60.

205. ВЕ ЛИKА БУРІМKА (Бу ром ка), с., 
Чор но баївський рн, ур. Місто, го ро ди ще I (п. 
б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще I круг лої в плані 
фор ми XI – се ре ди ни XIII ст., на пів денній 
ча с тині ми су тре тьої те ра си, та решт ки 
укріпле но го містеч ка XVIIXVIII ст. Пло ща 
май дан чи ка — 0,7 га (85 х 90 м); тов щи на куль
ту них на ша ру вань — 1,2 м. Зу стріча ють ся 

знахідки епо хи ран ньої брон зи, скіфсько го 
ча су і ро менсь кої куль ту ри.

Пер ший план го ро ди ща зня тий 
В.Г.Ля с ко ронсь ким на по чат ку 1890х рр., 
об сте жу ва ло ся пер шим дослідни ком і в 1896 р. 
Пізніше розвідкові ро бо ти на го ро ди щі про
во ди ли Ф.Б.Kопи лов, Л.Г.Брузь, М.П.Kуче ра 
та Ю.Ю.Мо ргу нов.

План В.Г.Ля с ко ронсь ко го, з відзна че ни
ми дво ма про би ти ми в’їзда ми та Дмит
рівською церк вою, ви я вив ся відправ ним 
пунк том у на ступ них дос лід жен нях па м’ят
ки.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.417418; 1903; 
Ма ка рен ко, 1917; Kопи лов, 1946; Ля пуш кин, 1961. 
— С.323; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — С.13,15,137; 
Мор гу нов, 1989. — С.211216; 1980. — С.310; 1996. — 
С.109111; 1998; Вітрик, 1991. — С.93,94.

206. ВЕ ЛИKА БУРІМKА, с., Чор но
баївський рн, ур. Kамінці, Го ро док, го ро ди ще 

Абрамівка (Новий Стародуб 
Кіровоградської обл.). Кельт. 

Бронза. Зрубна культура. Випадкова знахідка. 1884 р.
(ПКМ.10505, А.654; Кат. К.Ск. № 139; 

[Каминский], 1897. — С.239. — Табл. LXXXII, 55).



II (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).
Дав нь о русь ке го ро ди ще II роз та шо ва не за 1 

км на схід від се ла, на ми   су ко рін но го бе ре га. 
Пло ща май дан чи ка — 0,16 га (35 х 55 м), куль
тур ний шар   ру бе жу XXI — XIII, XVIIXVIII 
ст. має тов щи ну 11,6 м. Зве де не на міс  ці 
відкри то го по се лен ня до би ран ньої брон зи та 
межі XXI i XI ст.

Об сте жен ня по чат ку і се ре ди ни 1890х рр. 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го (знят тя око  мірно го пла
ну, опис), опис за анкетами — Л.В.Па дал ки 
кінця 1890х рр., розвідки Ф.Б.Kопи ло ва, 
Л.Г.Бру зя,   М.П.Kу че ри кінця 1950х рр. та 
Ю.Ю.Мор гу но ва 1980 р.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.418; 1903; Па дал
ка, 1905. — С.188. — Рис.5; Kо пи лов, 1946; Kуче ра, 
Су хо бо ков, 1984.   — С.137; Мор гу нов, 1989. — 
С.211216;   1990. — С.105; 1996. — С.111112; 2000; 
Вітрик, 1991. — С.92,93,96.

207. ВЕ ЛИKА БУРІМKА, с., Чор но
баївський рн, ур. Го ро док, го ро ди ще III (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р.Дніпро).

Го ро ди ще III літо пис но го міста Ри мо ва, 
ок руг лої в плані фор ми, на ви со ко му ос танці 
тре тьої те ра си корінно го бе ре га, за 40 м від 
го ро ди ща II. Пло  ща май дан чи ка — 0,8 га (85 х 
95 м), по тужність на ша ру вань ру бе жу XXI — 
се ре ди ни XIII ст.   — 0,6 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку і 
се ре ди ни 1890х рр., який не ті ль    ки зняв 
окомірний план пам’ят ки, опи сав її, а й 
ло калізу вав на цьо му міс   ці лі то пис не місто 
Римів. Гіпо те за В.Г.Ля с ко ронсь ко го бу ла виз
на на су   час ни ка ми і от ри ма ла де таль ну роз
роб ку в досліджен нях Ю.Ю.Мор гу но ва. Цю 
гіпо те зу за пе ре чує пол тавсь кий краєзна вець 
В.І.По су хов, який вва жає за Ри мов го ро ди ще 
в с. Сви ри дів ка Ло х виць ко го рай о ну Пол
тавсь кої об ласті. Об сте жен ня пам’ят ки 
19541966 рр. Л.Г.Бру зя, М.П.Kуче ри кінця 
 1950х та 1979 рр., Ю.Ю.Мор гу но ва 1981 р.

Літ.: Ля с ко ронс кий, 1897. — С.188; 1901. — 
С.445446; 1903. — С.150,154; Па дал ка, 1905. — С.188. 
— Рис.5; Kу че ра, 1975. — С.123,134; Kуче ра, Су хо бо
ков, 1984. — С.137; Kорин ний, Мор гу нов, 1984. — 
С.118122; Мор гу нов, 1989. — С.206218 (в цій ро боті 
на ве де на де та ль на бібліог рафія праць з про бле ма
ти ки ло калізації літо пис но го Ри мо ва: С.217218); 
1990. — С.102; 1996. — С.113114; 1998; 2000; Вітрик, 
1991. — С.93; По су хов, 1999. — С.420.

208. ВОЇНСЬKА ГРЕБ ЛЯ, с., Чор но
баївський рн, ур. Га вань (за топ ле не) (п. б. р. 
Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще літо пис но го міста 
Воїня XIXIII ст. Ок ремі зна хід ки ма теріалів 
до би ран ньої та пізньої брон зи, ран нь о го 
залізно го віку і ро менсь кої куль ту ри.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1880х, по чат ку 1890х та 1896 рр., Ф.Б.Kо  пи ло ва 
1945 р. Роз коп ки під керівництвом В.Й.До 
вжен ка, за уча с тю В.K.Гон  ча ро ва, Р.О.Юри, 
М.П.Kуче ри та інших 19561959 рр.

В.Г.Ля с ко ронсь ким здійсне на ло калізація 
літо пис но го Воїня та ук ла де ний пер ший план 
йо го го ро ди ща, звер не на ува га на мож ли ву 
на яв ність тут тор го вої за хи ще ної га вані.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1897. — С.190191; 1901. — 
С.412413; Па дал ка, 1905. — С. 189; До вже нок, Гон
ча ров, Юра, 1966. — 148 с.; Kопи лов, 1949. — С.253; 
Kу че ра, Су хо бо ков, 1984. — С.154; Kуза, 1985. — 
С.70; Мор гу нов, 1996. — С.127128.

209. ЖОВНИНЕ, с., Чор но баївський рн, 
ур. Го ро ди ще (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще літо пис но го міста 
Желні XXIII ст. з куль тур ни ми на ша ру ван ня
ми до би брон зи та пізньо го ук раїнсько го 
се ред ньо віч чя. На сьогодні за лиш ки май дан
чи ка є міли ною — ко лишнім підви щен ням 
дру гої над за плав ної те ра си, пло щею 0,7 га (50 
х 140 м) і ви со тою до 3 м, за топ ле ною во до схо
ви щем.

Об сте же не В.Г.Ля с ко ронсь ким у се ре дині 
1890х рр. (опис, окомірний план і об міри — 
пло ща май дан чи ка ок руг лої у плані фор ми — 
1,2 га, на не  сен ня на план пош ко д жень 
селітро вар ни ка ми валів, ями, в то му числі 
ко ло дязні, пізні спо ру ди). Не од но ра зові 
об сте жен ня ря ду дослідників — М.П.Kуче ри, 
В.K.Гон ча ро ва і В.Д.Дя чен ка, А.І.Kуби ше ва, 
Л.М.Рутківської, Ю.Ю.Мор гу но ва та інших.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.446447; Па дал
ка, 1905. — С.166; 1914. — С.176; Ма  ка рен ко, 1917. — 
С.4; Kілієвич, 1965. — С.193195; Kуче ра, Су хо бо
ков, 1984. — С.13,15, 137; Мор гу нов, 1991. — С.97100; 
1996. — С.122125; Су пру нен ко, 1994д. — С.15.

210212. ЖОВНИНЕ (Жовнин), с., Чор но
баївський рн, ур. Го ра (п. б. р. Су ла — ба сейн р. 
Дніпро).

Гру па з 5 кур ганів, в то му числі діаме т ром 
до 45 м, та ве ли ко го май да ну (ви  со та до 3 і 
діаметр 32 м) з бур та ми у ви гляді валів, за 0,5 
км на північ від ста ро го за топ ле но го се ла. За 
0,9 км від цієї гру пи — ве ли кий май дан ви со
тою до 3 м та ді а мет ром до 30 м з «кри ла ми» на 
захід, в то му ж на прям ку — ще кілька май
данів.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го на по чат
ку і в се ре дині 1890х рр., який зняв план гру
пи і кон ста ту вав, за опи том місце вих се лян, 
на явність в на си пу май да на тов стих 
де рев’яних плах і брусів, що й при зве ло йо го 
до по мил ко вої дум ки про при чет ність май да
ну до гру пи круг лих го ро дищ.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.419420; Па дал
ка, 1914. — С.153; Ма ка рен ко, 1917. — С.4,60.

213. ЖОВНИНЕ (Жовнин), с., Чор но
баївський рн (за топ ле не) (п. б. р. Су ла).

У старій ча с тині се ла, за кла до ви щем, на 
підви щенні пер шої те ра си, — кур  ган.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1911. — С.20; Па дал ка, 
1914. — С.153; Ма ка рен ко, 1917. — С. 4,60.

253

Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...



214. ЖОВНИНЕ (Жовнин), с., Чор но
баївський рн, ур. Гир ло (п. б. р. Су ла — ба сейн р. 
Дніпро).

Місцез на хо д жен ня кам’яної сверд ле ної 
шліфо ва ної со ки ри до би ран ньої брон зи 
неподалік від гирла ріки.

Об сте жен ня Г.С.Kир’яко ва по чат ку 1870х 
рр.

Літ.: Kамин ский, 1878. — С.152; Су пру нен ко, 
1990а. — С.15; Пус товіт, Суп ру нен ко, 1992. — С.29; 
Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.11.

215. KЛІЩЕНЦІ, с., Чор но баївський рн, 
ур. Kизи вер (KизирГо ро док) (п. б. р. Су ла — ба сейн 
р. Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще круг лої в плані 
фор ми XIIXIII ст., на краю пла то ко рінно го 
бе ре га Су ли, спо ру д же не на се лищі XXI ст., 
пло щею 0,16 га (45 х 48 м), ото че не по са дом — 
до 10 га, на яко му зна хо ди ли ся два круг лої в 
плані фор ми ук ріп лен ня. Тов щи на куль тур
них на ша ру вань — 0,50,6 м.

Об сте жен ня се ре ди ни та кінця 1890х рр. 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го, Ф.Б.Kо пи ло ва 1946 р., 
Ю.Ю.Мор гу но ва 1979 р.; роз коп ки Р.О.Юри 
1956 р., М.П.Kу че ри 1960 р. Дослідже на пло ща 
— до 200 кв.м.

В.Г.Ля с ко ронсь ким зня тий за галь ний 
окомірний план го ро ди ща та двох ук ріпле них 
се лищ, із за зна чен ням ко ло дяз них ям, в’їзду, 
змієвих валів та інших ук ріп ле них діля нок, 
май да ну — на півден ний захід від ком плек су. 
Ук ріп лені се ли ща вже на кінець 1940х рр. 
бу ли зруй но вані зсу ва ми бе ре га.

Літ.: Ля ско рон ский, 1901. — С.428429,430; 
Па дал ка, 1905. — С.188; 1914. — С.176; Kо пи лов, 
1949. — С.252; Ля пуш кин, 1961. — С.335; Kуче ра, 
1964. — С.103118; Kуче ра, Су хо бо ков, 1984. — С.163; 
Мор гу нов, 1986. — С.110,111; 1990. — С.106; 1996. — 
С.116120; Віт рик, 1991. — С.95,96.

216. ЛЯЩІВKА, с., Чор но баївський рн, 
ур. Бур ти (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще з ма теріала ми 
ру бе жу XXI — се ре ди ни XI та XIIXIII ст., на 
ми су ви со ко го корінно го бе ре га. Пло ща май
дан чи ка — 0,3 га (45 х 60 м); тов щи на куль тур
них на ша ру вань — до 0,9 м.

Пер ше об сте жен ня і план — 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го по чат ку 1890х рр., йо го ж 
— об сте жен ня се ре ди ни 1890х рр. Розвідки 
Ф.Б.Kо пи ло ва 1946 р., Л.Г.Бру зя 1955 р., 
М.П.Kу че ри і Ю.Ю.Мор гу но ва 1979 р.

В.Г.Ля с ко ронсь ким відзна чені на плані 4 
ко ло дяз них ями на май дан чи ку.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.427,428; Ма ка
рен ко, 1917. — С.5; Kопи лов, 1946; 1949. — С.250, 251; 
Брузь, 1955; Рап по порт, 1956. — С.58,59; Ля пуш кин, 
1961. — С.334335; Kу че ра, 1979; Kуче ра, Су хо бо ков, 
1984. — С.137; Вітрик, 1991. — С.94,95; Мор гу нов, 
1996. — С.115116.

217218. ЛЯЩІВKА, с., Чор но баївський 
рн (п. б. р. Су ла — ба сейн р. Дніп ро).

Kур ган — за 0,8 км на схід від го ро ди ща, на 
ми су пла то. На південь від го ро ди ща — кілька 
кур ганів.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го в се ре
дині 1890х рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.428; Па дал ка, 
1914. — С.153; Ма ка рен ко, 1917. — С.5.

219. ЛЯЩІВKА, с., Чор но баївський рн (п. 
б. р. Су ла — ба сейн р. Дніпро).

Місцез на хо д жен ня ви коп них кісток 
ма мон та, північно го оле ня та інших тва рин 
«на лу ках по р.Сулі», у ви ми вах з ярів.

Повідо млен ня, за опи том місце во го на се
лен ня, В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди ни 1890х 
рр.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.428.
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Додаток 1.

Крим. Керч, з по хо вань не кро по лю Пантіка пея в рай оні су час ної вул. Фрун зе. 
Кілік та ча ша чор но ла кові, фла кон світлог ли ня ний. 
Гли на. VIV та кінець IVІІІ ст. до н.е. Прид бані К.В.Бол су новсь ким та Ф.М.Ізмай ло вим у 1880х рр.
(ПКМ.92, 149, А.92/4, 149/439, 92/426; Кат. К.Ск. №№ 435, 439, 331/3).



221. ВАР ВА, смт., Вар винсь кий рн, ур. 
За мок (Ста рий за мок) (л. б. р. Удай — ба сейн рр. 
Су ла — Дніпро).

Укріплен ня со тен но го містеч ка 
XVIIXVIII ст., у формі п’яти кут ни ка, пло
щею близь ко 8 га (260 х 300 м), роз та шо вані на 
ви со ко му бе резі ріки. У прирічній пів ден ній 
час тині — ур. За мок, вкри те за бу до вою, на пев
не, за лиш ки дав нь о русь ко го го  ро ди ща, яке 
вва жається решт ка ми літо пис но го міста 
Ва ри на.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х та 1907 рр., з ук ла ден ням опи су і пла ну 
пам’ят ки, за зна чен ням пе реліку знахідок — 
фраг мен тів ке раміки, кіс ток, вугілля, по пе лу 
то що. Дослідник вва жав го ро ди ще решт ка ми 
літо пис но го міста Ба ру ча. 1978 р. ог ля да ло ся 
О.В.Ше ку ном.

Літ.: Ша фон ский, 1851; Ля с ко рон ский, 1901. — 
С.448449; Па дал ка, 1905. — С.183; 1914. — С.141,176; 
Ма ка рен ко, 1917. — С.27; Чернігівщи на, 1990. — 
С.100,103; Гру шевсь кий, 1992. — 2. — С.606; Мор гу
нов, 1996. — С.82.

222. ГРИЦІВKА, с., Та ла лаївський рн, 
ур. Го ро док (п. б. р. Ро мен — ба сейн рр. Су ла — 
Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще круг лої в плані 
фор ми XIXIII ст., на першій над за плавній 
те расі. Пло ща — 0,7 га (95 х 75 м), тов щи на 
куль тур них на ша ру вань — 0,50,6 м. Ви яв лені 
ок ремі знахідки ке раміки ро менсь кої куль ту
ри.

Розвідки В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди ни 
1890х рр., який зняв план па м’ят ки, здійснив 
опис укріплень, пер ших знахідок — кісток 
лю дей, уламків пічи ни, ліп ної ке раміки та 
ши фер них пряс лиць. Об сте жен ня М.П.Kуче
ри і О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., Ю.Ю.Мор гу но ва 
1973 і 1979 рр.

Літ.: Kибаль чич, 1876. — С.10,11; Ля с ко рон
ский, 1901. — С.408409; Ля пуш кин, 1961. — С.329; 
Kуче ра, Су хо бо ков, 1971; Су хо бо ков, 1975. — 
С.20,58,60. — Рис.30; Мор гу нов, 1975. — С.329; 1983. 
— С.79,80; 1986. — С.112; 1990. — С.103; 1996. — 
С.4849.

223. KРАС НИЙ KОЛЯ ДИН, с., Та ла
лаївський рн, ур. За мок (л. б. р. Ро мен — ба сейн 
рр. Су ла — Дніпро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще літо пис но го міста 
Kрасн кінця XI — пер шої по ло ви ни XIII ст., з 
ма теріала ми скіфсько го ча су і ро менсь кої 
куль ту ри, та піз ньо се ред ньо вічно го міста 
Kрас ний (Kрас но бе реж жя) XVII ст., на ми су 
тре тьої те ра си ви со ко го бе ре га, у складі двох 
укріплень: Зам ку (північне — пло ща 1,6 га) і 
Гу ляйго род ка (пів ден не — пло ща 0,58 га).

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр., М.П.Kуче ри і О.В.Су хо бо ко ва 1971 
р., Ю.Ю.Мор гу но ва 1973 р. та В.П.Kо ва лен ка 
1981 р. Роз коп ки 1870х рр. Т.В.Kибаль чи ча і 
Ю.Г.Ген ду не.

В.Г.Ля с ко ронсь кий по дав де таль ний план 
укріплень дав нь о русь ких го ро дищ на Зам ку і 
Гу ляйго род ку, містеч ка XVIIXVIII ст., 
відзна чив ши не тільки на яв ні сть валів, ровів, 
а й ко ло дяз них ям, селітро вих буртів чи ре ш
ток яки хось спо руд, склад ної конфігу рації 
в’їзду до Kрас нянсь кої фор теці XVII ст. 
(«підзем ний в’їзд»). Йо го опис і план є пер шо
д же ре лом що до вив чен ня пам’ят ки у зв’яз ку зі 
знач ни ми руй ну ван ня ми X X ст. 
В.Г.Ляс ко ронсь кий од ним з пер ших за про по
ну вав ото тож ни ти го ро ди ще з літо пи сним 
містом Крас ном, хо ча в літе ра турі по бу ту ва ла 
версія про міс  це зна хо д жен ня у Kрас но му 
Kоля дині Глєбля.

Літ.: Ар цы ба шев, 1838. — С.698; Ша фон ский, 
1851. — С.554; Фи ла рет, 1874. — С. 382395; Kибиль
чич, 1876. — С.313; Ла за рев ский, 1896а. — С.122,127; 
Ля с ко рон ский, 1901. — С.452453; Ма ка рен ко, 1925. 
— С.5; Ля пуш кин, 1961. — С.261262; Стри жак, 1963. 
— С.76; Kу че ра, Су хо бо ков, 1971; 1984. — С.141142; 
Мор гу нов, 1975. — С.329; 1983. — С.7475; 1990. — 
С.100; 1996. — С.4648; 1998; Слов ник гідронімів, 
1979. — С.282; Kова лен ко, 1981; Чер ні гів щи на, 1990. 
— С.367.

224. ЛИ ПО ВЕ, с., Та ла лаївський рн, ур. 
Го ро док (п. б. р. Ро мен — ба сейн рр. Су ла — Дніпро).

Kруг ле го ро ди ще дав нь о русь ко го ча су 
XIXIII ст., з пе ре ва жа ю чи ми ма те рі ала ми 
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220. ЯНА У ЦИ, с., Хо тинсь кий рн (л. б. р. 
Прут — ме жиріччя рр. Дністер — Прут).

Мо гиль ник чер няхівської куль ту  ри. 
Ви пад ко во ви яв ле не при оранці на гли
бині 0,3 м по хо ван нятру по с па  лен ня — 
од но руч ний кру жаль ний глек з ма ст кою 

по верх  нею, за пов не ний пе ре па  ле ни ми 
кістка ми.

Об сте жен ня С.Г.Kир’яко ва 1890 р.
Літ.: KАВ. — А.45; KС, 1890. — Т.ХХХ. — № 4. 

— С.513; Сы мо но вич, Kрав чен ко, 1983. — С.51. — 
№ 6.



по чат ку XII  пер шої по ло ви ни XIII ст., на 
ми су пер шої над за плав ної те ра си. Пло ща — 
3,75 га (150 х 250 м), тов щи на куль тур них 
на ша ру вань — близь ко 0,5 м.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го се ре ди ни 
1890х рр. (знят тя пла ну, опис), Ф.Б.Kо пи ло ва 
1946 р., М.П.Kуче ри і О.В.Су хо бо ко ва 1971 р., 
Ю.Ю.Мор гу но ва 1973 р.

В.Г.Ля с ко ронсь кий за зна чив на явність 
двох рядів тон ких паль по се ред за бо ло че ної 
за пла ви ріки, — ре ш ток клад ки чи місточ ка 
не виз на че но го ча су че рез до ли ну з ліво го 
бе ре га до го ро ди ща.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.409,410; Ма ка
рен ко, 1907. — С.72; Kопи лов, 1946; Ля пуш кин, 
1961. — С.332; Kуче ра, Су хо бо ков, 1971; 1984. — 
С.142; Мор гу нов, 1975. — С.329; 1977. — С.7778; 1983. 
— С.80; 1990. — С.103; 1996. — С.4950; 1998.

225. ЛИ ПО ВЕ, с., Та ла лаївський рн, ур. 
Вигін (Ца ри на) (п. б. р. Ро мен — ба сейн рр. Су ла 
— Дніпро).

Дав нь о русь кий кур ган ний мо гиль ник 
XXIII ст. у складі більше 1200 на си пів — 
не кро поль за зна че но го ви ще го ро ди ща. На 
південь від мо гиль ни ка — кур га ни епо хи 
брон зи чи скіфсько го ча су.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го 1896 р., 
під час яко го зня тий око мірний план, на яко
му за з на че но по над 500 на сипів. У тексті опи
су дослід ник вка зує, що їх — кіль ка ти сяч 
(оче видці пер ших відвідин ар хе о ло га ми 
па м’ят ки на зи ва ли 5000 кур га нів). Роз коп ки 
різни х рок ів Д.Я.Са мок  ва со ва, 
М.О.Ма ка рен ка, Г.Я.Стел лець ко го, В.М.Щер
баків сь ко го, в ос танні ро ки — О.П.Моці, 
П.М.По ка са та ін.

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.409410; 1903; 
Мон гайт, 1955. — С.17; Ру са но ва, 1966. — С.23,37; 
Мо ця, 1986. — С.277; 1987. — С.59,63,65,142143; 
1987а. — С.165; 1990; 1995. — С. 61,68; Мор гу нов, 
1996. — С.5051.

226. KРЕС ЛЯ НЕ, с., При луць кий рн (п. б. 
р. Удай — ба сейн рр. Су ла — Дніп ро).

Місцез на хо д жен ня кісток ма мон та у 
відсло ненні на схилі корінно го бе ре га, в 
ме жах се ла.

Об сте жен ня Ф.І.Kамінсько го 1872 р.
Літ.: Ат лас, 1878. — Табл.VI,1; Kамин ский, 1878. 

— С.152.

227. СРІБНЕ, с., Срібнянсь кий рн (п. б. р. 
Ли согір — ба сейн рр. Су ла — Дніп ро).

Го ро ди ще скіфсько го ча су (?), на ми су 
ви со ко го бе ре га, підпря мо кут ної в пла ні фор
ми, за 1,6 км на північ від се ла, ото че не ва ла ми 
ви со тою близь ко 68 м і ро вом. Пло ща май
дан чи ка — 4,5 га (180 х 250 м). Роз та шо ва не 
нав про ти с.Грицівка.

Об сте жен ня В.Г.Ля с ко ронсь ко го кінця 
1890х рр. (опис, окомірний план).

Літ.: Ля с ко рон ский, 1901. — С.450451.

228. СРІБНЕ, с., Срібнянсь кий рн (п. б. р. 
Ли согір — ба сейн рр. Су ла — Дніп ро).

Дав нь о русь ке го ро ди ще Срібня не XIIXIII 
cт. літо пис но го міста Се ре б ря ний та со тен но
го містеч ка XVIIXVIII ст., на ми су корінно го 
бе ре га, з укріплен ня ми, що скла да ли ся з двох 
ча с тин. За галь на пло ща — 1,54 га (95 х 170 м).

Об сте жен ня О.Ф.Ша форсь ко го се ре ди ни 
1780х рр. Пер ший план і де та ль ний опис 
ук ла дені В.Г.Ля с ко ронсь ким у кінці 1890х рр. 
Розвідки М.Д.Ренсь ко го 1923 р., 
М.О.Ма ка рен ка 1926 р., О.В.Ше ку на 1980 р.

В.Г.Ля с ко ронсь ким де талізо вані на плані 
роз та шу ван ня валів і ровів, на си пи ба ш то во
го ти пу, на пев не, пізньо се ред нь овічно го ча су, 
вка за на на яв  ність льохів і під зем них ходів 
XVIIXVIII ст.

Літ.: Ша фон ский, 1851. — С.527,536; Ля с ко рон
ский, 1901. — С.449450; Па дал ка, 1914. — С.176; 
Ма ка рен ко, 1917. — С.46; 1927. — С.113; Черні гів щи
на, 1990. — С.775; Мор гу нов, 1996. — С.81.
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229. ДА ВИДГО РО ДОK (KежанГо ро док), 
смт., Столінський рн, Брест сь ка обл. (п. б. р. 
Прип’ять — ба сейн р. Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник XXII ст.
Роз коп ки Ф.І.Kамінським чо ти рь ох 

на сипів кур ганів, 1870 р.
Літ.: Су пру нен ко, 1988. — С.12; Ван цак, Су п ру

нен ко, 1995. — С.19.

230. ДА ВИДГО РО ДОK, смт., Сто лін сь
кий рн, Брестсь ка обл., ур. Ви душГо ра (п. б. р. 
Прип’ять — ба сейн р. Дніпро).

По се лен ня до би пізньо го не оліту  брон зи.
Відкри те Ф.І.Kамінським 1877 р. До слід

ник здійснив збо ри підйом них ма те ріалів — 

фраг ментів ке раміки та ви робів з кре ме ню.
Літ.: Ру динсь кий, 1928. — С.38; Суп  ру нен ко, 

1991б. — С.71; Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.18.

231. KОС Т РИЦЬKА СЛОБІДKА, с., Бо б

руйсь кий рн, Мо ги ль овсь ка обл. (п. б. р. Бе ре

зи на — ба сейн р. Дніпро).

Kур ган ний мо гиль ник XXII ст. у складі 

по над 40 на сипів.

Роз коп ки Ф.І.Kамінсько го 1885 р. (15 кур

ганів); у 1890х рр. не кро поль до слід жу вав ся 

В.З.За вит не ви чем.
Літ.: За вит не вич, 1894. — С.124153; Се дов, 1982. 

— С.9899,115; Су пру нен ко, 1988. — С.1213.
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Реєстр пам’яток, дослідже них ро бо та ми му зею...

Р О С і Й С ь К А  Ф Е Д Е Р А Ц і Я

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДО РЕЄСТРУ
 (ци ф ра ми по зна чені по ряд кові но ме ри пам’яток у реєстрі).

Па ле оліт 25, 26, 69, 70, 77, 106, 178, 219, 226 
(в т.ч. місцез на хо д жен ня ви коп ної чет вер тин
ної фа у ни)

Ме золіт 89

Не оліт 2, 3537, 73, 143, 230, 233

Брон зо вий вік 28, 111, 141, 145, 155, 230

до ба ран ньої брон зи 35, 63, 65, 7173, 81, 85, 89, 
109, 116, 124, 140, 143, 154, 158, 166, 176, 181, 189, 
205, 206, 208, 214, 230

до ба се ред ньої брон зи 2, 18, 35, 37, 46, 72, 73, 
166

до ба пізньої брон зи 29, 3537, 46, 63, 71, 73, 89, 
116, 124, 133, 140, 143, 156, 166, 181, 189, 208

Ранній залізний вік
пе редскіфський час 72
скіфський час 18, 27, 33, 36, 37, 47, 48, 51, 52, 

6365, 68, 72, 73, 75, 85, 89, 91, 92, 104, 109, 111, 
124, 128, 129, 140, 141, 143, 145, 151, 154, 167, 170, 
176, 182, 185, 186, 188, 194, 196, 205, 208, 223, 227

Ран нь о римсь ка до ба
сар ма ти 51, 68
за ру би нець ка куль ту ра 68

Пізньо римсь ка до ба
чер няхівська куль ту ра 46, 51, 65, 73, 116, 134, 

140, 143, 170, 194, 220
київська куль ту ра 140

Ста ро жит ності се ре ди ни  тре тьої чверті 
I тис. н.е. 2, 28, 35, 36, 116, 157

Ро менсь ка куль ту ра та пам’ят ки ос тан ньої 
чверті I тис. н.е. 6466, 85, 89, 139, 140, 143, 144, 
154, 164, 165, 176, 182, 186, 188, 190, 193, 199, 
205208, 216, 222224, 232

Kиївська Русь 7, 24, 49, 5052, 6366, 73, 82, 
85, 89, 90, 109, 120, 124, 139, 140, 143, 144, 146, 
147, 154, 155, 164166, 168, 176, 179, 180, 182190, 
192, 193, 195197, 199, 200, 202, 203, 205209, 215, 
216, 221225, 228, 229, 231

змійові ва ли 81(?), 130, 169, 201

по ловці 72

Пам’ят ки XIIIXV ст. 24, 65, 89, 109, 190

До ба пізньо го ук раїнсько го се ред нь овіччя 
(XVIXVIII ст.) 2, 11, 12, 17, 30, 36, 37, 55, 6467, 
71, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 109111, 120, 129, 139, 
149, 170, 176, 177, 182, 185, 190, 193, 196, 198, 199, 
207, 209, 221, 223, 228

Kур га ни 1, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 20, 29, 31, 33, 
38, 41, 42, 47, 48, 53, 54, 56, 58, 68, 72, 87, 91, 
9399, 101104, 108, 113, 117, 125, 126, 135, 136, 
138, 142, 145, 148150, 153, 156, 158, 160163, 171, 
172, 175, 181, 210, 213, 217, 218

Май да ни і май да но подібні спо ру ди 3, 6, 8, 
11, 13, 14, 16, 19, 2123, 31, 32, 34, 39, 40, 4345, 
48, 56, 5962, 79, 83, 84, 86, 88, 101, 105, 107, 
112115, 119, 121124, 127, 131, 132, 136, 137, 139, 
152, 153, 159, 173, 174, 191, 204, 211, 212

232. KАР БУ ЛАKСЬKА (Kар бу лак), ст., 
Сун жинсь кий рн, Ре с публіка Чеч ня 
(Че черія) (р. Сун жа — ба сейн р. Те рек).

Впу ск не по хо ван ня в кур гані на гли бині 
0,9 м, під ве ли ким ка ме нем, так зва ної, 
«алансь кої» куль ту ри VIIIX ст.

Розвідки С.Г.Kир’яко ва 1894 р.
Літ.: [Пе т ров], 1901. — С.145146 (згад ка).

233. ПО ДО БИ НЕ, с., Бе жець кий рн, 
Тверсь ка губ. (п. б. р. Мо ло га — бас е йн р. Вол га).

Не олітич на сто ян ка во лосівської куль ту
ри.

Збо ри ви робів з кре ме ню за уча с тю 
K.М.Скар жинсь кої до се ре ди ни 1880х рр.

Літ.: Го род цов, 1923. — С.353; Ру динсь кий, 1928. 
— С.36,38. 



У пе реліку по да ють ся: 
1) по ряд ко вий но мер місцез на хо д жен ня за 

абет ко вим прин ци пом, згідно з су ча сним дер
жав ним і адміністра тив ним поділом; 

2) прив’яз ка кон крет них місцез на хо д жень 
пред метів му зею K.М.Скар  жинсь кої за 
адміністра тив ним поділом кінця XIX  по чат
ку XX ст.; 

3) їх су час не місце роз та шу ван ня (за на се
ле ни ми пунк та ми), з на ве ден ням по си лань на 
лі те ра ту ру, при на яв ності відо мо стей про 
існу ван ня тут пев них пам’яток, публікацій 
пред метів; 

4) інвен тар ний но мер пред метів збірки за 

«Kата ло гом ар хе о логічно го відділу При род
ни чоіс то рич но го му зею Пол тавсь ко го 
гу бернсь ко го земства» [KАВ. — Т.1], як най
повнішим реєстром ар хе о ло гічної збірки 
Лу бенсь ко го му зею. У разі на ве ден ня да них за 
ру ко пи сним «Kата ло гом» зібран ня Лу бен сь
кого музею K.М.Скар  жинсь кої [ДА ПО. — 
Ф.222. — Спр.2], пе ред но ме ром пред ме та вво
дить ся до дат ко ве по зна чен ня: «K.Ск.», прий
ня те ще у Kруг ли ку;

5) до пе реліку ввійшли ли ше пред ме ти з 
ар хе о логічної ко лекції му зею, за ви нят ком 
збірок дріб ної ме та ле вої пла с ти ки та нуміз ма
тич ної.
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ПЕРЕліK МіСЦЕЗНАХОДЖЕНь 
предметів археологічної збірки

1

2

3

112

420, 671, 
762763, 

846

619620

Вовніги, с., Ка те ри но славсь
кий пов., Ка те ри но славсь ка 
губ., Вовнізький поріг (л. б. 
р. Дніпро)

Мар'янівка, с., Верх нь о
дніпровсь кий пов., Ка те ри
но славсь ка губ. (л. б. р. Жов
та)

Мар'янівка, с., Верх нь о
дніпровсь кий пов., Ка те ри
но славсь ка губ. (п. б. р. Жов
та)

Яси но ва те (Яси но ват ка), с., Вільнянсь кий рн, бал
ка Кла у са, гир ло — пізньо не олітич не по се лен ня, 
мо гиль ни ки до би ене оліту, кур га ни [АПУ, 1966. — 
С.67, 70;  Те легін, Бо дянсь кий, 1990. — С.32;  Те ле гин, 
1991. — С.76] — ви пад ко ва знахідка пра ще во го 
ка ме ню.

Мар'янівка, с., П'яти хатсь кий рн, кур га ни на пла то 
ви со ко го бе ре га [Ко ва ль о ва, Му хо пад, Ша ло бу дов, 
1993. — С.72], ок ремі знахідки в до лині ріки — ула
мок діаба зо вої сверд ле ної со ки ри, пра ще вий 
камінь, брон зо вий на ко неч ник стріли скіфсько го 
ча су і три ло па те вий залізний — I тис. н.е.

Мар'янівка, с., П'яти хатсь кий рн, зруй но ва ний 
1886 р. кур ган «за 25 верст від Кри во го Ро гу» — 
«об па ле ний» че реп лю ди ни та улам ки ліпної 
ке раміки до би брон зи.

У К Р А Ї Н А

ДНІПРОПЕТРОВСЬKА ОБ ЛАСТЬ
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Перелік місцезнаходжень предметів археологічної збірки

ЖИТОМИРСЬKА ОБ ЛАСТЬ

4

5

6

470471

477

506/13;  
К.Ск. 
1916

Вир ло ок (Вер ло ок), с., Ра до
мись кий пов., Київська губ. 
(л. б. р. Ми ка)

Ов руч, м., Ов руць кий пов., 
Во линсь ка губ. (л. б. р. 
Но ринь)

Ов ручсь кий пов., Во линсь ка 
губ. (л. б. р. Уша)

Вир ло ок, с., Ра до мись кий рн, по бли зу с. Кич ки
ри, 2 кур га ни та змієві (?) ва ли [По хи ле вич, 1864. 
— С.183, 729;  Ан то но вич, 1895. — С.9] — ниж ня 
ча с ти на ліпно го гор щи каур ни та квар ци то ва 
шліфо ва на кли но подібна со ки ра до би ран ньої 
брон зи.

Ов руч, м., Ов ручсь кий рн, по се лен ня до би не о літу 
— брон зи [Тр. XI АС, 1901. — 1. — С.20;  АПУ, 1966. 
— С.95] — фраг мен ти ке раміки до би брон зо во го 
віку, відщеп кре ме ню.

Ов ручсь кий рн. Імовірно, Коптівщи на, с., се ли ще і 
кур ган ний мо гиль ник з дослідже ни ми по хо ван ня
ми XXI ст. [АПУ, 1966. — С.109;  Мо ця, 1987. — 
С.132] — ши фер не пряс ли це і хре с тиктільник, 
ула мок скля но го брас ле ту, мідний бу бо нець.

7

8

9

10

496

696

507/17, 
910, 19;  
705706

511

Київ, м., Во ло ди мирсь ка 
вул., са ди ба кн. Тру бець ко го 
(п. б. р. Дніпро)

Київ, м., Гли бо чиць кий яр (п. 
б. р. Дніпро — стру мок Гли
бо чи ця)

Київ, м., Ки силівка (Фро
лівська, Зам ко ва го ра) та її 
підніжжя (п. б. р. Дніпро)

Київ, м., Ки рилівська вул., 
Поділ (п. б. р. Дніпро)

Київ, м., Шев ченківський рн, вул. Во ло ди мирсь ка, 
№№ 1, 3, куль турні на ша ру ван ня XXIII ст., в т.ч. 
за лиш ки язичниць ко го ка пи ща, мо гиль ни ка IXX cт. 
та ро тон ди XIIXIII ст. [Кар гер, 1958. — С.127230;  
То лоч ко, 1972. — С.60, 61, 120;  1980. — С.6163;  То лоч
ко та ін., 1981. — С.1621, 182192] — шма то чок 
смаль ти від мо заїки.

Київ, м., Подільський рн, Гли бо чиць кий яр, ок ремі 
знахідки від ча су чер няхівської куль ту ри до XVIII ст., 
куль турні на ша ру ван ня XIXIII ст. [Брай чевсь кий, 
1963. — С.37;  То лоч ко, 1972. — С.51;  Че ка новсь кий, 
1991. — С.9697] — ула мок стінки кру жаль но го дав
нь о русь ко го гор щи ка.

Київ, м., Ки силівка (Зам ко ва го ра), Шев ченківський 
рн, сліди по се лень софіївсько го ти пу трипільської, 
се ред нь одніпровсь кої, під гір цівсько го ти пу, чер
няхівської куль тур, по се лен ня за ру би нець кої куль
ту ри, куль турні на ша ру ван ня VIIXVII ст. [Шов ко
пляс Г., 1958;  1963. — С.138140;  1969. — С.7678;  
Брай чевсь кий, 1963. — С.20, 2325, 31, 33, 37;  То лоч ко, 
1972. — С.5153, 6466;  1976. — С.34;  1983;  То лоч ко 
та ін., 1981. — С.5254;  Те ле гин, 1982. — С.42;  та ряд 
ін.] — фраг мен ти ліпно го і кру жаль но го по су ду, в т.ч. 
руч ка ам фо ри, пізньо се ред нь овічна дим ле на й 
по лив'яна ке раміка, улам ки ема ль о ва них кахлів та 
скля но го по су ду XVII ст., залізні на ко неч ни ки стріл, 
вістря на спис.

Київ, м., Подільський рн, вул. Фрун зе, куль турні 
на ша ру ван ня XIXIII, XVIIXVIII ст. [Ка люк, 
Занкін, 1993. — С.6869] — брон зо ва руч ка пізньо се
ред нь овічно го (?) кин д жа ла.

КИЇВ
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11

12

13

14

416

505

507/8, 
1118

617, 618

Київ, м., Ки янівський (Ки я
нів) пров. (п. б. р. Дніпро)

Київ, м., Микільська сло бід
ка (л. б. р. Дніпро)

Київ, м., Поділ (п. б. р. Дніп
ро)

Київ, м., нагірна те ри торія 
міста XIXIII ст. (п. б. р. 
Дніпро)

Київ, м., Ки янівський пров., Шев ченківський рн, 
куль турні на ша ру ван ня трипільсько го ча су та 
XXIII ст. [Круц, 1976. — С. 9395;  Са гай дак, 1982. 
— С.5056;  Мов чан, Бо ров ский, 1991. — С.4041;  
1993. — С.69] — ула мок скля но го дав нь о русь ко го 
брас ле та.

Київ, м., Дар ниць кий рн, Ліво бе реж ний жит ло вий 
ма сив, по се лен ня до би пізньо го не оліту, ене оліту, 
ран ньої та се ред ньої брон зи, ран нь о го залізно го 
віку, за ру би нець кої куль ту ри [Са мой ловсь кий, 1952. 
— С.8183;  Да ни лен ко, 1956. — С.172173;  Брай
чевсь кий, 1963. — С.13;  Шов ко пляс, 1969. — С.76, 78, 
80;  Те ле гин, 1982. — С.33;  Тіто ва, 1991. — С.90] — 
ула мок ле зо вої ча с ти ни залізно го но жа за ру би нець
кої куль ту ри (?).

Київ, м., Подільський рн, куль турні на ша ру ван ня 
від дав нь о русь ко го ча су до XVIII ст. [То лоч ко, 1972. 
— С.129138;  1983. — С.161164;  То лоч ко та ін., 
1981. — С.22, 111121;  Те ле гин, 1982. — С.33;  
С.77105;  Ива кин, 1982;  Іва кин, Сте па нен ко, 1985;  
та ряд ін.] — улам ки кру жаль ної ке раміки та скля
но го по су ду XII і XVIIXVIII ст.

Київ, м., Шев ченківський рн, ви пад кові знахідки 
ан т ро по логічних ма теріалів з по хо вань другої чверті 
XIII ст.

15

16

17

18

19

697

845

834, 835

828/12

405

Бо яр ка (Бо яр каБу даївка), 
м ко, Київський пов., 
Київська губ. (л. б. р. Уна
ва)

Лет ки (Ле с ки), с., Київсь кий 
пов., Київська губ. (л. б. р. 
Дес на)

Мо то вилівка, с., Фастів сь
кий пов., Київська губ. (л. б. 
р. Стуг на)

Пе репілчинці, с., Сквір сь кий 
пов., Київська губ. (р. Рос та
ви ця)

Пе ре я слав, м., Пе ре я с лавсь
кий пов., Пол тавсь ка губ. (л. 
б. р. Аль та)

Бо яр ка, с., КиєвоСвя то шинсь кий рн — ви пад ко ва 
знахідка кам'яно го товкача до би брон зи [про па м'ят ки 
ок ру ги: Те ре нож кин, 1961. — С.7;  Шен д рик, 1977. — 
С.70;  Ку че ра, 1987. — С.7879].

Лет ки, с., Бро варсь кий рн — ча с ти на пла
виль но го гор щи ка зі злит ком срібла XVIIXVIII 
ст.

Мо то вилівка, с., Фастівський рн, по се лен ня та мо гиль
ник біло грудівської чи чор ноліської куль ту ри, скіфсько
го ча су та 2 се ли ща чер няхівської куль ту ри [Те ре нож
кин, 1961. — С.7, 45;  Шен д рик, 1977. — С.111;  Пе т ра у с
кас, Шишкін, 1991. — С.69] — фраг мен ти ліпної 
ке раміки, при кра ше ної паль це ви ми відбит ка ми по 
вінцю та ниж че — наскрізни ми про ко ла ми, гор ло ви на 
ан тич ної ам фо ри.

Сквірський рн — знахідка залізних ли с то подібно го 
втуль ча с то го і ромбічно го че реш ко во го на ко неч
ників стріл. 

Пе ре я славХмель ниць кий, м., Пе ре я славХмель ниць кий 
рн, ста рий фор теч ний вал в рай оні Аль тиць ко го містка 
— ви пад ко ва знахідка залізно го дав нь о русь ко го на ко
неч ни ка стріли [про дав нь о русь ке міс то: Кар гер, 1954. — 
С.530;  Ку че ра, Су хо бо ков, 1984. — С.133;  Ку че ра, 1987. 
— С.5760;  То лоч ко, 1989. — С.40, 42, 95, 107108 і сл.;  
Бу зян, Ко ли бен ко, Тов кай ло, 1992. — С.68;  Ко рин ный, 
1992. — С.144150;  а та кож: Шен д рик, 1977. — С.9597].

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
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20

21

22

23

24

25

527534

886887

826827

694, 695

703

839

Пи ро го ве (Пи рогівка), с., 
Київський пов., Київська 
губ. (п. б. р. Дніпро)

Пи ро го ве (Пи рогівка), с., 
Київський пов., Хотівська 
вол., Київська губ., ур. Цер
ков щи на (Цер ко ви ще) (п. б. 
р. Дніпро), Гни лець ка пу с
тинь

Стай ки, с., Канівський пов., 
Київська губ. (п. б. р. 
Дніпро)

Трипілля (Три поліс), с., 
Ва сильківський пов., 
Київсь ка губ. (п. б. р. Дніпро)

Хо дорів, с., Київська губ. (п. 
б. р. Дніпро)

Київська губ. (п. б. р. Дніп ро)

Пи ро го ве (Пи рогів), сще, КиєвоСвя то шинсь кий 
рн, дав нь о русь ке го ро ди ще XXII ст., спо ру д же не 
на по се ленні за ру би нець кої куль ту ри [Мах но, 1959. 
— С.94;  Шен д рик, 1977. — С.72;  Ку че ра, 1979;  Ку че
ра, Су хо бо ков, 1984. — С.53] — знахідки за ру би нець
ких та дав нь о русь ких залізних на ко неч ників стріл, 
уламків ву дил, пряж ки, ри бальсь ких гачків, 
залізний ко ва ний цвях та брон зові злит ки і шма
точ ки шла ку.

Пи ро го ве (Пи рогів), сще, КиєвоСвя то шинсь
кий рн, са ди ба са на торію МВС Ук раїни «Хутір 
Вільний», по се лен ня софіївсько го ти пу 
трипільської [Круц, 1977. — С.117, 122123] та 
за ру би нець кої куль тур, мо гиль ник за ру би нець
кої куль ту ри [Мак си мов, 1972. — С.3537] з 
по хо ван ням скіфсько го ча су VIV ст. до н.е. 
[Мах но, 1959. — С.94;  Шен д рик, 1977. — С.72], 
за лиш ки грун то во го не кро по лю XIXII ст., 
мо на с тирсь кий пе чер ний ком плекс XIIXIII, 
XIVXVI та ХVIIIXIX ст. [То лоч ко, 1971. — 
С.5765;  Стри харь, Бо б ров ский, 1991. — С.86;  
Бо б ровсь кий, 1993. — С.1517;  Бо б ровсь кий, 
Во рон цо ва, Стріхар, 1993. — С.13] — біля вхо ду 
до пе чер — фраг мен ти ліпної ке раміки за ру би
нець ко го ча су.

Стай ки, с., Ка гар лиць кий рн, ур. Ли са Го ра, дав
нь о русь ке го ро ди ще [АПУ, 1966. — С.172;  
Шмаглий, Пе т ров ская, 1960. — С.1214;  Шен д рик, 
1977. — С.6667;  Ку че ра, Су хо бо ков, 1984. — 
С.6465] — брон зові дро тяні персні, брас ле ти, 
залізне «кай ло».

Трипілля, с., Обухівський рн, ур. Івка ти ця, по се
лен ня се ред нь одніпровсь кої та ка та комб ної куль
тур [Бон дарь, 1974. — С.100;  Шен д рик, 1977. — С.88] 
— знахідка гней со вої кли но подібної со ки ри;  на 
дав нь о русь ко му го ро дищі літо пис но го Тре по ля 
[То лоч ко, 1980. — С.141;  Ку че ра, Су хо бо ков, 1984. — 
С.5960] та пізньо се ред нь овічно му за мчищі 
XVIXVII ст. — ула мок (голівка) мар му ро вої жіно
чої скульп ту ри.

Хо дорів, с., Ми ронівський рн, дав нь о русь ке го ро
ди ще, се ли ще та мо гиль ник [АПУ, 1966. — С.173;  
Ку че ра, 1966. — С.202;  Шен д рик, 1977. — С.81;  
Ку че ра, Су хо бо ков, 1984. — С.7071] — «мар му ро ве» 
на ми с то, два ши фер них пряс ли ця із за пов нен ня 
по хо ван ня.

Київська обл. (?) — ви пад ко ва знахідка брон зо во го 
на ко неч ни ка стріли скіфсько го ча су.

26 139Аб рамівка, с., Олек санд
рійський пов., Хер сонсь ка 
губ. (л. б. р. Інгу лець)

Но вий Ста ро дуб, с., Олек сандрійський рн, ку ток 
Аб рамівка, ви пад ко ва знахідка кель та до би пізньої 
брон зи [Ка мин ский], 1897. — С.239. — Табл. LXXXII, 
55;  Лєсков, 1967. — С.143178;  Чер ных, 1976. — 
С.77. — Тип К32].

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
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27 833Ми хайлівка, с., Олек санд
рійський пов., Хер сонсь ка 
губ. (л. б. р. Інгу лець)

Ми хайлівка, с., Єли са вет градківський рн, по се лен
ня чер няхівської куль ту ри — ви пад ко ва зна  хідка 
ши фер но го пряс ли ця [про се ли ще: АПУ, 1966. — 
С.183;  Мах но, 1960. — С.34].

28

29

30

149

330;  
331/14;  
427469;  
483495;  
513514

823824

Керч, м., Таврійська губ., 
Міт ри да то ва го ра

Керч, м., Таврійська губ., 
не кро полі Пантіка пею 
ан тич но го ча су

Керч, м., Таврійська губ., 
півн. схил Мітри да то вої 
го ри, скар бо шу кацькі зна
хід ки зі склепів

Керч, м., Кер ченсь кий рн, Мітри да то ва го ра, ак ро
поль Пантіка пею — ви пад ко ва знахідка на ко неч
ни ка стіли скіфсько го ча су.

Керч, м., вул.Фрун зе, рн су час но го ав то вок за лу — 
кру жаль на чор но ла ко ва та чер во нофігур на 
ке раміка, світиль ни ки, при кра си, де талі сар ко
фагів, зо лоті бляш ки [Бла ват ский, 1961. — 
С.191200;  1964].

Керч, м., квар тал між Ко с тян тинівською, Госпіталь
ною та 2ю Ес пла над ною вул., не кро поль 2ї пол. 
IV — 1ї пол. V ст. н.е., грабіж ниць кі роз коп ки у 
червні 1904 р. — улам ки брон зо вих при крас, бля
шок, 14 брон зо вих пря жок [ог ляд літ.: Ай ба бин, 
1993. — С.2223;  публ. млів Дер жав но го Ерміта жу: 
Шкор пил, 1907. — С.166;  1909. — С.150;  Ай ба бин, 
1990. — С.587;  За сец кая, 1993. — С.23105].

КРИМ

31

32

114, 
140141

310318, 
691

ТрьохІзбен не, сл., Ста ро
більський пов., Харківська 
губ. (л. б. р. Сіверсь кий 
До нець)

ТрьохІзбен не, сл., Ста ро
більський пов., Харківська 
губ., Му ратівська да ча (л. б. 
р. Сіверсь кий До нець — п. б. 
р. Ай дар)

Трьохізбен ка, с., Но во ай дарівський рн, ви пад

кові знахідки крем'яно го вістря на спис до би 

ене оліту [Ля с ко рон ский, 1903. — С.61. — Прим.2], 

брон зо вих кель та і до ло та зруб ної куль ту ри на 

місці ро зо ра но го кур га ну [Ру динсь кий, 1928. — 

С.43. — Табл.IV, 2021;  Та та ри нов, 1993. — С.98, 

100;  Чер ных, 1976. — С.83, 109. — Ти пи: кельт — 

К52, до ло то — К22].

Трьохізбен ка, с., Но во ай дарівський рн, гру па кур

ганів за 0, 61, 2 км на захід від се ла у складі кур

ганів «Веслєєва, Пи са ревсь ко го й Стрілковсь ко го» 

[Ба га лей, 1905. — С.80], що досліджу ва ла ся В.М. та 

І.М.Ле он то ви ча ми [Ру динсь кий, 1928. — С.41;  

Су пру нен ко, 1999а. — С.293297]. Під на си па ми 

ви яв лені по хо ван ня ям ної, ка та комб ної та зруб ної 

куль тур [Ру динсь кий, 1928. — С.39. — Табл.III, 17, 

1922] — цілі фор ми та улам ки ліпних гор щиків. На 

півден ний схід від се ла, в ур. Ма я ки та Ма лий 

ло жок, зна хо ди ли ся ще дві гру пи у складі 3 та 4 

на сипів [Ба га лей, 1905. — С.80], ча ст ко во досліджені 

ро бо та ми Сіверсь коДо нець кої ек с пе диції ІА АН 

УРСР 19731974 рр. [Глад ких, Пис ла рий, Кро то ва, 

Ге рась ко ва, Шве цов, 1974. — С.259;  Глад ких, Пис ла

рий, Кро то ва, Ге рась ко ва, 1975. — С.267].

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
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33

34

35

665

147, 339, 
681

324; 
475/17

До б ринсь ка, ст., Ми ко ла їв
ський пов., Хер сонсь ка губ. 
(п. б. р. Півден ний Буг)

Ми ко лаїв, м., Ми ко лаїв сь
кий пов., Хер сонсь ка губ. (п. 
б. р. Півден ний Буг)

Па ру ти не, с., Очаківський 
пов., Хер сонсь ка губ. (п. б. 
Бугсь ко го ли ма ну), Ольвія та 
її ок ру га

Ми ко лаївський рн, око лиці м.Ми ко лаїв, по се лен ня 
елліністич но го ча су (?) — ви пад ко ва знахідка дав
ньоєги петсь ко го фа ян со во го ушебті кінця І тис. 
н.е. з ієрогліфічним на пи сом [Па мят ни ки, 1986. — 
№ 18].

Ми ко лаїв, м. та Ми ко лаївський рн, кур ганні 
не кро полі хо ри Ольвії, в т.ч. біля Сівер со ва Ма я ка, 
по се лен ня по вул. Адміральській [Сныт ко, 1985. — 
С.7778;  1990. — С.8;  Сныт ко, Ни ки тин, 1985. — 
С.357] — брон зові на ко неч ни ки стріл скіфсько го 
ча су, зо лоті на шивні бляш ки «із зо б ра жен ням 
об лич чя лю ди ни», а та кож од норіжко вий відкри
тий світиль ник [За хо жай, 1994. — С.92. — Рис.2, 1].

Па ру ти не, с., Очаківський рн, те ри торія се ла та 
Ольвійсько го істо ри коар хе о логічно го за повідни
ка, ко лишні землі ге не ра ла Фадєєва [ОАК за 1894 г., 
1896. — С.11;  Сла вин, 1960. — С.4951;  Ко зуб, 1974. 
— С.45;  Па ро вичПе ши кан, 1974. — С.5;  Кры жиц
кий, Ко зуб, Ру ся е ва, Буй ских, Кор пу со ва, Кра пи ви на, 
Лей пун ская, Ма за ра ти, Мар чен ко, От реш ко, 
Скржин ская, Сон, 1987. — С.59;  Скуд но ва, 1988. — 
С.5; ] — ам фо ра, скля не і сер доліко ве на ми с то, 
брон зові пряж ки, фібу ли, се реж ки, кільця і персні, 
в т.ч. з ге ма ми.

36

37

150

323

Мо золіївка, с., Кре мен чуць
кий пов., Пол тавсь ка губ. (л. 
б. р. Дніпро)

Сергіївка, с., Кре мен чуць кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ур. 
Озе ро Ли ман (л. б. рр. 
Дніпро — Су ла)

Мо золіївка, с., Гло бинсь кий рн, «піски» дру гої те ра
си, про ти цен т ру се ла — по се лен ня до би пізньої 
брон зи — ран нь о го залізно го віку та ро зо ра ний 
на сип кур га ну, в око ли цях — знахідка ран нь
оскіфських стре ме но подібних брон зо вих ву дил 
[Ля с ко рон ский, 1911. — С.22;  Кра ка ло, Ку ла то ва, 
1996. — С.380];  по ряд з сусіднім, приєдна ним до 
пер шо го, с. Мо розівка, — знахідки фраг ментів 
по су ду скіфсько го ча су [Те ле гин, Юра, Ку че ра и др., 
1958. — С.14, 15, 24;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. 
— С.45];  — до ЛМС надійшли два брон зо ві на ко
неч ни ки стріл скіфсько го ча су [Фи ал ко, 1994. — 
С.19].

Бро вар ки, с., Гло бинсь кий рн (за топ ле на ділян ка з 
кол. с. Сергіївка), решт ки різно ча со во го по се лен ня 
на уз бе режжі і на дні ста риці (озе ра) Ли ман, де 
та кож зна хо ди ли цілі фор ми ліпно го по су ду та кру
жальні ан тичні ам фо ри, не по далік — на другій 
те расі — 2 на си пи кур ганів та дві кур ганні гру пи 
[Лу го вая, 1987. — С.31] — улам ки ліпно го по су ду 
до би брон зи.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Глобинський рн



38

39

657

702

Бе резівські ху то ри, між сс. 
Іванівка й Лазірки, Лу бенсь
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
ур. Во лоські мо ги ли (во доділ 
рр.Сліпорід — Гни ла Ор жи
ця)

Олек сандрівські ху то ри, 
Лу бенсь кий пов., ур. Над 
яром Без кров но го, кол. 
землі («да ча») М.К.Ше ме та 
(п. б. р. Сліпорід)

Бе резівка, с., Гребінківський рн, кур ган на гру па, 
зни ще на ро зо рю ван ням, в ур. Во лоські мо ги ли 
(«Три бра ти») — три кур га ни [Ма ка рен ко, 1917. — 
С.77], один з яких зберігся на ви со ту 0,5 при 
діаметрі 25 м [Ку ла то ва, 1989б. — С.10. — Рис.18]. 
З гру пою пов'язується знахідка кам'яної сверд ле
ної шліфо ва ної со ки ри пізньо ям ної куль ту ри 
[Ку ла то ва, 1995. — С.166167] — до ЛМС надійшла 
ниж ня ще ле па лю ди ни зі зруй но ва но го по хо ван
ня.

Олек сандрівка, с., Гребінківський рн, об сте же ний 
за дер но ва ний кур ган ви со тою 2,5 м та діаме т ром 23 
м, що мав на вко ло гру пу з мен ших, повністю ро зо
ра них на сипів [Ку ла то ва, 1989б. — С.7] — знай де но 
ула мок обуш ної ча с ти ни поліро ва ної кам'яної 
сверд ле ної со ки ри до би се ред ньої брон зи.

264

Додаток 2.

Гребінківський рн

40 771Пе ре во лоч на, містеч ко, 
Ко бе ляць кий пов. (п. б. р. 
Вор ск ла — л. б. р. Дніпро)

Світлогірське, с., Ко бе ляць кий рн (за топ ле на 
во до схо ви щем ділян ка пер шої над за плав ної те ра си 
в рай оні Пе ре во лоч нинсь кої пе ре пра ви). Ймовірно, 
зруй но ва не по хо ван ня гуннсь ко го ча су — улам ки 
брон зо во го ли то го ка за на [Лев чен ко, Су пру нен ко, 
1994. — С.7780].

Кобеляцький рн

41 841Ке ле бер да, с., Кре мен чуць
кий пов. (л. б. р. Дніпро)

Ке ле бер да, с., Кре мен чуць кий рн (ча ст ко во за топ
ле на ділян ка дру гої те ра си) — те ри торія укріпле но
го со тен но го на се ле но го пунк ту XVXVIII ст. 
[Па дал ка, 1905. — С.175, 210], — мо нет норе чо вий 
скарб XVIXVII ст. — ча вун ний ка за нок з вуш ка ми, 
зі сліда ми ре с та в рації, в яко му містив ся скарб.

Кременчуцький рн

42 406Ло х ви ця, м., Ло х виць кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ур. 
Ри шан ка (п. б. р. Ло х ви ця)

Ло х ви ця, м., Ло х виць кий рн, на схід від міста, біля 
підніжжя дав нь о русь ко го го ро ди ща XII — се ре ди ни 
XIII ст. в ур.Ви сокі Лазірки [Архів РКМ. — Інв. № 
КВ.15279, Д.728 (план О.П.Гри чу ка);  Се мен чик, 
1928;  Ко пи лов, 1945. — С.1617;  Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.66;  Ку че ра, Су хо бо ков, 1984. — 
С.144;  Мор гу нов, 1988а. — С.195197;  1990. — С.105;  
1996. — С.6569;  Пол тав щи на, 1992. — С.469] — 
заліз ний втуль ча с тий на ко неч ник дро ти ка дав нь о
русь ко го ча су.

Лохвицький рн
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43

44

45
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47

48

49
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404

400, 
402403

401
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738, 741

138

397

1100, 
137, 

515525, 
688, 690

Вільшан ка, с., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ур. 
На міски (п. б. р. Вільшан
ка — струм ка Кам'яний 
По тік)

Вільшан ка, с., Лу бенсь кий 
пов., ур. По жар ня (п. б. р. 
Вільшан ка)

Вільшан ка, с., Лу бенсь кий 
пов., ур. Філонів Яр (п. б. 
струм ка Кам'яний Потік)

Вісач ки (Ісач ки), с., Лу бенсь
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
Вісачківський па горб (л. б. р. 
Мно га)

Вой ни ха, х., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. (л. б. р. 
Со ло ни ця)

В'язівок, с., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. 
(во доділ рр. Сліпорід — 
Удай), між сс. Кле пачі та 
Олек сандрівка

В'язівок, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ. (п. б. р. 
Су ла), пер ша те ра са, «на 
полі, всіяно му че реп ка ми 
над Су лою»

Гінці, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., маєток 
Г.С.Кир'яко ва (п. б. р. Удай)

Вільшан ка, с., Лу бенсь кий рн, ур. Наміски, го ро ди
ще скіфсько го ча су по бли зу кол. Вільшансь кої дачі 
[Мо ру жен ко, 1969. — С.14;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 
1982. — С.71], око лиці — знахідка ціліндрич но го 
то чиль но го ка ме ню з от во ром для підвішу ван ня, 
на пев не, скіфської до би.

Вільшан ка, с., Лу бенсь кий рн, ур. По жар ня — 
ви пад кові знахідки залізних дав нь о русь кої со ки ри 
[Ля с ко рон ский, 1903. — С.101], пізньо се ред нь
овічних ко си і підко ви до чо бо та.

Вільшан ка, с., Лу бенсь кий рн, ур. Філонів Яр — 
ви пад ко ва знахідка залізної со ки ри XVIIXVIII ст. 
[Ля с ко рон ский, 1903. — С.101].

Вісач ки, с., Лу бенсь кий рн, Вісачківський горб, гру па 
кур ганів II у складі 10 на сипів ви со тою 0,42,3 та 
діаме т ром 1740 м [Па дал ка, 1914. — С.160;  Ку ла то ва, 
Су пру нен ко, 1988. — С.26] — кам'яна шліфо ва на со ки ра 
підпря мо кут ної фор ми до би брон зи [Пе т ров], 1901. 
— С.148], ви яв ле на по ряд з на си па ми, ра зом із кре ме
ня ми та улам ка ми ліпної ор на мен то ва ної ке раміки 
до би се ред ньої брон зи [Ля с ко рон ский, 1903. — С.60. — 
Прим.8].

Вой ни ха, с., Лу бенсь кий рн, те ри торія су час но го 
се ла, се ли ще чер няхівської куль ту ри та ок ремі 
знахідки дав нь о русь ко го ча су [Ко пи лов, 1952. — 
С.308309] — залізні вістря на спис та ло па та, 
на пев не, XVII — по чат ку XVIII ст.

Ма лий В'язівок, с., Лу бенсь кий рн, по бли зу го ро ди ща 
скіфсько го ча су та йо го кур ган но го мо гиль ни ка «на 
ле ваді» [Ма ка рен ко, 1917. — С.30, 78;  Ля пуш кин, 1961. 
— С.86;  Мо ру жен ко, 1969. — С.2425;  1985. — 
С.162163;  Ку ла то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.3233;  
Ку ла то ва, 1989а. — С.55] — брон зо ва со ки ра 
колхідсько го (ко бансь ко го) ти пу пе редскіфсько го 
ча су [Ка мин ский], 1897. — С.239. — Табл. LXXXII, 57;  
[Пе т ров], 1901. — С. 148; Ля с ко рон ский, 1903. — С.63. 
— Прим.6;  Те ре нож кин, 1976. — С.78, 170;  Си до рен ко, 
Мах но, Те легін, 1982. — С.21, 67. — Табл.4, 5;  Ско рый, 
1999. — С.83].

В'язівок, с., Лу бенсь кий рн, се ли ще дру гої по ло ви ни 
XII — по чат ку XIII та XIV ст. В'язівок 14 [Мор гу нов, 
Не при на, Су пру нен ко, 1984. — С.38;  Су пру нен ко, 1986. 
— С.312;  1989г. — С.150], — ула мок скля но го дав нь
о русь ко го брас ле ту.

Гінці, с., Лу бенсь кий рн, те ри торія се ла, Гінцівська 
пізньо па ле олітич на сто ян ка [Ка мин ский, 1878. — 
С.147150;  Фе о фи лак тов, 1878. — С.153159;  Ля с ко рон
ский, 1903. — С.58. — Прим.;  Бе ре зин, 1936. — С.2425;  
Ле виць кий, 1947. — С.197247;  Бо ри с ков ский, 1953;  
Ефи мен ко, 1953. — С.551555;  Бе ре го вая, 1960. — 
С.145146;  Сер гин, 1988. — С.57;  1989. — С.1012;  
Шов ко пляс, 1994. — С.3334] — пер ша ко лекція знахідок 
у складі кісток ма мон та, шер сти с то го но со ро га, 
північно го оле ня та інших тва рин, ви ро би з кре ме ню, 
інших порід ка ме ню, кістки, во хра, вугілля, кістко ва 
брекчія то що [Су пру нен ко, 1995д. — С.183190].

Лубенський рн
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277, 278

689

101

301, 304

152
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Гінці, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Кня жа 
Го ра (п. б. р. Удай)

Гінці, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. За мли
ном (п. б. р. Удай)

Гінці, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., (п. б. р. 
Удай)

Ду хо ве, с., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ур. 
Го риш нянські бур ти (п. б. 
р. Удай)

За сул ля, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Ко са (л. 
б. р. Су ла)

За сул ля, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., біля по што
вої до ро ги до м. Хо рол, 
підви щен ня у за плаві (л. б. р. 
Су ла)

За сул ляСо ло ни ця, сс., 
Лу бенсь кий пов., Пол тавсь
ка губ. (л. б. р. Су ла)

Ка лай динці, с., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ур. 
Во лош ки (во доділ рр. Удай 
— Вільшан ка)

Гінці, с., Лу бенсь кий рн, мис пла то корінно го 
бе ре га над Гінцівською сто ян кою, кур га ни 
скіфсько го ча су — два на си пи [Па дал ка, 1914. — 
С.159;  Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.11] — срібне 
«кільце» — се реж ка та 14 брон зо вих на ко неч
ників стріл скіфсько го ча су [Су пру нен ко, 1989а. 
— С.20].

Гінці, с., Лу бенсь кий рн, по се лен ня до би брон зи 
— се ре ди ни I тис. н.е., на першій над за плавній 
те расі «на пісках» [Су пру нен ко, 1990а. — С.15] — 
фраг мен ти ке раміки до би брон зи, пізньо го 
ук раїнсько го се ред нь овіччя та улам ки гут но го 
скла.

Гінці, с., Лу бенсь кий рн, те ри торія се ла — знахідка 
кам'яної шліфо ва ної со ки ри до би брон зи [Ля с ко
рон ский, 1903. — С.60;  Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.11].

Ду хо ве, с., Лу бенсь кий рн, гру па кур ганів і май да
ни на пла то корінно го бе ре га [Па дал ка, 1914. — 
С.159] — 4 брон зо вих на ко неч ни ки стріл скіфсько
го ча су та 1 ок ре мо на захід, «у сте пу» [Ля с ко рон
ский, 1903. — С.63. — Прим.15].

За сул ля, с., Лу бенсь кий рн, миско са пер шої над
за плав ної те ра си, по се лен ня до би пізньо го не оліту, 
брон зи, скіфсько го ча су та XVIIXVIII ст. [Ля с ко
рон ский, 1903. — С.59. — Прим.3;  Ко пи лов, 1952. — 
С.307, 308;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.68;  
Ку ла то ва, 1988. — С.7;  Ку ла то ва, Су пру нен ко, 1988. 
— С.4849] — 6 брон зо вих на ко неч ників стріл 
скіфсько го ча су.

За сул ля, с., Лу бенсь кий рн, ур. Ляшівка, сліди 
по се лен ня з ма теріала ми пізньо не олітич ної, ран
ньо, се ред ньо та пізньо б рон зо вої до би, скіфсько
го ча су, чер няхівської та пеньківської куль тур, епо
хи пізньо го се ред нь овіччя [Ко пи лов, 1945;  1952. — 
С.308;  Ля пуш кин, 1961. — С.7374;  Ку ла то ва, 1988. 
— С.7;  Ку ла то ва, Су пру нен ко, 1988. — С.48;  Си до
рен ко, 1990. — С.170;  1999;  Си до рен ко, Ко ва лен ко, 
2000], по ряд — се ли ще пеньківської куль ту ри [Юрен
ко, 1988. — С.3334;  Су хо бо ков, Юрен ко, 1990. — 
С.156157] — брон зо вий на ко неч ник стріли 
скіфсько го ча су.

За сул ля, с., Лу бенсь кий рн, ур. Со ло ни ця чи 
Тур качівський горб (Тур качів па горб), решт ки 
по се лен ня не оліту ям ко вогребінце вої ке раміки, 
до би се ред ньої та пізньої брон зи, в т. ч. бон да ри
хинсь кої та ле бедівської куль тур, скіфсько го 
ча су і XVIII ст. [Ля с ко рон ский, 1903. — С.59. — 
Прим. 3;  Ко пи лов, 1949. — С.246;  Ля пуш кин, 
1961. — С.133;  Не при на, За лиз няк, Кро то ва, 
1986. — С.180;  Си до рен ко, 1990. — С. 171;  1991. 
— С.110], на впро ти ур.Ли са Го ра, — два залізних 
че реш ко вих на ко неч ни ки стріл дав нь о русь кої 
до би та XVI XVIІ ст.

Ка лай динці, с., Лу бенсь кий рн, на сип ро зо ра но го 
кур га ну [Па дал ка, 1914. — С.159;  Ку ла то ва, Су пру
нен ко, 1988. — С.19] — брон зо вий на ко неч ник 
стріли скіфсько го ча су IV ст. до н.е.
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Кар пилівка, с., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ., між 
сс. По встин і Кар пилівка (п. 
б. р. Удай)

Кле пачі, с., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ур. 
Го ро ди ще (л. б. р. Віль шан 
ка — стру мок Ка м'я ний 
Потік)

Кле пачі, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Бо яр
щи на (Бо га тирівщи на) (л. б. 
р. Вільшан ка)

Кле пачі, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Вай ло ве 
(во доділ рр. Удай — Вільшан
ка)

Кле пачі, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Оса ко ве 
(л. б. р. Вільшан ка)

Кле пачі, с., Лу бенсь кий пов., 
ур. Пур пурівщи на (Пан 
пурівщи на, Пар пурів щи на, 
Пар пурівка) (л. б. р. 
Вільшан ка)

Кар пилівка, с., Лу бенсь кий рн, решт ки май да ну 
в ур. Ду би на, в ок рузі — три гру пи кур ганів, 11 
на сипів [Па дал ка, 1914. — С.159;  Пу с товіт, 
Су пру нен ко, 1992. — С.7071, 8586;  Су пру нен ко, 
1989в. — С.105] — знахідка двох брон зо вих три г
ран них на ко неч ників стріл скіфсько го ча су VIV 
ст. до н.е. [згад ки: Ля с ко рон ский, 1903. — С.63. — 
Прим.15;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.79].

Кле пачі, с., Лу бенсь кий рн, ур.Сад, го ро ди ще 
скіфсько го ча су зі знахідка ми ран нь о  сар матсь
кої до би, чер няхівської куль ту ри та епо хи 
Київської Русі [Ма ка рен ко, 1917. — С.30;  Ко пи
лов, 1945. — С.1516;  Іллінська, 1949. — С.142, 
145;  Ля пуш кин, 1961. — С.7678;  Мо ру жен ко, 
1969. — С.14;  1985. — С.165;  Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.68;  Ку ла то ва, Су пру нен ко, 
1988. — С. 3031;  Су пру нен ко, 1989в. — С.104;  
Ку ла то ва, 1989. — С.7575;  1989а. — С.57;  Ван
цак, Су пру нен ко, 1995. — С.24] — фраг мен ти 
об маз ки жи тел, гли няні ко ну си, шма ток 
залізопла виль но го гор ну, то чиль ний бру сок з 
от во ром для підвішу ван ня, скло па с то ва жов та 
оч ко ва на ми с ти на [Ля с ко рон ский, 1903. — С.63], 
а та кож ши фер не пряс ли це, ли с то подібний 
залізний втуль ча с тий на ко неч ник на спис, сар
матсь кий залізний меч [Ку ла то ва, 1990. — С.145;  
Шрам ко, 1991. — С.71, 72] та дво ле зо вий меч 2ї 
чверті I тис. н.е. [зр.: Мок ляк, 1990. — С.162163;  
Ле ва да, 1998].

Кле пачі, с., Лу бенсь кий рн, за лиш ки кур ган но го 
мо гиль ни ка дав нь о русь ко го ча су [Ку ла то ва, 
Су пру нен ко, 1988. — С.29;  Су пру нен ко, 1993в. — 
С.5960;  Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.24] — дав
нь о русь кий залізний втуль ча с тий на ко неч ник 
дро ти ка.

Кле пачі, с., Лу бенсь кий рн, те ри торія су час но го 
се ла — циліндрич ний сверд ле ний гранітний мо лот 
пе редскіфсько го ча су [Ля с ко рон ский, 1903. — 
С.60].

Кле пачі, с., Лу бенсь кий рн, ур. Оса ко ве, на північ 
від валів го ро ди ща скіфсько го ча су в ур. Сад, у 
діброві, кур ган ний мо гиль ник дав нь о русь ко го ча су 
XIXIII cт. [Су пру нен ко, 1988. — С.1415;  1989. — 
С.104;  Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.7273;  
1993в. — С.5860;  Ку ла то ва, 1999] — срібна се реж ка 
з сер доліко вою на ми с ти ною та два брон зові дро
тяні персні, 6 че репів, кістки з по хо вань [Ля с ко рон
ский, 1903. — С.101;  Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.24].

Кле пачі, с., Лу бенсь кий рн, сліди дав нь о русь ко го 
го ро ди ща — літо пис но го міста Кля пе ч (?), ре пре
зен то вані чис ле нни ми знахідка ми на вкру ги та на 
те ри торії ос тан це подібно го ми су в ур. Пур пурівщи
на, за лиш ки мо гиль ни ка дав нь о русь ко го ча су, в т.ч. 
з по хо ван ням вер ш ни ка [Янин, 1970. — 1. — С.63;  
Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.68;  Ку ла то ва, 
Су пру нен ко, 1988. — С.29;  Мор гу нов, 1989. — С.68;  
1996. —
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Кле пачі, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Су ша (л. 
б. р. Віль шан ка)

Кле пачі, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., те ри торія 
се ла (л. б. р. Віль шан ка)

Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Верхній 
Вал (п. б. р. Су ла)

Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. За мок 
(п. б. р. Су ла)

С.9394;  Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.8384] 
— дав нь о руські 5 залізних на ко неч ників стріл, 
кре са ло і кремінь, фрагмен ти брон зо вих ви робів 
та дзер ка ла, стре ме на й їх улам ки, фраг мен ти вуз
ди, при кра си, залізні ко са і серп [Ля с    ко рон ский, 
1903. — С.60, 63, 101. — Прим.12;  Ру динсь кий, 
1928. — С.56], брон зові та залізні пряж ки, залізні 
2 вістря на спи си і 2 со ки ри, пряс ла зі стінок кру
жаль но го по су ду і ши ферні, шма ток жор на, 
ши фер не ри бальсь ке гру зи ло, срібний дро тя ний 
пер стень, улам ки ви робів зі скла, фраг мен ти кру
жаль ної ке раміки, а та кож товкач, ви го тов ле ний 
з кам'яної со ки ри, та ула мок со ки ри до би брон зи, 
ліпні пряс ли ця скіфсько го ча су, три г ран ний 
брон зо вий на ко неч ник стріли IV ст. до н.е., 
пізньо се ред нь овічні пряж ка, решт ки шкіря но го 
підсум ку то що [Су п ру нен ко, 1988. — С.1415;  
1989в. — С.104;  Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.24;  
Ку ла то ва, 1999].

Кле пачі, с., Лу бенсь кий рн — знахідки двох 
залізних дав нь о русь ких на ко неч ників списів [Мор
гу нов, 1996. — С.93, 94].

Кле пачі, с., Лу бенсь кий рн — залізні дав нь о руські 
со ки ри, до ло то, че реш ко вий ніж, ши фер не пряс ли це, 
3 ке рамічні пряс ли ця скіфсько го ча су.

Луб ни, м., Лу бенсь кий рн, Лу бенсь ка міська ра да, 
ур. Верхній Вал, по се лен ня і го ро ди ще XIXIII, 
XVIXVIII ст., з ок ре ми ми знахідка ми до би ран ньої 
брон зи, скіфсько го ча су, чер няхівської та ро менсь
кої куль тур, по туж ни ми на ша ру ван ня ми до би 
пізньо го ук раїнсько го се ред нь овіччя [Ля с ко рон
ский, 1901. — С.440, 441;  Боч ка рев, 1901. — С.6, 7, 
17;  Ко пи лов, 1945. — С.2, 4;  Кузнєцов, 1948. — 
С.145, 148149;  Су хо бо ков, 19791981. — 100 с.;  
19821983. — 68 с.;  1988. — С.3, 4;  1992. — 
С.147151;  1993. — С.17;  Ку ла то ва, 1988. — С.78;  
Су п ру нен ко, 1990а. — С.13, 16;  Пол тав щи на, 1992. 
— С.491492;  Мор гу нов, 1996. — С.9498] — ши ферні 
та ке рамічні пряс ли ця, скло па с то ве і скля не на ми
с то, ри бальсь ке ке рамічне гру зи ло, срібна лун ни
ця, брон зові пряж ки, руч ка кор ча ги, а та кож срібна 
зо ло то ор динсь ка (?) пайц за, пра щеві ка мені і яд ра, 
де талі при крас, пе ре хре с тя шпа ги, че ре пи за хис
ників міста чи Олек сандрівсько го зам ку XVII ст. 
[Пе т ров], 1901а. — С.206].

Луб ни, м., Лу бенсь кий рн, Лу бенсь ка міська ра да, ур. 
За мок та Ва ли (Вал, Зам ко ва го ра, За мчи ще Виш не
вець ко го, Олек сандрів), за мчи ще і пе ред го род дя Олек
сан д ро ва кінця XVI — пер шої по ло ви ни XVII ст., мож
ли во, місце роз та шу ван ня по са ду дав нь о русь ко го 
го ро ди ща літо пис но го міста Лу бен [зр.: Мор гу нов, 1996. 
— С.9697] — залізні на ко неч ни ки стріл, ко ра ло ве 
на ми с то, пізньо се ред нь о вічна ке раміка, улам ки скля
них ви робів, а та кож ке рамічне ліпне пряс ли це, кістя
на про кол ка то що [Боч ка рев, 1901. — С.5, 7, 1314, 1718, 
2022;  [Пе т  ров], 1901а. — С.206;  Кузнєцов, 1948. — С.145;  
Су п ру нен ко, 1990а. — С.1517], че ре пи лю дей з по хо вань 
XVII ст. [Г[ор лен ко], 1891. — С.124125].
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Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. За мок 
(Зам ков щи на), кур ган за 
ле ва дою Же лу дь о ва (п. б. р. 
Су ла)

Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Ли са 
Го ра (п. б. р. Су ла)

Луб ни, м., Лу бенсь кий рн, Лу бенсь ка міська 
ра да, ур. Зам ко ва го ра (Зам ков щи на), східна 
ча с ти на, біля краю ми су, за лиш ки гру пи кур
ганів у складі 35 на сипів [КАВ. — A.33]. Дослідже
ний кур ган ви со тою до 3 м містив два по гра бо ва
них по хо ван ня: ос нов не — скіфсько го ча су VIV 
ст. до н.е., впу ск не — ран нь о сар матсь кої до би I 
ст. до н.е. [Мах но, 1955. — С.82, 83, 86;  1965. — 
С.185188;  Ку ла то ва, 1990. — С.145146. — 
Рис.17, 4;  Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.8688;  
Бітковсь кий, 1992. — С.134;  Ку хар ская, Бит ков
ский, 1994. — С.113114;  Ку ла то ва, Су п ру нен ко, 
1999а]. — Інвен тар по хо ван ня скіфської до би: 
ліпні два ве ликі та ма лий гор щи ки, ми с ка, не ве
лич ка ку риль ни ця з решт ка ми аро ма тич ної смо
ли, брон зо ва і залізна платівки від за хис но го 
об ла дун ку, залізна втул ка від вістря на спис та 
улам ки, 3 брон зо вих три ло па те вих на ко неч ни ки 
стріл, фраг мен ти ліпно го по су ду, скляні про зорі 
руб часті на ми с ти ни й їх фраг мен ти, улам ки 
ліпно го по су ду, шма точ ки сірки і ре аль га ру, 
зраз ки вугілля, де ре ва, кістки по хо ва них і тва
рин;  ран нь о сар матсь ко го ча су: ліпні гор щик та 
ми с ка за ру би нець кої куль ту ри, ліпна 
пізньоскіфська ку риль ни ця, улам ки залізної 
фібу ли, то чиль но го ка ме ню, кістя на про кол ка 
(?), кістки тва рин та ок ремі кістки по хо ва ної 
жінки, аму лет — кіготь вед ме дя, зраз ки ви па ле
но го суг лин ку з ба гать то що [Г[ор лен ко], 1891. 
— С.124125;  [Ка мин ский], 1897. — С.239. — 
Табл. LXXXI, 51, 53;  LXXXII, 52;  Ля с ко рон с кий, 
1901. — С.440, 442;  Ру динсь кий, 1928. — С.48, 50;  
Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С. 24, 68. — 
Табл.6, 12;  Ку ла то ва, Су пру нен ко, 1999. — 
С.136143. — Рис.2; 3].

Луб ни, м., Лу бенсь кий рн, ур. Ли са Го ра, по се лен ня 
до би ене оліту — брон зи, гру па кур ганів епо хи брон
зи, скіфсько го ча су, зі впу ск ним по хо ван ня ми пе ре
я славсь ко го тор ка XII ст. та XVII ст. [Ля с ко рон ский, 
1892. — С. 263280;  1903. — С.60, 63;  Боч ка рев, 1901. 
— С.21;  Па дал ка, 1914. — С.181;  Бон дарь, 1974. — 
С.136137;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.68;  
Мор гу нов, Не при на, Су пру нен ко, 1984. — С. 3032;  
Су пру нен ко, 1986. — С.312;  1989г. — С.150;  Бе ре зан
ская, 1986. — С.89;  Ку ла то ва, 1988. — С.78;  1992. 
— С.459;  Че ред ни чен ко, 1988. — С.2223] — ма теріали 
з роз ко пок кур ганів гру пи: до би ене оліту — брон зи 
— ви ро би з кре ме ню, збірка уламків ліпної ке раміки 
до би ене о літу — брон зи, ліпна по су ди на та ін. фраг
мен ти куль ту ри ба га то ва ли ко вої ке раміки, бон да ри
хинсь кої куль ту ри і ран нь о го залізно го віку, ви ро би 
з ка ме ню, в т.ч. улам ки кам'яних со кир, то чиль них 
брусків, нук ле у си, «чов ник»;  знахідки з по хо вань 
скіфсько го ча су — ліпний по суд, кру жаль на ан тич
на ке раміка, два залізні киджали, улам ки ножів, 
псалій та фраг мен ти ву дил, платівки від за хис них 
об ла дунків, брон зові на ко неч ни ки стріл, по оди нокі 
при кра си зі срібла та еле к т ру, скла і скло па с ти, 
кам'яна «таріль»
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Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Плю
тенці (во доділ рр. Вільшан ка 
— Бу ла тець)

Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., те ри торія 
міста (п. б. р. Су ла)

Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., Тернівська 
то ло ка (п. б. р. Су ла)

Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., око лиці 
міста (п. б. р. Су ла)

Луч ни ки (Луш ни ки), с., 
Лу бенсь кий пов., Пол тавсь
ка губ. (п. б. р. Удай)

то що;  з торксь ко го по хо ван ня і зруй но ва них 
мо гил — залізні вістря на спис, на ко неч ни ки 
стріл, ніж, спо ря д жен ня вер ш ни ка і ко ня, 
кістяні різьблені де талі са гай да ка та ін.;  
пізньо се ред нь овічні — ке рамічна люль ка, 
кремінь і кре са ло [Ля с ко рон ский, 1892. — Табл. 
I, II], зраз ки каміння, кісток та грун ту з 
на сипів, мо ноліт по хо ван ня пе редскіфсько го 
ча су з кур га ну IV, ро бочі за ма ль ов ки — по над 
1300 пред метів [Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.55].

Луб ни, м., Лу бенсь кий рн, Лу бенсь ка міська ра да, 
ур. Плю тенці, зруй но вані будівництвом залізниці у 
1890х рр. кілька кур ганів скіфсько го ча су та за бу
до ва не на сьо годні кла до ви ще Плю тенсь кої сло бо
ди XVII ст. [Боч ка рев, 1901. — С.2224] — па ра брон
зо вих брас летів скіфсько го ча су [Ля с ко рон ский, 
1903. — С.102], прорізний брас лет з виїмча с ти ми 
ема ля ми пер шої тре ти ни I тис. н.е. [Ру динсь кий, 
1928. — С.56. — Рис.2] та 6 че репів по хо ва них на 
кла до вищі.

Луб ни, м., Лу бенсь кий пов., Лу бенсь ка міська ра да, 
цен т раль на ча с ти на міста — пл. Кіро ва, вул. Го го ля, 
Леніна — по оди нокі знахідки дав нь о русь ко го ча су: 
ши ферні пряс ли ця, залізний ри бальсь кий га чок 
[див. схе му по са ду і на вко лишніх се лищ го ро ди ща в ур. 
Верхній Вал: Мор гу нов, 1996. — С.95. — Рис.30, 2], та 
ма сові пізньо се ред нь овічні ма теріали — залізна 
со ки ра, ви ро би з кістки, скла, кам'яні яд ро, фар бо
тер ка, ке рамічна іграш кабряз каль це у ви гляді 
пи сан ки, при кра ше на роз пи сом на по лив'яно му тлі 
жов то го ко ль о ру XVIII ст., че ре пи лю дей з по хо
вань.

Луб ни, м., Лу бенсь кий рн, Лу бенсь ка міська ра да, 
ур. Тернівська то ло ка, зна хо дить ся під при ват ною 
за бу до вою, решт ки ва лу XVIIXVIII ст., ко т рий 
В.Г.Ля с ко ронсь кий вва жав за змієвий [Ля с ко рон
ский, 1901. — С.441], — ли с то подібний втуль ча с тий 
залізний на ко неч ник дро ти ка (?) та че реп зі зруй
но ва но го кур га ну ям но го ча су, зі сліда ми во хри 
[Ку че ра, 1987. — С.1011].

Луб ни, м., Лу бенсь кий рн, Лу бенсь ка міська 
ра да, Київське шо се, рай он су час но го за во ду 
«Лічмаш» — ви пад ко ва знахідка кам'яно го «пер
ку ра то ра».

Луш ни ки, с., Лу бенсь кий рн, до ли на ріки, по бли зу 
по се лен ня епо хи брон зи — ран нь о го заліза і се ре
ди ни — тре тьої чверті I тис. н.е. [Ку ла то ва, Су пру
нен ко, 1988. — С.20];  ниж че, за течією Удаю — 
пізньо не олітич не по се лен ня в ур. Острів [Не при на, 
За лиз няк, Кро то ва, 1986. — С.182] — брон зо вий 
три г ран ний на ко неч ник стріли скіфсько го ча су 
VIV ст. до н.е. [Ля с ко рон ский, 1903. — С. 63].
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Мгар, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ. (п. б. р. 
Су ла)

Мгар, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., Мгарсь
кий Спа соПре об ра женсь
кий мо на с тир (п. б. р. 
Су ла)

Окоп, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ. (п. б. р. 
Су лиця)

Піски, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Ліс 
Трем ба ча (л. б. р. Су ла)

Снітин, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., центр (п. б. 
р. Су ла)

Стронсь кий, х., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. 
(во доділ рр.Бу ла тець — 
Сліпорід)

Мгар, с., Лу бенсь кий рн, ур. Мгарсь ке по ле, пла
то корінно го бе ре га над се лом, гру па кур ганів 
скіфсько го ча су у складі 25 на сипів [Пол тав щи на, 
1992. — С.526;  Ку ла то ва, 1990а. — С.1718;  1991а. 
— С.66;  Ку ла то ва, Су пру нен ко, 1996. — С.318, 319] 
та кур ган ний мо гиль ник дав нь о русь ко го ча су 
[Шмыт ки на, 1914;  Мор гу нов, 1996. — С.97], ниж
че, під го рою, на першій над за плавній те расі — 
по се лен ня до би брон зи, пеньківської куль ту ри та 
XIIXIII i XIV ст. [Су п ру нен ко, 1983. — С.61;  
19891994. — С.6869];  на пла то — залізна дав нь о
русь ка со ки ра [Боч ка рев, 1901. — С.6, 17; Мор гу нов, 
1996. — С.97].

Мгар, с., Лу бенсь кий рн, Мгарсь кий мо на с тир, гру
па кур ганів I скіфсько го ча су [Щер баківський], 1919. 
— С.96;  Иль ин ская, 1968. — С.55. — Табл. XLVII, 
1017;  Су пру нен ко, 19891994. — С.4344;  1995г. — 
С.56] — мо делі двох залізних мечів VIV ст. до н.е., 
що бу ли пе ре дані Ф.І.Камінським, у складі ком плек
су знахідок, до Ар хе о логічної комісії [Пу с товіт, 
Су пру нен ко, 1992. — С.8993].

Окоп, с., Лу бенсь кий рн, між сс. Вісач ки та Окоп, 
ближ че до ос тан нь о го, — знахідка двох ши фер них 
пряс лиць києво русь кої до би [Си до рен ко, Мах но, 
Те легін, 1982. — С.69].

Піски, с., Лу бенсь кий рн, ур. Тор го ви ця, по се лен
ня до би ран ньої та пізньої брон зи, чер няхівської 
куль ту ри, з ок ре ми ми знахідка ми ке раміки се ре ди
ни — тре тьої чверті I тис. н.е. [Ко пи лов, 1947. — 
С.1314;  1952. — С.308;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 
1982. — С.70] — фраг мен ти ліпно го і кру жаль но го 
по су ду до би брон зи, чер няхівської куль ту ри та 
XVIIXVIII ст. [Ля с ко рон ский, 1903. — С.59. — 
Прим.3].

Снітин, с., Лу бенсь кий рн, решт ки зруй но ва но го 
на сьо годні кур ган но го мо гиль ни ка, що на ра хо ву
вав на 1873 р. по на до 700 на сипів [Ма ка рен ко, 1917. 
— С.77], на півден ний захід — захід від го ро ди ща 
дав нь о русь ко го міста Ксня тин [Ля с ко рон ский, 1896;  
1901. — С.438440;  Ма ка рен ко, 1911. — С.108115;  
1917. — С.29;  Ку че ра, Су хо бо ков, 1971. — С.3334;  
1984. — С.146147;  Мор гу нов, 1996. — С.7778;  
повідо млен ня І.М.Са ра че ва, 1993 р.] — че реп та стег
но ва кістка лю ди ни зі зруй но ва но го дав нь о русь ко
го по хо ван ня.

Нижній Бу ла тець, с., Лу бенсь кий рн, західна ок ру
га го ро ди ща скіфсько го ча су біля с. Ма лий В'язівок, 
зруй но ва на за бу до вою гру па кур ганів од но го з 
не кро полів (біля се ла відомі за лиш ки трьох груп 
кур ганів у складі 10 на сипів: [Па дал ка, 1914. — 
С.160] — брон зові шпиль ка з цвя хо подібною 
голівкою та тон кий брас лет, з розплюс ну ти ми, при
кра ше ни ми насічкою, кін ця  ми, з ком плек су зни ще
но го спо ру д жен ням льо ху жіно чо го по хо ван ня VIV 
ст. до н.е. [Ру динсь кий, 1928. — С.50;  див. та кож: 
Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.69;  у збірці 
Лу бенсь ко го краєзнав чо го му зею зберігається кин д
жал скіфсько го ча су з рай о ну ви яв лен ня цієї знахідки].



82

83

84

85

847

413; 
414/12; 

415

151

744

Чуднівці, с., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. (во до
діл рр. Бу ла тець — Слі по
рід, стру мок В'язовець 
[Су піль])

Хитці, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., дю на між 
сс. Хитці та Тиш ки (п. б. р. 
Удай — Су ла)

Шершнівка, с., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. (л. б. р. 
Су ла)

Лу бенсь кий пов., Пол тавсь ка 
губ., не по далік від м. Луб ни 
(л. б. р. Су ла)

Чуднівці, с., Лу бенсь кий рн, західна ок ру га го ро ди ща 
скіфсько го ча су в с. Ма лий В'язівок, ви пад ко ва 
знахідка на ле ваді — залізний кин д жал скіфсько го 
ча су з ан тен ним на вер шям [повідомл.: Си до рен ко, 
Мах но, Те легін, 1982. — С.71;  до Лу бенсь ко го краєзнав
чо го му зею у 1960х рр. над хо див ще один кин д жал цьо
го ж ча су з око лиць се ла].

Хитці, с., Лу бенсь кий рн, по се лен ня на дюні з 
ма теріала ми до би ран ньої, се ред ньої і пізньої брон
зи, зо к ре ма зруб ної, бон да ри хинсь кої куль тур та 
XIIXIII ст. [Ку ла то ва, 1989а. — С.56, 57;  Ку ла то ва, 
Су пру нен ко, 1988. — С.2021] — ліпна і кру жаль на 
ан тич на ке раміка, скол кре ме ню, ула мок то чиль но
го бру с ка, ши фер не пряс ли це.

Шершнівка, с., Лу бенсь кий рн, те ри торія се ла — 
ви пад ко ва знахідка брон зо во го на ко неч ни ка стріли 
скіфсько го ча су кінця VIIVI ст. до н.е. [згад ки: Ля с
ко рон ский, 1903. — С.63. — Прим.12;  Си до рен ко, 
Мах но, Те легін, 1982. — С.71].

Лу бенсь кий рн, без точ но вка за но го місця знахідки, 
— ви пад ко во ви яв ле ний кру жаль ний гор щик чер
няхівської куль ту ри. 
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Миргородський рн

Оржицький рн

86

87

752754, 
757

148

Ки бинці, с., Мир го родсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ., парк 
маєтку Д.П.Тро щинсь ко го 
(п. б. р. Хо рол)

Мир го родсь кий пов., Пол
тавсь ка губ., до ли на р. Хо рол 
(п. б. р. Хо рол)

Ки бинці, с., Мир го родсь кий рн, парк кол. ма єт ку 
Д.П.Тро щинсь ко го, кам'яні по ло вецькі сте ли 
XIIXIII ст. [Су пру нен ко, 1989б. — С.220], при ве зені 
в Ки бинці з Вор ск линсь коПсіль сько го ме жиріччя 
та По орілля [Су пру нен ко, 1989е. — С.267;  Пол тав
щи на, 1992. — С.3940], прид бані до Лу бенсь ко го 
му зею К.М.Скар жинсь кої [Г[ор лен ко], 1891. — 
С.125;  Плет не ва, 1974. — С.95. — Табл.48;  Ге рась
ко ва, 1991. — С.30;  Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.56].

Мир го родсь кий рн — ви пад ко ва знахідка брон зо во го 
на ко неч ни ка стріли скіфсько го ча су VI ст. до н.е. 
[згад ка: Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.55].

88

89

307

303

Лазірська во лость, Лу бенсь
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
ур. Філо нові бур ти (л. б. р. 
Сліпорід)

Лукім'я, містеч ко, Лу бенсь
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
око лиці (п. б. р. Су ла)

Лазірки, с., Ор жиць кий рн, решт ки май да ну 
[Ля с ко рон ский, 1911. — С.60;  Па дал ка, 1914. — 
С.159], знахідка кам'яної сверд ле ної со ки ри до би 
ран ньої брон зи [Ку ла то ва, 1995а. — С.166], не по
далік кур ганів в ур. Ху тор ний [Ма ка рен ко, 1917. 
— С.77] — залізний три ло па те вий на ко неч ник 
стріли.

Лукім'я, с., Ор жиць кий рн, не по далік від дав нь о
русь ко го та пізньо се ред нь овічно го го ро ди ща літо
пис но го міста Лу ком ля в ур. Пансь ка го ра [Ля с ко
рон ский, 1893;  1901. — С.442444;  Ми ло ра до вич, 
1904. — С.180184;  Па дал ка, 1905. — С.165;  Ко пи
лов, 1945;  Ля пуш кин, 1961. — С.304;  Ку че ра, 1979. 
— С.1213;  Мор гу нов, 1981. — С.287;  1996. — С. 
102103;  Ку че ра, Су хо бо ков, 1984. — С.152153;  
Вітрик, 1991. — 
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90

91

92

93

411

320

612

613

Лукім'я, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Пансь ка 
го ра (п. б. р. Су ла)

Са винсь кий, х., Лу бенсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. (л. б. р. 
Ор жи ця)

Тим ки, с., Лу бенсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ. (л. б. р. Гни
ла Ор жи ця)

Яб ло но ве (Яб лу но ве), с., 
Лу бенсь кий пов., раніше 
містеч ко, Пол тавсь ка губ., 
«ко ло ста рої фор теці» (п. б. 
р. Гни ла Ор жи ця)

С.91, 95;  Пол тав щи на, 1992. — С.493, 494], біля 
зруй но ва них селітро вар ни ка ми кур ганів в ур. Ба ра
ба шеві мо ги ли [Ля с ко рон ский, 1893;  Па дал ка, 1914. 
— С.138;  Ма ка рен ко, 1917. — С.78] — брон зо вий 
три г ран ний на ко неч ник стріли скіфсько го ча су 
VIV cт. до н.е. [згад ка: Ля с ко рон ский, 1903. — С.63/ 
— Прим.12;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.77].

Лукім'я, с., Ор жиць кий рн, кур ган ний мо гиль ник 
дав нь о русь ко го ча су на північ від го ро ди ща [Ля с
ко рон ский, 1901. — С.443. — Рис.;  Си до рен ко, Мах
но, Те легін, 1982. — С.77] — зо ло то ск ля на на ми с ти
на.

Са винці, с., Ор жиць кий рн, ви яв ле ний ви пад
ко во у відсло ненні ка на ви мо гиль ник чер
няхівської куль ту ри [Ля пуш кин, 1961. — С.172;  
Сы мо но вич, Крав чен ко, 1983. — С.66], де 1874 р., 
на гли бині близь ко 1, 5 м «в од но му місці знай
дені п'ять ам фор» інкер мансь ко го ти пу, на пов
не них по пе лом та за кри тих, імовірно, улам ка ми 
ке раміки, по ряд — де рев не вугілля, попіл [КАВ. 
— С.45] — надійшла од на ран нь о се ред нь о вічна 
ам фо ра [Ру динсь кий, 1928. — С.52. — Табл.VI, 
14].

Тим ки, с., Ор жиць кий рн, за да ни ми ан ке ту ван ня 
Цен т раль но го ста ти с тич но го коміте ту 1873 р. та 
розвідка ми, відо мо кілька кур ганів по бли зу се ла 
[Ма ка рен ко, 1917. — С.78;  Тка чен ко, 1990. — С. 
172], у зруй но ва но му з яких — ви яв ле но че реп 
лю ди ни.

Яб лу не ве, с., Ор жиць кий рн, Яб лунівське пізньо се
ред нь овічне го ро ди ще кінця XVIXVIII ст. [Ля с ко
рон ский, 1903. — С.121;  1911. — С.67. — План;  
Па дал ка, 1905. — С.153154;  1914. — С.71, 173;  
Ма ка рен ко, 1917. — С.3031] — ча с ти на че ре па 
лю ди ни, ви яв ле на по бли зу валів со тен но го містеч
ка.

94

95

107

199

По встин, с., Пи ря тинсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ.,  на 
межі Пи ря тинсь ко го та 
Лу бенсь ко го пов., у за плаві 
(п. б. р. Удай)

По встин, с., Пи ря тинсь кий 
пов., Полтавська губ., в 
до лині ріки (п. б. р. Удай)

По встин, с., Пи ря тинсь кий рн, на схід від су час
но го се ла — по ло ви на діори то вої шліфо ва ної 
со ки ри до би ран ньої брон зи, про сверд ле ної 
на по ло ви ну [згад ка: Ля с ко рон ский, 1903. — С.60. 
— Прим.8;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.79].

По встин, с., Пи ря тинсь кий рн, ок ру га го ро ди ща 
дав нь о русь ко го літо пис но го міста Пол ко с те ня 
[Ля с ко рон ский, 1901. — С.430431;  1903. — С.149;  
Па дал ка, 1905. — С.204;  1914. — С.172;  Ма ка рен ко, 
1917. — С.III;  Ко пи лов, 1946. — С.17;  Ля пуш кин, 
1961. — С.339340;  Ку че ра, 1979;  Ку че ра, Су хо бо ков, 
1984. — С.147;  Пол тав щи на, 1992. — С.689;  Мор гу
нов, 1996. — С.8587] — залізне стре ме но із зо ло тою 
насічкою, на пев не, XVIXVII ст.

Пирятинський рн



274

Додаток 2.

96 142, 143Бе рез ня ки, с., Кре мен чуць
кий пов., на межі Кре мен
чуць ко го та Ко бе ляць ко го 
пов., Пол тавсь ка губ., «на 
піща них бу г рах при р.Псел» 
(л. б. р. Псьол)

Бе рез ня ки, с., Ре ше тилівський рн, се ред піща них 
підви щень дру гої над за плав ної те ра си, по се лен ня 
до би пізньої брон зи [Си до рен ко, Мах но, Те легін, 
1982. — С.85] — ли вар на ма т ри ця для ви го тов лен ня 
сер па зруб ної куль ту ри та мо дель сер па, ви ко на на 
Ф.І.Камінським [Бе ре зан ская, 1982. — С.38;  Си до
рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.16. — Табл.3, 15;  
Ша ра фут ди но ва, 1982. — С.112113;  Пу с товіт, 
Су пру нен ко, 1992. — С.47, 101103;  Стул ка, 1994. — 
С.9, 10].

97 953 а, в, сПол та ва, м., Пол тавсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ріг 
Петрівської пл. та Олек
сандрівської вул., подвір'я 
Чо бо та рь о ва (п. б. р. Вор ск
ла)

Пол та ва, м., Пол тавсь ка обл., Ок тябрсь кий рн, пл. 
Леніна, 24, подвір'я ка фе «Ко ро вай», решт ки кур
ган но го мо гиль ни ка X — по чат ку XI cт., пе ре криті 
куль тур ни ми на ша ру ван ня ми XVIIXVIII ст., 
підземні хо ди пол ко во го м. Пол та ва, по хо ван ня 
по чат ку XI ст. [Буч не вич, 1891. — С.2;  За рец кий, 
1912. — С.205;  Ру динсь кий, 1928. — С.57. — Табл.
VIII, 34;  Ар хе о ло ги че с кие па мят ни ки, 1988. — С.56;  
Су пру нен ко, 1993в. — С.5961;  Ку ла то ва, 1994. — 
С.13] — круг ло дро то вий і вузь ко платівча с тий брон
зові персні, 18 зо ло то ск ля них та 1 си ня скля на 
біконічні на ми с ти ни, брон зо вий ремінце вий 
трійникрозділю вач [Ку ла то ва, Су пру нен ко, 1990. — 
С.44. — Рис.2;  Су пру нен ко, 1998а. — Рис.87].

98 115Пол тавсь кий пов., Пол тавсь
ка губ. (р. Вор ск ла)

Пол тавсь кий рн, мож ли во, Ди кансь кий, у річці — 
три кут ний на ко неч ник стріли з кре ме ню, ви ко на
ний в техніці струй ча с тої ре туші, до би ран нь о го 
брон зо во го віку.

99

100

104

105

Біли ки, с., Хо рольсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., хут. Ку да
шо ва (п. б. р. Хо рол)

Ве ликі Лип ня ги, с., Хо рольсь
кий пов., Пол тавсь ка губ. (п. 
б. р. Хо рол)

Біля ки, с., Се менівський рн, на північ від се ла — 
гру па кур ганів у складі 14 ро зо ра них на сипів [Лу го
вая, 1988. — С.2324] — ви пад ко ва знахідка ве ли кої 
піско ви ко вої сверд ле ної со ки ри підромбічної фор
ми пер шої тре ти ни II тис. до н.е. [Ля с ко рон ский, 
1903. — С.60. — Прим.9].

Ве ликі Лип ня ги, с., Се менівський рн, по бли зу се ла 
збе рег ли ся два кур га ни та май дан [Лу го вая, 1988. 
— С.29;  зр.: Па дал ка, 1914. — С.168. — 4 кур га ни], у 
зруй но ва но му кур гані — знахідка діори то вої сверд
ле ної шліфо ва ної со ки ри до би ран ньої брон зи 
[Ля с ко рон ский, 1903. — С.60. — Прим.9;  Рос сия, 
1903. — С.417;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — 
С.86].

Решетилівський рн

Полтава

Полтавський рн

Семенівський рн
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101

102

408

758

Ве ликі Лип ня ги, с., Хо рольсь
кий пов., не ве ли кий зруй но
ва ний кур ган на пів ден ний 
захід від се ла (п. б. р. Хо рол)

Се менівка, с., Хо рольсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. 
(во доділ рр. Хо рол — Дніпро)

Ве ликі Лип ня ги, с., Хо рольсь кий рн, кілька не ве ли
ких ро зо ра них кур ганів, за Г.О.Си до рен ко, — дав
нь о русь кий кур ган ний мо гиль ник [Си до рен ко, Мах
но, Те легін, 1982. — С.86] — знахідка у зруй но ва но му 
на си пу залізної дав нь о русь кої (?) со ки ри.

Се менівка, смт., Се менівський рн, гру па кур
ганів з 5 на сипів «в полі за се лом» [Ма ка рен ко, 
1917. — С.104], по бли зу од но го з них при оранці 
зруй но ва не по хо ван ня пе редскіфсько го ча су 
[Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.87], що 
су про во д жу ва ло ся дво ма брон зо ви ми брас ле та ми 
чор ноліської куль ту ри та інши ми брон зо ви ми 
ви ро ба ми — надійшов брон зо вий оваль ний за 
фор мою брас лет [Ру динсь кий, 1928. — С.41;  Ков
па нен ко, 1967. — С.48]. Ниж ня течія р. Хо рол 
відзна чається дослідни ка ми як рай он зо се ре д
жен ня пам'яток чор ноліської куль ту ри [Ста ро
жит ності, 1994. — С.3337;  Шев чен ко, 1996. — 
С.374].

103 698Хо рол, м., Хо рольсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Тех но ве, 
не по далік від шля ху з Хо ро
лу до Лу бен (п. б. р. Ла го дин
ка)

Хо рол, м., Хо рольсь кий рн, північнозахідна око
ли ця міста — ви пад ко ва знахідка брон зо во го кель та 
ти пу К14 зруб но го ча су до би пізньої брон зи [Пе т
ров], 1901. — С.148;  Ру динсь кий, 1928. — С.42;  Чер
ных, 1976. — С.77].

104

105

106

407

614616

553

Лісо ва Слобідка, с., Ло х виць
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
ур.Лісо ва да ча (л. б. р. Удай)

Курінька, містеч ко, Ло х
виць кий пов., Пол тавсь ка 
губ. (л. б. р. Удай)

По ставМу ки, с., Ло х виць
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
ур. Дра жин Яр — По то ки (л. 
б. р. Удай)

Лісо ва Слобідка, с., Чор ну хинсь кий рн, над се лом 
на пла то ви со ко го бе ре га — кур га ни [Ма ка рен ко, 
1917. — С.75], на першій над за плавній те расі — 
по се лен ня до би брон зи, ран нь о го залізно го віку та 
XIXIII ст. [Прий мак, 1994. — С.23;  1995. — С.119], 
з ос тан нь о го, на пев не, по хо дить — срібна се реж ка з 
сер доліко вою на ми с тин кою [Су пру нен ко, 1990а. — 
С.15], знай де на край ко лиш ньої межі Лу бенсь ко го і 
Ло х виць ко го пов.

Курінька, с., Чор ну хинсь кий рн, решт ки со тен ної 
фор теці XVIIXVIII ст. [Пол тав щи на, 1992. — 
С.443], відомі кур га ни в око ли цях [Па дал ка, 1914. 
— С.158;  Мель ни ко ва, 1988. — С.73], у за лиш ках 
укріплень «над Удаєм» — 3 че ре пи лю дей, вірогідно, 
XVII ст.

По ставМу ка, с., Чор ну хинсь кий рн, кур ган ний 
мо гиль ник скіфсько го ча су у складі більш ніж 100 
кур ганів [Аве на ри ус, 1896. — С.178187;  Ма ка рен
ко, 1917. — С.75;  Иль ин ская, 1968. — С.61150. — 
Рис.44, 2;  Си до рен ко, Мах но, Те легін, 1982. — С.89] 
— ве ли ка піско ви ко ва оваль на таріль [Аве на ри ус, 
1896. — С.180].

Хорольський рн

Чорнухинський рн



107

108

109

410

305

682

По ставМу ки, с., Ло х виць
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
ур.Крас но го рівка (Крас  
ногірка), Мо на с ти ри ще (л. 
б. р. Удай)

По ставМу ки, с., Ло х виць
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
ур. Під ніж жя, до ли на ріки 
(л. б. р. Удай)

Су хо носівка, с., Ло х виць кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ур. 
Вал ки (ме жиріччя рр. Удай 
— Мно га)

По ставМу ка, с., Чор ну хинсь кий рн, го ро ди ще 
скіфсько го ча су і за лиш ки Крас ногірсько го мо на с ти
ря XVIIXVIII ст. [Прий мак, 1994. — С.2;  1995. — 
С.119;  Ку ла то ва, Су пру нен ко, 1995. — С.52;  Пер ший 
рік, 1995. — С.230] — «пря мий залізний кли нок па ла
ша з од но сто роннім ле зом».

По ставМу ка, с., Чор ну хинсь кий рн, на ви ду вах 
між підніжжям ми су з го ро ди щем та се лом, — два 
брон зо вих три г ран них на ко неч ни ки стріл 
скіфсько го ча су VIV ст. до н.е. [згад ка: Ля с ко рон
ский, 1903. — С. 63. — Прим.16].

Су хо носівка, с., Чор ну хинсь кий рн, го ро ди ще 
скіфсько го ча су [Ко пи лов, 1946. — С.19;  Іллінська, 
1949. — С.145, 146;  Ля пуш кин, 1961. — С.136137;  
Мо ру жен ко, 1969;  1985. — С.162, 163, 166;  Прий мак, 
1983. — С.1011;  1994. — С.2;  Мель ни ко ва, 1988. — 
С.78;  Бол т рик, Фи ал ко, 1995. — С.44, 45], з пе ред го
род дя яко го по хо дить залізний кин д жал IVIII cт. 
[Ку ла то ва, 1995. — С.174175] та роз вал ліпно го гор
щи ка скіфсько го ча су, що надійшов до ЛМС — вінця 
по су ди ни ор на мен то вані паль це ви ми відбит ка ми.
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110

111

476, 836, 
840

838

Ос т рог, м., Ос т розь кий пов., 
Во линсь ка губ. (л. б. р. 
Го ринь)

Ос т рог, м., Ос т розь кий пов., 
Во линсь ка губ. (л. б. р. 
Го ринь), око лиці, ур. Під
луж жя

Ос т рог, м., Ос т розь кий рн, дав нь о русь ке 
го ро ди ще в ур.Кар па ти — скля не, скло па с то ве 
та кам'яне на ми с то, залізне вістря на спис, 
пряс ли це та ула мок скля но го брас ле ту 
[Свєшніков, Ніколь чен ко, 1982. — С.87;  див. 
та кож дані про го ро ди ще на місці спо ру д жен ня 
зам ку XVI ст.: Cynkalowski, 1961. — S.189;  Рап
по порт, 1967. — С.42;  Ар хе о логічні пам'ят ки, 
1982. — С.223224].

Хорів, с., Ос т розь кий рн, ур.Підлуж жя, ба га то
ша ро ве по се лен ня з ма теріала ми се ред нь о го 
Трипілля, го ро доць коздов биць кої, ко марівської, 
ми ло градсь кої, пізньо за ру би нець кої куль тур та 
мо ги лянсь кої гру пи до би ран нь о го залізно го віку 
— знахідки ру чок ан тич них ам фор, в т. ч. з та в
ром [Пе ле щи шин, 1975. — С.335336;  Свєшніков, 
Ніколь чен ко, 1982. — С.88].

112 335, 337, 
338, 425, 

476

Се ва с то поль, м., Тав рій сь ка 
губ., Хер со нес

Се ва с то поль, м., Ка ран тин на бух та, Національ ний 
за повідний «Хер со нес Таврійський» [заг. огл.: Са ве
ля, 1983. — С.160177;  Ан то но ва, Зед ге нид зе, Ко лес
ни ко ва, Ры жов, Бе да ре ва, Фи лип пен ко, 1985. — 112 
с.] — фраг мен ти кру жаль но го і ліпно го по су ду, 
ке рамічні ри бальські гру зи ла, улам ки скля но го 
по су ду, де талі мо заїк, брон зо вий бу бо нець.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СЕВАСТОПОЛЬ
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113

114

115

116

117

319

848, 851

326

829

508

Ак сю тинці, с., Ро менсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ., ур. 
Со лод ка (п. б. р. Су ла)

Ко ро винці, с., Ро менсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. (л. б. р. 
Су ла)

Малі Буд ки, с., Ро менсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. (л. б. р. 
Сміла)

Пла ви ни ще, с., Ро менсь кий 
пов., Пол тавсь ка губ. (п. б. р. 
Су ла)

Ром ни, м., Ро менсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Підго
ро док (п. б. р. Су ла)

Пу с то войтівка, с., ур. Ок сю тинці (Ак сю тинці), 
Ро менсь кий рн, ур. Со лод ка, кур ган VIII з роз ко
пок Д.Я.Са мо ква со ва — ма ло будківський гор щик 
бон да ри хинсь кої куль ту ри до би пізньої брон зи в 
на си пу [Са мо ква сов, 1908. — С.105106;  Ру динсь
кий, 1928. — С.30. — Прим.;  Ку ла то ва, 1989. — 
С.22].

Ко ро винці, с., Не дри гайлівський рн — ліпна 
ми с ка з кур га ну скіфсько го ча су V ст. до н.е. 
(роз коп ки В.Ф.Без паль че ва) та дав нь о русь ка 
(?) залізна со ки ра з око лиць се ла [КС, 1902. — 1. 
— С.68;  ИАК, 1911. — 43. — С.22, 71, 120;  Иль
ин ская, 1968. — С.54, 193;  Ку ла то ва, 1989. — 
С.23].

Малі Буд ки, с., Не дри гайлівський рн — копія 
вуз ди з кур га ну скіфсько го ча су, з ма ловідо мих 
роз ко пок Д.Я.Са мо ква со ва;  пізніше кур га ни 
цієї до би досліджу ва ли ся тут М.О.Ма ка рен ком 
[ИАК, 1907. — 22. — С.42;  Иль ин ская, 1968. — 
С.194].

Пла ви ни ща, с., Ро менсь кий рн, інвен тар 
по хо ван ня скіфсько го ча су, дослідже но го 
В.В.Хвой кою 1897 р. [Иль ин ская, 1968. — С.21, 
5657;  Ку ла то ва, 1989. — С.23] у складі «24 
брон зо вих на ко неч ників стріл, 2х брон зо вих 
та 5 залізних платівок від за хис но го об ла дун
ку».

Ром ни, м., Ро менсь кий рн, ур. При го ро док, 
Ком со мольсь кий пров. — вул. Шев чен ківська, 
го ро ди ще ро менсь кої куль ту ри, XXIII та 
XVIXVIII ст. — ви пад кові знахідки ши фер но го 
пряс ли ця та брон зо во го перс ня [ог ляд літ.: Мор
гу нов, 1990а. — С.6163;  1996. — С.54;  див. 
та кож: Су хо бо ков, 1975. — С.14].

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

118

119

309

497

Боброве, с., Харківський 
пов., Харківська губ. (л. б. р. 
Харків)

Харківський пов., Хар ків ська 
губ. (п. б. р. Уди)

Руські Тиш ки, с., Харківський рн, зу пин ка 
«Бобрівці», гру па кур ганів у складі 15 на сипів 
по бли зу роз га лу д жен ня шо се м. Харків — с. 
Липці [Шрам ко, 1970. — С.22;  Шрам ко, Ми хе
ев, Груб никБуй но ва, 1977. — С.130] — ви пад
ко ва знахідка залізно го кин д жа лу скіфсько го 
ча су.

Харківський рн, знахідка при роз коп ках (?) 1895 р. 
брон зо вої кочівниць кої куль то вої ста ту ет ки [зр.: 
Шрам ко, 1962. — С.326, 327. — Рис.132, 19].



120 707Кам'янецьПодільський, м., 
гу бернсь кий центр По діль
ської губ. (л. б. р. Смо т  рич)

Кам'янецьПодільський, м., Кам'янецьПоділь
ський рн, на півден ний схід від міста — кам'яне 
на ми с то з місце вих порід, подібне до ви ко ри с то
ву ва но го в XIX ст. для чіток [Ку чу гу ра, 1987. — 
С.58;  див. та кож: Пла ме ниць ка, Ви но кур, Хо тюк, 
Мед ве довсь кий, 1968. — 120 с.].
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121

122

123

409

350361;  
361 а, в;  
784803

804822

Дуд никівка, с., Зо ло то нісь
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
ур. Ро ки ти (п. б. струм ка — 
пра вої при то ки р. Зо ло то но
ша)

Пе карі, с., Канівський пов., 
Київська губ., ур. Кня жа 
Го ра (п. б. р. Дніпро)

Сахнівка, с., Чер кась кий 
пов., Київська губ., ур. 
Ді вичГо ра (л. б. р. Рось)

Дуд никівка, с., Драбівський рн, ур. Ро ки ти — 
знахідка дав нь о русь ко го ме ча «нор мансь ко го ти пу» 
[Ля с ко рон ский, 1903. — С.102 (вка за ний за по хо д жен
ням як лу бенсь кий);  Щер баківський, 1919. — С.17;  
Ру динсь кий, 1928. — С.56. — Прим.2].

Пе карі, с., Канівський рн, ур. Кня жа Го ра, гру па 
кур ганів скіфсько го ча су, в т.ч. дослідже ний кур
ган V ст. до н.е. [Бран ден бург, 1908. — С.125136;  
АПУ, 1966. — С.398;  Пе т рен ко, 1967. — С.93;  Га ла
ни на, 1977. — С.19], по ряд — два се ли ща VIIIV ст. 
до н.е. [Бон дар, 1962. — С.124126;  Ков па нен ко, 
Бес со но ва, Ско рый, 1989. — С.144], відо ме дав нь о
русь ке го ро ди ще та кур ган ний мо гиль ник [АПУ, 
1966. — С.412;  То лоч ко, 1980. — С.148, 150;  Ку че ра, 
Су хо бо ков, 1984. — С.7677;  Го тун, 1994. — С.37] 
— два куль тур нохро но логічних ком плек си ре чей: 
2 брон зові дзер ка ла та 2 улам ки дзер кал, брон зові 
дро тяні брас ле ти і шпиль ки, в т. ч. з цвя хо подібною 
голівкою скіфсько го ча су;  ши фер не пряс ли це, 
залізні ко са, ри бальські гач ки, фраг мент лан цю га, 
пряж ки, ву ди ла та кільця до них, брон зові пряж
ки, при кра си, в т. ч. дро тяні скро неві, перcні, 
улам ки брас летів і ви тої ший ної грив ни, застібки 
до ок ла ду кни ги, гуд зи ки, дрібні срібні при кра си, 
скля не й скло па с то ве на ми с то, фраг мен ти брас
летів та пестнів, хре с ти катільни ка, улам ки свин
це вих ви робів і срібний арабсь кий напівдир хем — 
дав нь о русь ко го, що в ціло му відповідає опи су 
пер ших скар бо шу каць ких знахідок в рай оні ком
плек су пам'яток [П.К., 1899. — С.4647;  С.О., 1998. 
— С.169170;  див. та кож: Бон да рець, 1992. — 
С.36].

Сахнівка, с., Кор суньШев ченківський рн, відо ме 
дав нь о русь ке го ро ди ще в ур. ДівичГо ра, Го ра 
Дігтяр на [Ге зе, 1901. — А.19;  До вже нок, Лінка, 
1955. — С.151;  АПУ, 1966. — С.392, 399, 413;  До вже
нок, При ход нюк, Ма ли нов ский, Чу ма чен ко, 1973. — 
С.278279;  То лоч ко, 1980. — С.149;  Ку че ра, Су хо бо
ков, 1984. — С.8890;  Го тун, 1994. — С.36] — брон
зові дзер ка ла та їх улам ки, бу бонці, лун ниці, кілька 
кілець і перс

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
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нів, голь ник, язи чок від підко во подібної пряж ки, 
брон зові і залізні пряж ки, улам ки скля них брас
летів, перс ня та на ми с та, а та кож 5 брон зо вих на ко
неч ників стріл скіфсько го ча су і срібний римсь кий 
де нарій [Пе т ров], 1901. — С.145147;  про кур га ни 
скіфсько го ча су, в т.ч. IV ст. до н.е. див.: Miller, 
Mortillet, 1904. — Р.273277;  Без со но ва, Раєвський, 
1977. — С.3950;  Чер нен ко, Клоч ко, 1979. — 
С.270274;  Ков па нен ко, Бес со но ва, Ско рый, 1989. — 
С.147].

124 321Яно уци, с., Хо тинсь кий пов., 
Бе са рабсь ка губ. (л. б. р. 
Прут)

Яна у ци, с., Хо тинсь кий рн, ви яв ле ний ви пад ко во 
мо гиль ник чер няхівської куль ту ри [Сы мо но вич, 
Крав чен ко, 1983. — С.51. — № 6] — од но руч ний кру
жаль ний глекур на з ма ст кою по верх нею.

128 644, 712Північне уз бе реж жя Чор но го 
мо ря, Одесь ка, Хер сонсь ка 
чи Таврійська губ.

Північне При чор но мор'я, ви пад кові знахідки — скло
па с то ве і фа ян со ве на ми с то, підвіски й аму ле ти 
[Па мят ни ки, 1986. — С.5860].

129 116 а, вКе жанГо ро док, містеч ко, 
Мін ська губ., ур. Ви душГо
ра (л. б. р. При п'ять)

ДавидГородок, смт., Столінський рн, Брестська 
обл., поселення доби неолітубронзи — фрагменти 
ліпної кераміки і вироби з кременю [Рудинський, 
1928. — С.38].

125

126

127

146

479

1047

Вар ва, містеч ко, Ло х виць
кий пов., Пол тавсь ка губ., 
око лиці (л. б. р. Удай)

Ли по ве, с., Ро менсь кий пов., 
Пол тавсь ка губ., ур. Ли по ве 
(п. б. р. Ро мен)

Со сниць кий пов., Черні гів
ська губ. (п. б. р. Ту рець)

Вар ва, смт., Вар винсь кий рн, дру га те ра са — 
ви пад ко ва знахідка брон зо во го на ко неч ни ка стріли 
скіфсько го ча су [Ля с ко рон ский, 1903. — С.63. — 
Прим.15;  Су пру нен ко, 1990. — С.104].

Ли по ве, с., Та ла лаївський рн, ур. Вигін, дав нь о  
русь кий кур ган ний мо гиль ник XXIII ст. [Ля с ко
рон ский, 1901;  1903. — С.101;  Щер баків ський, 
1920а. — С.1620;  Ру са но ва, 1966. — С.23, 37;  
Мо ця, 1987. — С.59, 63, 65, 142143;  1990. — 
С.6364;  Ку ла то ва, 1989. — С.23;  Мор гу нов, 1996. 
— С.5051] — залізне вістря на спис дав нь о русь ко
го ча су.

Ту рець, ур., Со сниць кий рн, залісне на міс це вість, 
по се лен ня скіфської до би — фраг мен ти ліп ної 
ке раміки, улам ки ан тич них ам фор та чор но ла ко вої 
кру жаль ної по су ди ни [Ру динсь кий, 1928. — С.51].

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я

Б і л О Р У С ь
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130 325Південна Болгарія Півден на Бол гарія — мар му ро вий ба рельєф з 
фракійським на пи сом [Мар ке вич, 1895. — С.280283;  
Со ло мо ник, 1988. — С.7475;  Кры кин, 1990. — С. 
7479;  Ба рельєф, 1994. — С.88].

Б О л Г А Р і Я

131 778781Юр'єв (Дерпт), м., Ліф лянд сь
ка губ. (л. б. р. Емай игі), ста ре 
міське кла до ви ще

Тар ту, м., кол. Тар тусь кий рн, міське кла до ви ще 
XVIXVII ст. [Райд, 1981. — С.32, 45], — че ре пи 
лю дей з по хо вань.

Е С Т О Н і Я

140 498Кре слав ка, с., Двінський 
пов., Вітебсь ка губ. (п. б. р. 
Західна Двіна)

Кре слав ка, кол. с., кол. Да у гавпільський рн (п. б. р. Да у
га ва) — сверд ле на кам'яна со ки ра епо хи брон зи, ви пад
ко ва знахідка [Пе т ров], 1901. — С.146].

л А Т В і Я

137

138

139

749751

472, 692

699

Італія

Пом пеї, руїни міста I ст. н.е.

Рим, м.

Італія — апулійська пеліка кінця IV ст. до н.е. 
[Ан тич ная ке ра ми ка, 1997], підроб на ва за і кам'яний 
виріб.

Не аполь, м., Пом пеї — де ко ра тив на плит ка для 
підло ги та камінці від мо заїк.

Рим., м., Тер ми Ка ра кал ли — де талі мо заїки.

і Т А л і Я

132

133

134

135

136

666

664/1, 2

843

428

510 а, в, с

Кар нак, м. (л. б. р. Ніл)

Олек сандрія, м. (Се ред зем но
морсь ке уз бе реж жя)

ПортСаїд, м. (Се ред зем но
морсь ке уз бе реж жя)

Сак ка ра, м. (п. б. р. Ніл)

Нижній Єги пет

Кар нак, м., ши ро кий рн сто лиці Се ред нь о го і 
Но во го цар ст ва — Фів, з не кро по лю ча су XVIII 
ди настії по бли зу міста — зер на пше ниці.

Олек сандрія, м., ви пад кові знахідки в око ли цях 
міста, на пев не, зі зруй но ва но го по хо ван ня — фа ян
сові ушебті [Па мят ни ки, 1986. — С.20].

ПортСаїд, м., — ста ту ет ка ушебті, прид ба на в 
ан тик ва ра.

Сак ка ра, м., брон зо вий аму лет у ви гляді ока — зі 
зруй но ва но го по хо ван ня до би Но во го цар ст ва 
[Па мят ни ки, 1986; Berlev, Hodjach, 1998].

Нижній Єги пет — решт ки мумій з по хо ван ня 
елліністич но го ча су [в ціло му про ко лекцію: Там 
са мо. — С.3, 58;  Су пру нен ко, 1991в. — С.39;  Тітков, 
2000. — С.2324].

Є Г И П Е Т
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Перелік місцезнаходжень предметів археологічної збірки

141 704Віленсь ка губ. (п. б. р. Ня ріс) кол. Вільнюсь кий рн, інвен тар зруй но ва них по хо
вань XIIXIII ст. — cкляні персні, фраг мент брас ле
та, на ми с то, брон зо ва при кра са [Пе т ров], 1901. — 
С.146].

л И Т В А

142 572583Люк сем бург, м., Люк сем
бурзь кий му зей доісто рич
но го жи во пи су проф. Кар
мон

Люк сем бург, м. — фо то ре про дукції кар тин на істо
ри коар хе о логічну те ма ти ку.

л Ю К С Е М Б У Р Г

143 679Бравіче ни, с., Бе са рабсь ка 
губ. (п. б. р. Ре ут)

Бравіче ни, с., Ор геївський рн, го ро ди ще Ста ро го 
Ор хея — зо ло то ор динсь ка і мол давсь ка ке раміка 
XIVXVI ст. [див.: Смир нов, 1954;  Абы зо ва, Быр ня, 
Ну дель ман, 1981;  1982;  Быр ня, 1984;  Абы зо ва, 1988. 
— С.8892].

М О л Д О В А

144 473, 474Ма ло нець, с., Яновсь кий 
пов., Люблінська губ.

околиці Модлібожице, сще, Люблінське воєводство — 
уламок кам'яної шліфованої сокири та знаряддя з 
кременю, з випадкових розкопок на поселенні доби 
бронзи [Петров], 1901. — С.146].

145

146

147

349

106

713733

Гньоз дов, с., Смо ленсь кий 
пов., Смо ленсь ка губ. (п. б. 
р. Дніпро)

По до би не, с., Бе жець кий 
пов., Тверсь ка губ. (п. б. р. 
Мо ло га)

По до би не, с., ур. Го ра (п. б. р. 
Мо ло га)

Гньоз дов, смт., Смо ленсь кий рн, Смо ленсь ка губ., 
кур ган ний мо гиль ник XXI ст. — ма кет по хо ван ня 
кур га ну [Фор мо зов, 1988. — С.79].

По до би не, с., Бе жець кий рн, Тверсь ка губ. — 
ви пад ко ва знахідка кам'яної сверд ле ної шліфо ва ної 
со ки ри [Брю сов, Зи ми на, 1966. — С.41, 61. — № 26;  
Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.56].

По до би не, с., Бе жець кий рн, Тверсь ка губ., ур. 
Го ра, не олітич не по се лен ня — зна ряд дя з кре ме ню 
[Го род цов, 1923. — С.353;  Ру динсь кий, 1928. — С.36, 
38].

П О л ь Щ А

Р О С і Й С ь К А  Ф Е Д Е Р А Ц і Я 
ПІВНІЧНИЙ ЗАХІД І ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ



149

150

151

152

153

154

332/16;  
333/16;  
334/13;  
340;  693

328, 329

709

747, 748, 
759, 760

509/123

680, 850

Рос товнаДо ну, м., Об ласть 
Війська Донсь ко го, на 
південь від міста (дель та р. 
Дон)

Верхній Ко бан, аул, Та га урсь
ка уще ли на, ПівнічноОсе
тинсь ка (губ.) обл. (п. б. р. 
Ар дон)

Вла  ди  кав  каз ,  м . , 
ПівнічноОсе тинсь ка (губ.) 
обл. (п. б. р. Те рек)

Інгу шетія

Кар бу лаксь ка, ста ни ця, Сун
жинсь кий загін, Че че
ноІнгу шетія (р. Сун жа)

Північний Кав каз

Не двигівка, сще, Рос товсь кий рн, Рос товсь ка губ., 
кур ганні не кро полі Єли за ве тинсь ко го го ро ди ща 
ан тич но го ча су (Та наїс) — ке раміка, світиль ни ки, 
зо лоті на шивні бляш ки кінця IVI cт. до н.е. [Ше лов, 
1961. — С.1011;  1970. — С.9698;  Бра шин ский, 1980. 
— С.9;  Ан тич ная ке ра ми ка, 1987. — С.16;  За хо жай, 
1994. — С.94, 100].

Ко бан, с., Алагірський рн, ПівнічноОсе тинсь ка 
Ав то ном на Ре с публіка, мо гиль ник ко бансь кої 
куль ту ри [Ува ро ва, 1900. — С.22130;  До ман ский, 
1984. — С.57, 90] — то чиль ний камінь та ма кет 
од но го з по хо вань.

Вла ди кав каз (кол. Ор жонікідзе), м., ПівнічноОсе
тинсь ка Ав то ном на Ре с публіка — брон зо вий на ко
неч ник стріли скіфсько го ча су.

Гірська Інгу шетія, Ав то ном на Ре с публіка Інгу
шетія, «зі скле па в башті» — че ре пи та кістки з 
по хо вань XVIXVII ст. із за лиш ка ми при род ньої 
муміфікації.

Ка ра бу лак, ста ни ця, Сун д жинсь кий рн, Че ченсь ка 
Ре с публіка, інвен тар зруй но ва но го впу ск но го 
по хо ван ня кінця I тис. н.е. в кур гані — при кра си, 
ка по вуш ка, брон зо ва по су дин ка.

Північний Кав каз, Чор но морсь ке уз бе реж жя (?), 
ви пад кові знахідки ан тич но го ча су: скло па с то ве 
мо заїчне та брон зо ве на ми с то, ам фо ра.
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Додаток 2.

148 426СанктПе тер бург, м., кол. 
сто ли ця Російської імперії 
(п. б. р. Не ва)

СанктПе тер бург, м., Ісакієвська пл., Ісакі євський 
со бор — зраз ки смаль ти від мо заїк 1ї пол. XIX ст.

157 424Стамбул, м. Стам бул, м., храм св. Софії — де талі мо заїк.

155

156

852885, 
951

308

Міну синськ, м., Міну синсь
кий пов., Єнісейсь ка губ. (п. 
б. рр. Ке беж, Єнісей)

Східний Сибір

Міну синськ, м., Міну синсь кий рн, Крас но ярсь кий 
край, око лиці міста, Міну синсь ка кот ло ви на, 
знахідки з по хо вань фіна ль ної брон зи — ран нь о го 
залізно го віку, до би се ред нь овіччя в кур га нах — 
кин д жа ли, ка ра сукські брон зові ножі, дзер ка ло з 
арабсь ким на пи сом, ши ло, залізні но жиці, на ко
неч ни ки стріл [Ва дец кая, 1973. — С.115119;  Бе ло
ко быль ский, 1986. — C.6874;  Та та ри нов, 1993. — 
С.105].

Східний Сибір — ви пад ко ва знахідка пізньо
кочівниць ко го залізно го на ко неч ни ка стріли.

ПІВДЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ І ПІВНІЧНИЙ КАВКАЗ

СИБІР

Т У Р Е Ч Ч И Н А
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158 417419, 
552, 734*, 
736*, 764, 
766, 842, 
888890, 

10641068*

По зна чені зіроч кою (*) но ме ри, пе ре важ но ілю с т 
ра тивні ма теріали, ма ке ти то що, — ви го тов лені 
здебільшо го в Луб нах та Москві.

Предмети археологічної збірки, походження яких пов'язане 
зі створенням експозиції чи невідоме

Па ле оліт: 50

Не оліт: 5, 129, 147

Ене оліт: 31, 70

Епо ха брон зи: 1, 2, 15, 37, 38, 46, 52, 64, 70, 
79, 83, 129, 144

до ба ран ньої брон зи: 2, 4, 23, 32, 53, 70, 73, 83, 
94, 98100, 140, 144, 146

до ба се ред ньої брон зи: 39, 70
до ба пізньої брон зи: 3, 26, 31, 32, 70, 96, 103, 

113

Ранній залізний вік
пе редскіфський час: 48, 62, 70, 102, 150, 155
скіфський час: 2, 17, 25, 28, 34, 36, 43, 47, 51, 

5456, 5860, 64, 66, 6971, 7475, 77, 81, 82, 84, 
87, 89, 106, 108, 109, 111, 114116, 118, 122, 123, 
125, 127, 151

ан тичні ста ро жит ності: 28, 29, 3335, 70, 83, 
111, 112, 127, 128, 130, 133, 137139, 149, 154

Ран нь о римсь ка до ба
сар ма ти: 60, 69, 128
за ру би нець ка куль ту ра: 12, 20, 21, 69

Пізньо римсь ка до ба: 30
чер няхівська куль ту ра: 27, 60, 79, 85, 91, 123, 

124
київська куль ту ра (?): 71

Ран нь о се ред нь овічні куль ту ри се ре ди ни — 

тре тьої чверті I тис. н.е.: 112

Знахідки ос тан ньої чверті I тис. н.е.: 67, 68

Kочівни ки I тис. н.е.: 40, 88(?), 119, 153

Kиївська Русь: 69, 11, 1314, 1820, 22, 24, 

42, 49, 57, 6061, 6367, 72, 76, 78, 80, 83, 90, 97, 

101, 104, 110, 114, 117, 121, 122, 123, 126, 141, 145

По ловці XIXIII ст.: 70, 86

Kочівни ки Східно го Сибіру IXXV cт.: 155, 156

Ста ро жит ності XIV — по чат ку XVIII cт.: 9, 

10, 13, 16, 18, 23, 41, 44, 45, 47, 52, 57, 64, 67, 68, 

7073, 79, 93, 95, 105, 107, 110, 120, 131, 143, 152

Знахідки дру гої по ло ви ни XVIII — по чат ку 

XIX ст.: 67, 68, 70, 71, 72, 148

Пред ме ти та ма теріали кінця XIX — по чат ку 

XX ст.: 77, 96, 115, 137, 142, 145, 150, 158

Ста ро давній Єги пет: 33, 132136

Візантія: 157

Пред ме ти не виз на че ної хро но логічної 

на леж ності: 92.

ЗАГАЛЬНИЙ ПОКАЖЧИК ДО ХРОНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕЛІКУ
 (вказані по ряд кові но ме ри переліку)



1. Аве наріус Ми хай ло Пе т ро вич 
(18351895) — про фе сор фізи ки Kи їв сь ко го 
універ си те ту св. Во ло ди ми ра (18651891), 
про во див роз коп ки кур ганів та збо ри ар  хе о
логічних ма теріалів в око ли цях с. 
По ставМу ка Ло х виць ко го повіту Пол тав сь
 кої гу бернії, відпо чи вав у маєтку 
В.О.Kоренєва в цьо му селі. — 553*.

2. Ак кер ман М.О. — зем ле влас ник Мир го
родсь ко го повіту Пол тавсь кої гу  бернії, 
дрібний підприємець. — 752754, 757.

3. Афа насьєвЧуж бинсь кий Олек сандр Сте
па но вич (18161875) — відо мий пи сьмен ник, 
ет но граф і по ет, дво ря нин, уро д же нець с. 
Ісківці Лу бенсь ко го повіту Пол тавсь кої 
гу бернії. Про во див роз коп ки кур ганів дав нь
о русь ко го ча су «між се ла ми Лукім'ям та 
Мацківця ми», валів го ро ди ща літо пис но го 
Сніпо ро ду, ок ре мих кур га нів та май данів. — 
411.

4. Баліньов Сергій — син зем ле влас ни ка с. 
По до би не Бежець ко го повіту Твер ської 
гу бернії. — 106,713733.

5. Ба ра новсь кий — свя ще ник з м. Луб ни, 
про жи вав по ряд з ур. Вал. — 633635.

6. Барвінський О.М. [Бар вин ский А.Н.] — 
міща нин м. Луб ни. — 398.

7. Без паль чев В.Ф. — ро менсь кий краєзна
вець, ар хе о лог, по пу ля ри за тор на уки, зем ле
влас ник. Про во див роз коп ки та розвідки у 
Ро менсь ко му та При луць ко му повітах Пол
тавсь кої гу бернії. — 851.

8. Бер В.О. — морсь кий офіцер, 
племінник російсько го ака деміка K.М.Бе ра 
(17921876), ко лекціонернумізмат [див.: 
Вар ла мов, 1988. — С.133205], який пе ре дав 
K.М.Скар жинській ча с ти ну своєї ко лекції, в 
то му числі кілька мо нет ар хео ло гіч но го 
по хо д жен ня.

9. Бєлаш — се ля нин с. Сергіївка Kре мен
чуць ко го повіту Пол тавсь кої гу бер нії. — 323. 

10. Бо б ринсь кий Олексій Олек сан д ро вич 
(18521927) — граф, го ло ва Ім пе  ра торсь кої 

Ар хе о логічної комісії, дослідник кур ганів та 
Більсько го го ро ди ща скіф  сько го ча су на Пол
тав щині, влас ник знач ної ар хе о логічної 
ко лекції у маєтку поблизу м. Сміла, цу к ро за
вод чик. — 829,848,850,851,948949.

11. Бол су новсь кий Kар ло Ва си ль о вич 
(18381924) — київський нумізмат, ар хе о лог, 
ко лекціонер. — 325, 332335, 337340, 350361, 
429433, 435477, 483496, 505507, 511, 513, 514, 
527534, 617618, 644, 681, 693697, 699, 702707, 
712, 749750, 786828, 834836, 838, 840841, 845, 
850, 852887, 951, 953(?).

12. Боч ка рь ов K.П. — ви кла дач гімназій, 
ад во кат, краєзна вець з м. Луб ни. — 422423, 
499504, 613, 708.

13. Бо ярсь кий М.Д. — зем ле влас ник с. 
Тиш ки Лу бенсь ко го повіту Пол тав сь кої 
гу бернії. — 612.

14. Бу гаєвський М.Ф. [Бу га ев ский Н.Ф.] — 
земсь кий служ бо вець з м. Луб ни. — 320.

15. Во лик Пи лип — се ля нин с. Та ран динці 
Лу бенсь ко го повіту Пол тав сь кої гу бернії, 
зісла ний до Сибіру. Звідти привіз до Лу бен 
1880 р. залізний на ко неч ник піз ньо кочівниць
кої стріли. — 308.

16. Гвоздець кий [Гвоз дец кий] — військо
во служ бо вець, уро д же нець м. Ми ко лаїв. — 
147.

17. Гри цен ко Ми хай ло — ко зак з с. Kле пачі 
Лу бенсь ко го повіту Пол тав сь кої гу бернії. — 
401.

18. Гу тус — міща нин м. Луб ни. — 385.
19. Да ра ган — міща нин з м. Луб ни, про жи

вав на Верх нь о му Ва лу. — 636, 638.
20. Да ра ган Ми хай ло Пе т ро вич (нар. 1834) 

— пол ков ник у відставці, дво ря нин, 
чернігівський (з 1871), пізніше ка шинсь кий (з 
1883) гу бер на тор, се на тор (з 1908), поміщик з 
м. Вар ва Пол тавсь кої гу бернії [Пав лов ский, 
1914. — С.159]. — 146.

21. Діден ко Пар хом — се ля нин с. Kле пачі 
Лу бенсь ко го повіту Пол тавсь кої гу бернії. — 
364, 365.
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Додаток 3.

ДО ДА ТОK 3.

СПИСОK ЗБИРАЧіВ (ДАРИТЕліВ) 
археологічних ко лекцій

*  Тут на ве дені інвен тарні ну ме ри ар хе о логічних знахідок за ка та ло гом зібран ня K.М.Скар жин  ської [ДА ПО. 
— Ф.222. — Спр.2. — А.144. — З № 1 до № 416], далі — за інвен та рем При род ни чоіс то  рич но го му зею 
Пол тавсь ко го гу бернсь ко го зем ст ва [KАВ. — C.62166а. — З № 417 до № 1068, з ря дом ви к лю чень пред
метів ко лекції земсь ко го му зею]. Інвен тарні но ме ри «Kата ло гу» K.М.Скар жинсь кої та KАВ до № 416 
[KАВ. — С.62] співпа да ють.
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Список збирачів (дарителів) археологічних ко лекцій

22. Еллінек О.Р. [Эл ли нек А.Р.] — сту дент 
Kиївсько го універ си те ту св. Во ло ди ми ра, 
ви хо ва нець Ф.І.Kамінсько го, дво ря нин, з 
поміщиць кої ро ди ни Лу бен сь ко го повіту Пол
тавсь кої гу бернії [див.: ДА ПО. — Ф.222. — 
Cпр.58. — А.12]. — 409.

23. Єфи мен ко Пе т ро Пе т ро вич (18841969) 
— відо мий ук раїнський ар хео лог, па ле олітоз
на вець, пізніше — ака демік АН УРСР. — 585, 
985988.

24. Жбан ков Іван — се ля нин с. ТрьохІзбен
ка Ста робільсько го повіту Хар ків ської 
гу бернії. — 140,141.

25. За рець кий Іван Ан то но вич (18571936) 
— ук раїнський ар хе о лог, ет но граф, му зей ник 
та фо то граф, дослідник пам'яток ар хе о логії 
По вор ск ля і Західно го Kа зах ста ну, у 18701912 
рр. меш кав у м. Пол та ва. — 424427.

26. За по рожсь кий Єрмо лай Радіоно вич — 
тор го вець ста ро жит но с тя ми з м. Kерч. — 
513514.

27. За турсь кий І.Ф. — земсь кий служ бо
вець, зем ле влас ник з м. Луб ни. — 104, 421, 
683.

28. Зо лот ниць кий Во ло ди мир Ва си ль о вич 
— ви кла дач учи лищ та гімназій, ко лекціонер, 
з Верх нь одніпровсь ко го повіту Kате ри но
славсь кої гу бернії, пізніше — ві до мий 
київський ан тик вар. — 139, 420, 619, 620, 671, 
692, 762763, 823824, 833, 846.

29. Зуб ковсь кий Іван — свя ще ник з м. Луб
ни. — 637.

30. Ізмай лов Сергій Матвійо вич ( +1899) — 
служ бо вець з м.Лу бни, дво ря нин, ко лекціонер. 
— 149, 330331.

31. Kазимір Ми ко ла Олек сан д ро вич — зем
ле влас ник с. Яно уци Хо тин сь ко го повіту 
Бе са рабсь кої гу бернії, дво ря нин. — 321.

32. Kамінський Федір Іва но вич (18451891) 
— ар хе о лог, краєзна вець, му зей  ник і пе да гог, 
ви кла дач гімназій, завіду вач Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар  жинсь кої. — 102, 103, 116ав, 
117, 137, 143, 152276, 302, 327, 405, 512, 535551, 
554562, 564571, 603, 645646, 658663, 667670, 
672678, 682, 686690, 713736, 742 аг, 743, 
769777.

33. Kир'яков Ана толій Гри го ро вич — 
банківський служ бо вець, ху дож никама  тор, 
син Г.С.Kир'яко ва. Про жи вав у Луб нах. — 323, 
416, 710.

34. Kир'яков Гри горій Сте па но вич 
(18051883) — краєзна вець, ко лекціонер, член 

РГТ, поміщик з с. Гінці Лу бенсь ко го повіту. 
— 129, 80101, 108, 277278, 301, 372378, 
383387, 406407, 411, 479, 498, 509, 623625, 656, 
767.

35. Kир'яков Гри горій Сте па но вич — 
військо во служ бо вець, син С.Г.Kи р'я ко  ва. — 
509.

36. Kир'яков Пав ло Гри го ро вич — військо
во слу ж бо вець, зем ле влас ник, син 
Г.С.Kи р'яко ва. — 319, 474.

37. Kир'яков Сте пан Гри го ро вич — війсь ко
вий ветлікар, спорт с мен, син Г.С.Kи р'яко ва. 
— 321, 329, 479, 498, 679680, 709, 744, 747748, 
759760.

38. Kоренєв Ва силь Олек сан д ро вич — зем
ле влас ник з с. По вставМу ка Лох виць ко го 
по віту Пол тавсь кої гу бернії, дво ря нин. — 
700.

39. Kоренєва Оль га Дмитрівна — йо го дру
жи на, дво рян ка. — 304306.

40. Kуда шов Ми ко ла Олек сан д ро вич (1844 
— після 1905) — князь, ви пу ск ник Харківсько
го універ си те ту, юрист [Пав лов ский, 1907. — 
С.223], зем ле влас ник с. Великі Лип  ня ги 
Хо рольсь ко го повіту Пол тавсь кої гу бернії. — 
105, 408.

41. Kузьмінський K. — міща нин м. Луб ни. 
— 392.

42. Kуль жинсь кий Сергій Kли ментійо вич 
(18671943) — дослідник пи сан кар ства, ет но
граф і ге о граф, дру гий завіду вач Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жин сь кої, уро д же нець м. 
Kурськ. — 526.

43. Ла в рен ко Олек сандр Андрійо вич (+ 
після 1917) — хра ни тель ко лекцій Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої, лу бе нець. — 107, 
113, 324, 389393, 398399, 480482, 508, 563, 
630632, 639643, 684685, 737741, 764, 782783, 
830832, 837, 842, 844, 847849.

44. Лаліч М. — се ля нин с. Kле пачі Лу бенсь
ко го повіту. — 109111, 279298, 362, 363, 
368369, 371, 376, 478.

45. Ле он то вич Іван Ми ко лай о вич (1860 — 
після 1920) — ад во кат, земсь кий ді яч, кан ди
дат пра ва, пред во ди тель лу бенсь ко го дво рян
ст ва, меш ка нець м. Луб ни. — 114, 140141, 
309318, 497, 691.

46. Ло х виць кий Євдокій — се ля нин с. Kле
пачі Лу бенсь ко го повіту Пол тав сь кої гу бернії. 
— 279в.

47. Ля с ко ронсь кий Ва силь Гри го ро вич 
(18591928) — відо мий ук раїнський ар хе о лог, 



істо рик і нумізмат, дво ря нин, ви хо ва нець 
Ф.І.Kамінсько го, пізніше — ор ди нар ний про
фе сор Ніжинсь ко го істо ри кофіло логічно го 
інсти ту ту, керівник Ар хе о  логічно го відділен
ня ВУАKу. — 322, 397, 412415, 621, 622.

48. Мар ке вич А.А. — го ло ва Пи ря тинсь кої 
земсь кої уп ра ви. — 758.

49. Мар ти новсь кий Йо сип — будівель ний 
підряд чик з м. Kиїв. — 511.

50. Мас ло Яків — се ля нин с. Kалай динці 
Лу бенсь ко го повіту Пол тавсь кої гу бернії. — 
849.

51. Ма че ха І.П. — на гля дач Лу бенсь ко го 
повіто во го учи ли ща, дво ря нин, м. Луб ни. — 
647655.

52. Ми хай лен ко [Ми хай лен ков] Іван — 
се ля нин с. Kле пачі Лу бенсь ко го по віту Пол
тавсь кої гу бернії. — 366.

53. Німець [Не мецъ] Андрій — се ля нин с. 
По ставМу ка Ло х виць ко го по ві ту Пол тавсь
кої гу бернії. — 410.

54. Ос т ро градсь кий Сергій Матвійо вич — 
ко лекціонер, зем ле влас ник, по мі щик Kре
мен чуць ко го повіту Пол тавсь кої гу бернії. — 
142, 150, 665666.

55. Піщансь кий — служ бо вець з м. Ми ко
лаїв. — 665.

56. Підпа лий Іван — се ля нин с. Kле пачі 
Лу бенсь ко го повіту Пол тавсь кої гу бернії. — 
138.

57. Підпа лий Ти мофій — се ля нин с. Kле
пачі Лу бенсь ко го повіту Пол тав сь кої гу бернії, 
брат пер шо го. — 404.

58. Пра хов Андріан Вікто ро вич (18461916) 
— ук раїнський та російський ми стецтвоз на
вець, ар хе о лог, єгип то лог і ху дожній кри тик, у 
18871897 рр. про фе сор Kи ївсько го універ си
те ту св. Во ло ди ми ра, пер шовідкри вач фре сок 
Kирилівської цер кви у Kиєві [МУ, 1992. — 
С.474]. — 428, 510.

59. Рад чен коПо ко совсь кий П.М. — земсь
кий служ бо вець з м. Хо рол Пол тав ської 
гу бернії. — 698.

60. Ре ва (Трикіз) — се ля нин с. Окоп 
Лу бенсь ко го повіту Пол тавсь кої гу бер нії. — 
412.

61. Рик ман О.Г. [Рик ман А.Г.] — служ бо
вець з м. Луб ни. — 591.

62. Са мо ква сов Дми т ро Яко вич (18431911) 

— відо мий ар хе о логславіст, іс то рик пра ва, 
уро д же нець Чернігівщи ни. — 319. 

63. Си зов Во ло ди мир Ілліч (18401904) — 
ви кла дач Ми ко лаївсько го жі но чо го інсти ту ту 
в м. Моск ва, се к ре тар Російсько го Істо рич но
го му зею [див.: Фор мо зов, 1988. — С.6480]. — 
328, 349.

64. Скар жинсь ка Kате ри на Ми ко лаївна 
(18521932) — фун да тор ка і влас ни ця му зею, 
ме це нат ка і до б родійни ця, дво рян ка, уро д
жен ка м. Луб ни. — 3079, 112, 153263, 300, 378, 
434, 515525, 623629, 749751, 888890.

65. Ста левсь кий А.Л. — служ бо вець з м. 
Луб ни. — 839.

66. Сто ля ров М. — тор го вець ста ро жит но
с тя ми з м. Kате ри но слав. — 711.

67. Ти щен ко Євграф Пав ло вич — поміщик 
Пи ря тинсь ко го повіту Пол тав сь кої гу бернії, 
дво ря нин. — 299.

68. Тка чен ко М.С. — фо то граф, м.Київ. — 
572583.

69. Чернєв М.П. — відо мий ко лекціонер 
ста ро жит но с тей з м. Kиїв. — 511.

70. Хар лак Федір — се ля нин с. Вільшан ка 
Лу бенсь ко го повіту Пол тавсь кої гу бернії. — 
400, 402403.

71. Фавр Андрій Євге но вич — ху дож ник 
Російсько го Істо рич но го му зею в Москві, 
учас ник досліджень по сульсь ких кур ганів 
1890х рр. — 326.

72. Фалін Д. — міща нин м. Луб ни. — 391. 
73. Шав кун — се ля нин с. Бо б ро ве 

Харківсько го повіту Харківської гу бер нії. — 
309.

74. Ше мет Ми хай ло Kази ми ро вич — дво ря
нин з Бе резівських ху торів Лу бен сько го повіту 
Пол тавсь кої гу бернії, зем ле влас ник та 
підприємець [див.: Ван цак, 1995. — С.25]. — 
657,702.

75. Шмат ко Пла тон — се ля нин с.Тер ни 
Лу бенсь ко го повіту Пол тавсь кої гу бернії. — 
380.

76. Щер бань Стра тон — се ля нин с.Kле пачі 
Лу бенсь ко го повіту Пол тав сь кої гу бернії. — 
333, 379.

77. Яцу та В.Я. — лікар з м.Луб ни, 
ко лекціонернумізмат, сімей ний лікар ро ди
ни Скар жинсь ких [див.: Г[ор лен ко], 1891. — С.5]. 
— 664.
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Список збирачів (дарителів) археологічних ко лекцій

Інтер’єри Будинку Полтавського губернського земства, 
на мансардному поверсі якого розмістилася експозиція 

музею К.М.Скаржинської. Фото І.Ц.Хмелевського. 1908 р.



1. Аве наріуса М.П. ко лекція. 1895 р.
Скла ла ся в ре зуль таті ар хе о логічних роз

ко пок 6 кур ганів, що на ле жа ли до кур ган но
го не кро по лю з більш ніж 100 на сипів в ур. 
Дра жин яр та По то ки По с тав му цько го го ро
ди ща скіфсько го ча су в ур. Kрас ногірка [Kула
то ва, Су пру нен ко, 1995. — С.52; Пер ший рік, 1995. 
— С.230; Прий мак, 1995. — С.119; Рік, 1995. — 
С.79].

Досліджен ня про ве дені про фе со ром 
М.П.Аве наріусом (18351895) в ос тан ній рік 
жит тя, під час відпо чин ку у маєтку 
В.О.Kоренєва, пе ре важ но у зем ле во ло дін нях 
П.В.Дзев чу польсь кої, якій і бу ла за ли ше на 
для Лу бенсь ко го му зею K.М.Скар жин ської 
оваль на слаб ко профільо ва на кам'яна таріль 
для «роз ти ран ня міне раль ної кос ме тич ної 
фар би» з ком плек су пар но го по хо ван ня кур га
ну № 6 кінця VI — по чат ку V ст. до н.е. [Иль ин
ская, 1968. — С.61,198].

Збірку знахідок скла да ли пред ме ти по хо
валь но го інвен та ря з мо гил скіф сь ко го ча су 
ру бе жу VIV cт. до н.е. — брон зові цвя хо
подібні шпиль ки, тра г ранні (?) на ко неч ни ки 
стріл, дзер ка ло з ви со ким бортиком, залізні 
мис ливсь кий ніж, за лиш ки ме ча і ле за но жа, 
то чиль ний камінь, ліпні ке рамічні ми с ка, 
гор щик, пряс ли ця, фраг мен ти по су ду, решт
ки скля но го на ми с та та зраз ки ан тич них кру
жаль них по су дин — іонійсько го кра теріска й 
про то фа сось кої ам фо ри. Відо мою у складі 
ко лекції є й брон зо ва зо о морф на фібу ла, ви яв
ле на у впу ск но му по хо ванні — тру по по кла
денні дру гої по ло ви ни VII ст. [Се дов, 1982. — 
С.22,122; Су хо бо ков, 1975. — С.14].

До скла ду збірки та кож вхо ди ли де які 
ок ремі знахідки з око лиць с.По ставМу ка, в 
то му числі ви пад ко во знай де на в око ли цях 
гальсь ка [Haverfield, 1906. — P.241] шарнірна 
фібу ла ти пу «Avcissa» [Ам б роз, 1959. — С.185,190. 
— Рис.20].

Всьо го 35 предм. з роз ко пок кур ганів та 6 
ок ре мих знахідок.

Kолекція надійшла 1896 р. до Російсько го 
Істо рич но го му зею у Москві, ка м'я на таріль (1 
од. зб.) — 1895 р. до Лу бенсь ко го му зею [KАВ. 
— № 553].

Літ.: Аве на ри ус, 1896. — С.178187; ОАK за 
1895 г., 1897. — С.74; АПУ, 1966. — С.276; Иль ин
ская, 1968. — С.61, 75, 145, 150, 153, 165, 166. — 
Табл.LIX, 4; Си до рен ко, Мах но, Те ле гін, 1982. — 
С.89.

2. Афа насьєваЧуж бинсь ко го О.С. ко лекція. 
Kінець 1850х — 1860ті рр.

По хо ди ла з ар хе о логічних роз ко пок дав нь
о русь ких кур ганів, здійсне них ві до мим ет но
гра фом, пись мен ни ком і публіци с том 
О.С.Афа насьєвимЧуж бинсь ким (18161875) у 
18501860х рр. «між Мацківця ми та Лукім'ям» 
[KАВ. — № 411], най ві ро гідніше, на кур ган но
му мо гиль ни ку од но го із се лищ ок ру ги 
Лукімльсько го го ро ди ща та го ро ди ща літо
пис но го Сніпо ро да.

Зберіга  ла ся в с.Ісківці Лу бенсь ко го 
повіту, у ро дин но му маєтку ав то ра роз ко
пок. Про склад і кількість пред метів відо
мості відсутні. До збірки Г.С.Kи р'я ко ва 
по тра пи ло че рез се с т  ру пись мен ни ка 
кілька зо ло то ск  ля них на ми с тин на по чат
ку 1870х рр. Ок ремі дав нь о руські та інші 
знахідки з око лиць Ісківців у 1890х рр. не 
раз над хо ди ли че рез А.О.Ла в рен ка як до 
збірки Лу бенсь ко го му зею, так і до інших 
ко лекцій. Ці речі мог ли бу ти решт ка ми 
збірки при яте ля Т.Г.Шев чен ка, дослідни
ка ста ро ж и т  но с  тей та ет  но г рафі ї 
Подніпров'я.

Над хо д жен ня 1883 та кінця 1890х рр.
Літ.: Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.1112; С.О., 

1997. — С.124.

3. Без паль че ва В.Ф. ко лекція. 1890ті — 1917 
рр.
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РЕЄСТР АРХЕОлОГіЧНИХ
ПРИВАТНИХ і ГРОМАДСьKИХ KОлЕKЦіЙ,

що ввійшли до складу музею

Про по но ва ний реєстр вклю чає ко рот ку 
ха рак те ри с ти ку при ват них та гро мадсь ких 
ар хео ло гіч них збірок, що повністю чи ча ст ко
во ввійшли до скла ду зібран ня Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жин сь кої. Тут же за зна чені 

ро ки існу ван ня та над хо д жен ня збірок, 
кількість оди ниць збе ре жен ня, котрі на дій
шли до му зею, вка за на літе ра ту ра, в якій 
ха рак те ри зу ють ся ці пред ме ти, або ма теріали 
тої чи іншої ко лек ції.
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Реєстр археологічних приватніх і громадських колекцій...

Зби ра ла ся ро менсь ким краєзнав цем, ар хе
о ло гом та по пу ля ри за то ром на у ки, за снов ни
ком Ро менсь ко го ар хе о логічно го то ва ри ст ва 
(19111913 рр.) В.Ф.Без паль че вим в с.Kоро
винці, за ма теріала ми осо би с тих роз ко пок, 
розвідок і шля хом при дбан ня ок ре мих 
знахідок у на се лен ня.

Вклю ча ла ста ро жит ності скіфської до би, 
ма теріали чер няхівської куль ту ри та 
знахідки XVIIXVIII ст. [Без паль чев, 1911. — 
С.214215; ИАK, 1911. — 43. — С.22,71,120; 
Се мен чик, 1922. — А.1; 1926. — С.187188; Иль
ин ская, 1968. — С.22,54; Суп ру нен ко, 1990д. — 
С.137].

До 300 од. зб., ча с ти на збірки 1919 р. по тра
пи ла до Ро менсь ко го кра єз нав чо го му зею.

По да ру вав Лу бенсь ко му му зею се ред нь о
вічну со ки ру та ча с ти ну ліпної мис ки 
скіфсько го ча су [KАВ. — №№ 848,851], мож ли
во, зі влас них роз ко пок кур га ну у с.Kоро
винці Ро менсь ко го повіту [Иль ин ская, 1968. — 
С.54]. Пе ре дав та кож ряд зна  хі док до При род
ни чоісто рич но го му зею Пол тавсь ко го 
гу бернсь ко го зем ст ва [От  чет... за 1903 г., 1904. 
— С.1819].

2 од. зб.
Надійшли 1902 р.
Літ.: Се мен чик, 1927. — С.53; Су пру нен ко, 

1989б. — С.220221; 1990д. — С.137.

4. Бе ра В.О. нумізма тич на ко лекція. 1880ті 
рр.

Kолекція мо нет пе ре важ но новітньої до би, 
зібра на морсь ким офіце ром, лей те нан том 
В.О.Бе ром уп ро довж 18811889 рр. В її складі 
бу ло кілька пів ніч но при чор но морсь ких 
ан тич них та римсь ких мо нет, з відо мим 
місцем знахідки (Kрим, Оль вія, Біло русія, 
По сул ля) — 5 од. зб.

За галь на кількість — до 4000 од. зб.
Надійшла в дар до Лу бенсь ко го му зею 

1890 р.
Літ.: Г[ор лен ко], 1891. — С.5; Ван цак, Су пру

нен ко, 1995. — С.60.

5. Бол су новсь ко го K.В. ко лекція «міну синсь
ких бронз». 1880ті — 1924 рр.

Ча с ти на зі скла ду ве ли кої й різно манітної 
збірки до ку мен таль них, сфра гіс тич них, 
ар хе о логічних та нумізма тич них ру хо мих 
пам'яток київсько го нумізма та, ет но гра фа і 
ко  лек ц іоне ра K .В.Бол су  нов сь ко г о 
(18381924), що зна хо ди ла ся у Kиєві в 

18931917 рр. Сибірську, або «міну синсь ку 
ко лекцію бронз», K.В.Бол су новсь кий при
дбав близь ко 1892 р. Її по хо д жен ня повністю 
не вста нов ле не. Відо мо ли ше, що більшість 
пред метів збірки бу ла ви яв ле на в ході ар хе о
логічних досліджень та скар бо шу каць ких 
по шуків у Міну синській кот ло вині Єнісейсь
кої гу бернії в 18501870х рр. П.П.Kу рінний 
вва жав цю ко лекцію «пер шо клас ною» 
[Kурінний, 1970. — С.75].

Kолекція пе ре ви щу ва ла чис лом 250 од. зб. 
і скла да ла ся пе ре важ но з брон зо вих ви робів 
до би ран нь о го залізно го віку та епо хи се ред
нь овіччя. Знач ну ча с ти ну збір ки влас ник 
по да ру вав та про дав до Kиївсько го му зею ста
ро жит но с тей і ми с тецтв на по чат ку XX ст. 
[Kов та нюк, Шов ко пляс, 1995. — С.7], а най кращі 
ху дожні ви ро би зберігав вдо ма, після 1917 р. 
— пе ревіз до м. Сквир на Kиївщині, за повівши 
їх міс це во му краєзнав чо му му зеєві, що но сив 
ім'я йо го бать ка [Kуче рук, 1992. — С. 119]. Ча с  ти
на зі збе ре же них там ре чей після смерті 
K.В.Бол су новсь ко го бу ла ви ве зе на до Бі ло
церківсько го му зею відо мим пам'ят ко охо рон
цем та краєзнав цем С.Л.Дро з до вим [Ста ро дуб, 
1994. — С.25].

На по чат ку XX ст. не ве ли ку ча с ти ну 
«не профільних» пред метів цієї ко лек ції 
K.В.Бол су новсь кий пе ре дав до Kруг ли ка. 
Сю ди по тра пи ли залізний та брон зо вий кин
д жа ли, брон зові 4 ка ра сукські ножі, дзер ка ло 
з «арабсь ким» (?) на пи сом, ши ло, залізні 
шарнірні но жиці та 25 залізних на ко неч ників 
стріл кінця I — по чат ку II тис. н.е., срібна при
кра са [KАВ. — №№ 852885,951].

Всьо го 35 од. зб.
Над хо д жен ня до Лу бенсь ко го му зею 1901 

р.
Літ.: Kурінний, 1970. — С.75 (згад ка); Kула то ва, 

2000.

6. За рець ко го І.А. ко лекція. 1872—1905 рр.
Ши ро ко відо ма у кінці 1880 — на по чат ку 

1890х рр. ар хе о логічна ко лекція 
І.А.За рець ко го (18571936) скла ла ся в ре зуль
таті досліджень пол тавсь ко го ар хе о ло га й 
ет но гра фа [Пав лов ский, 1912. — С.234236; 
По ши вай ло, 1989. — С.814,5051; Су п  ру нен ко, 
1989д. — С.6065], дослідни ка кур ганів у 
Се ред нь о му По ворсклі, ав то ра розвідок в 
око ли цях Пол та ви та с. Ли хачівка, містеч ка 
Опішні [Ува ро ва, 1904. — С.46; Kула то ва, Cуп



ру нен ко, 1989. — С.7475; 1990. — С.4243; 1992. 
— С.4849].

На бут ком дослідників пам'яток ар хе о
логії По вор ск ля став аль бом про фе сій но 
ви ко на них І.А.За рець ким ак ва ре лей та 
ма люнків знахідок [За рец кий, 1888. — 
С.229246; 18881889], що по тра пив до 
Російсько го Істо рич но го му зею [НА ІІМK 
РАН. — ДАK. — Ф.1. — Спр.29. — А.44зв.,1518; 
Ба га лей, 1888. — С.148149] ра зом з прид ба ною 
більшою ча с ти ною ко лекції з роз ко пок кур
ганів груп Ро з ри тої та Ві то вої мо гил, 
Опішлян ки, по бли зу сс. Де рев ки та Kотель
ва, зборів в око ли цях с. Ли ха чів ка [Ба га
лей,1905. — С.II,12,34; Potapov, 1929. — 
S.162163; Zakharov, 1932. — Р. 5981; Kов па нен
ко, 1967. — С.5,46,48,5859 та сл.; Шрам ко, 1987. 
— С.23; Вар вянсь ка, Суп  ру нен ко, 1996. — С.1218; 
На уко ва кон цепція, 1996. — С.3,2224,27,29]. Ча с
ти на ж зна хідок з по хо валь них пам'яток 

Ниж нь о го По вор ск ля [Су пру нен ко, 1990г. — 
С.67] — ма теріали роз ко пок кур ганів по бли
зу с. Ве ликі Бу ди ща (ур. Лапівщи на), Ва си
лів ка, — розвідок по рр. Kоло мак й Свинківка, 
роз ко пок кур ганів у зем ле во ло дін нях Щер
ба чо вих в ме жиріччі Вор ск ли і Псла [Щер ба
чов, 1894. — С.3942; Ру дин сь кий, 1928. — С.4445; 
Су п ру нен ко, 1990г. — С.78] дослідник пе ре дав 
до При род ни чоіс то  рич но го му зею Пол
тавсь ко го гу бернсь ко го зем ст ва [Оле хов ский], 
1899. — С. VI, 5765; Пол тав ский, 1892. — 
С.13,1718; Су пру нен ко, 1989д. — С.62]. Відо мо 
та кож, що де які знахідки з кур ганів в ур. 
Лапівщи на він зму ше ний був за ли ши ти у 
ма єт ку кня зя В.С.Kочу бея [Ру динсь кий, 1928. 
— С.45. — Прим.1; Kула то ва, 1998. — С. 26].

Kілька знахідок, вже після пе ре дачі ос нов
ної ча с ти ни влас ної збірки му зей ним за кла
дам, І.А.За рець кий по да ру вав Лу бенсь ко му 
му зею. Се ред них бу ли зраз ки де та лей кон
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Колекція Ф.І.Камінського. 1883 р.
(Ляскоронский, 1892. — Табл.III).



стан ти но польсь ких і хер сонсь ких мо заїк дру
гої по ло ви ни I тис. н.е. та час ти на те ра ко то вої 
ма с ки [KАВ. — № № 424427] елліністич но го 
ча су з Kерчі [Ан тич  ная ке ра ми ка, 1987. — С.24,25. 
— № 38], а та кож прид бані до Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої 1905 р. че рез 
K.В.Бол су новсь ко го [KАВ. — № 953] знахідки з 
по  хо ван ня ХXI ст. на Пе т ровській площі в 
Пол таві [За рец кий, 1912. — С.205; опубл.: Kула
то ва, Су пру нен ко, 1990. — С.4445. — Рис.2; 
Су пру нен ко, 1998а. — С.92. — Рис.87].

27 од. зб.
Над хо д жен ня 1902 та 1905 рр.
Літ.: Ан тич ная ке ра ми ка, 1987. — С.24. — № 38 

(публікація з по мил ко во вка за ним пріз ви щем 
жерт во дав ця); Kула то ва, Су пру нен ко, 1990. — 
С.4445. — Вкл. I. — Рис.2.

7. Зо лот ниць ко го В.В. ко лекція. 18701890ті 
рр.

Зби ра ла ся ко лишнім ви кла да чем Верх нь
о дніпровсь ко го повіто во го учи ли ща, зго дом 
ві до мим к иївськ им ан тик  ва ром 
В.В.Зо лот ниць ким — ви пу ск ни ком Kи їв сько
го універ си те ту — пе ре важ но в ме жах повіту 
на Kате ри но слав щині, а та кож су сідньо го 
Олек сандрійсько го повіту Хер сонсь кої 
гу бернії. Скла да ла ся з ви пад ко вих знахідок та 
пред метів зі зруй но ва них чи роз ко па них кур
ганів.

Влас ник ко лекції мав кон так ти з О.М.По
лем і K.В.Бол су новсь ким. Час ти ну знахідок 
по да ру вав, а пізніше кілька про дав му зею 
K.М.Скар жинсь кої — ка м'я ні ви ро би, на ко
неч ни ки стріл скіфсько го ча су, ула мок 
кам'яної діаба зо вої со ки ри до би брон зи, фраг
мен ти ке раміки то що [KАВ. — №№ 
420,620,671,692,762763,833, 846]. Підтри му вав 
дружні сто сун ки з Ф.І.Kамінським.

Більшість знахідок, надісла них до Kруг
ли ка, по хо ди ли з око лиць с. Ма р'я нів ка Верх
нь одніпровсь ко го повіту. Про по пред мет ний 
склад усієї ко лекції відо мо сті відсутні.

Всьо го на дав Лу бенсь ко му му зею 13 
предм.

Літ.: Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.85 (згад
ка); Су пру нен ко, 1998. — С.167168.

8. Ізмай ло вих ко лекція. 1870—1880ті рр.
Зби ра  ла ся ро ди ною слу ж бовців, 

збіднілих лу бенсь ких дво рян — Сергієм 
Ма твійо ви чем (+1899) та Люд ми лою 
Іванівною Ізмай ло ви ми, під час їх пе ре бу
ван ня у м. Kерч в Kри му. До ко лекції вхо ди
ли здебільшо го ан тичні знахідки на те ри
торії міс та та ок ру ги, в то му числі прид бані 
у тор говців ста ро жит ностями, що по хо ди ли 
зі зруй но ва них по хо вань пантіка пейсь ких 
не кро полів. У складі ко лекції бу ли зраз ки 
чор  но ла ко вої та чер во но ла ко вої ке раміки, 
кілька те ра кот, ан тичні мо не ти та ет но гра
фічні ма теріали, що ха рак те ри зу ва ли по бут і 
куль ту ру кримсь ких та тар та гре ць ко го 

на се лен ня. Чи сель ний склад та по даль ша 
до ля ко лекції невідомі [Су пру нен ко, 1990а. — 
С.10].

До круг лиць кої збірки Ізмай ло ви на 
по чат ку 1890х рр. по да ру ва ли ряд пред
метів, се ред яких в ар хе о логічно му інвен тарі 
ви я ви ли ся зафіксо ва ни ми 5 прим. ан тич но
го по су ду, кілька мо нет [KАВ. — №№ 330331]. 
Відо мо, що бра том С.М.Із май ло ва — Фе до
ром Матвійо ви чем — до Лу бенсь ко го му зею 
пе ре да ва ли ся та кож крим ськота тарські 
при кра си, зраз ки одя гу, ке раміка то що 
[Су пру нен ко, 1990. — С. 102]. Зі збіркою Ізмай
ло вих пов'язується над хо д жен ня унікаль но
го еле к т ро во го ста те ра Євпа то ра 167/168 рр. 
н.е., при д ба но го влас ни ка ми у 
Є.Р.За по рожсь ко го [Суп ру нен ко, 1993. — С.90. 
— У публікації по мил ко во мо не та 
пов'язується з над ход  жен ням ві д 
K.В.Бол су новсь ко го].

Всьо го пе ре да но до ар хе о логічної збірки 
му зею 8 од. зб.

Над хо д жен ня по чат ку 1890х рр.
Літ.: Ан тич ная ке ра ми ка, 1987. — С.14,16,18. — 

№№ 11,1415,23; Су пру нен ко, 1989б. — С.220; 1990. 
— С.102; 1990а. — С.10; 1993. — С.9091; За хо жай, 
1994. — С.96. — № 7; Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.67.

9. Kамінсько го Ф.І. ко лекція. 18681883 рр.
Зібра на Ф.І.Kамінським внаслідок влас

них на уко вих досліджень у Пе ре яс ла ві, око
ли цях KежанГо род ка в Біло русії та Лу бенсь
ко му повіті на Пол тав щині.

Вклю ча ла пред ме ти з ком плексів, роз
ко па них ним 18701871 рр. дав ньо ру сь ких 
кур ганів, ма теріали розвідок з по се лень 
до би не о літуброн зи, скіфсько го ча су в 
ба сейні Прип'яті, під Пе ре я сла вом, 
лу бенській ок рузі, ком плек си знахідок з 
кур га нів в ур. Замківщи на та Ли са Го ра в 
Луб нах (18811882 рр.), ок ремі предмети з 
Пе ре яс ла ва, Хо ро лу. Ви ко ри с то ву ва ла ся з 
на вчаль ною ме тою.

По над 140 од. зб.
Надійшла в дар 18821883 рр.
Літ.: Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.13; 

Су п ру нен ко, 1988. — С.1315; 1990. — С. 100102; 
1997.

10. Kир'яко ва Г.С. збірка. Kінець 1860х 
—1883 рр.

Ук ла да ла ся гінцівським поміщи ком, 
дійсним чле ном РГТ Г.С.Kир'яко вим під час 
осо би с тих ар хе о логічних об сте жень та роз ко
пок, зби ран ня ру хо мих пам'яток ук раїнської 
історії, до ку ментів. Ча ст ко во по да ро ва на 
Лу бенській чо ловічій гімназії в 18721873 рр. 
За за повітом надійшла до Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої 1883 р.

У складі: ар хе о логічні та ос тео логічні 
знахідки з Гінцівської сто ян ки, в то му числі 
кістки ма мон та, північно го оле ня, но со ро га 
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то що, ви ро би з кре ме ню та кіст ки, решт ки 
по гра бо ва них ком плексів по хо вань, дослід
же них влас ни ком збірки кур ганів скіфської 
до би та дав нь о русь ко го ча су в нижній течії р.
Удай, ок ремі зна хід ки скіфсько го та дав ньо
русь ко го ча су з сс.Kле пачі, Гінці, За сул ля, 
м.Луб ни, кілька ка м'яних шліфо ва них со кир 
до би брон зи.

До збірки Г.С.Kир'яко ва в 1860х — на 
по чат ку 1870х рр. вхо ди ли до 10 зо ло тих та 
срібних дав нь о русь ких при крас, оз доб ле них 
пе ре го род ча с ти ми ема ля ми, зі скла ду відо мо
го київсько го скар бу ювелірних ви робів, 
знай де но го 1827 р. на са ди бі О.С.Аннєнко ва в 
рай оні Де ся тин ної церк ви. Во ни по тра пи ли 
до Г.С.Kир'яко ва че рез йо го бать ка, 
С.Г.Kир'яко ва, який сво го ча су прид бав 
маєток по мер ло го від став но го гвардії по ру чи
ка — дослідни ка київських ста ро жит но с тей. 
Се ред май на (в шух ляді сто ла) ви яви ли ся 
за лиш ки знач ної кількості ре чей скар бу, роз
да ро ва но го хлі бо соль ним влас ни ком Гінців у 
першій по ло вині XIX ст. Ча с ти на з ре чей скар
бу по тра пи ла до Ер міта жу, Ру мян цевсь ко го 
му зею, опи ни ла ся в Одесі, у збірці І.С.Ор лая, 
за кор до  ном і т. ін. Пред ме ти зі скла ду скарбу 
та кож по тра пи ли до Ар хе о логічно го му зею 
Ки  ївсько го універ си те ту та однієї з при ват них 
київських збірок.

На 1874 р. гінцівська ко лекція 
Г.С.Kир'яко ва ста но ви ла 150 од. зб; на 1883 р. 
— по над 350.

Надійшла до Лу бенсь ко го му зею в кінці 
1883 р.

Літ.: Ука за тель, 1874. — С.7,8,42; Ля с ко рон ский, 
1898; 1913. — С.90100; Kурінний, 1970. — С.19; 
Су пру нен ко, 1989. — С.2021; 1990а. — С.1517; 
1995д. — С.183187; Ван цак, Суп ру нен ко, 1995. — 
С.1112.

11. Ле он то ви ча І.М. ко лекція. 18781890 рр.
Ут во ри ла ся в ході роз ко пок та зби ран ня 

ви пад ко вих знахідок пе ре важ но у 1880х рр. в 
око ли цях сс. ТрьохІзбен ка та Kапіто но ве 
Ста робільсько го повіту Хар ків ської гу бернії, 
здійсне них сту ден та ми юри дич но го фа куль
те ту Мос ковсь ко го уні вер си те ту, а пізніше 
кан ди да та ми пра ва І.М.Ле он то ви чем (1860 — 
після 1920) та В.М.Ле он то ви чем (18661933). 
Kолекція ре пре зен ту ва ла ре зуль та ти роз ко
пок по хо вань трьох кур ганів до би брон зи, 
дослідже них бра та ми в се ре дині 1880х рр., у 
скла ді якої бу ли зраз ки ліпно го по су ду ям ної, 
катакомбної та зруб ної куль ту р, в то му чис лі 
куб ко подібна ба га то ор на мен то ва на по су ди на 
[Ру динсь кий, 1928. — С. 39. — Табл.III,17; Вол ко
бой, 1980. — С.70,75. — Рис.3,1], кельт і до ло то з 
ви пад ко во зруй но ва но го по хо ван ня зруб ної 
куль ту ри [Ру динсь кий, 1928. — С.43. — Табл.IV, 
2021], по ло вець ка брон зо ва ста ту ет ка (?) та 
залізний кин д жал скіфсько го ча су [KАВ. — 
№№ 114,140141,309318,497,691].

Свою ко лекцію у по вно му складі бра ти 

при нес ли в дар до Лу бенсь ко го му зею 
K.М.Скар жинсь кої.

12 од. зб.
Над хо д жен ня 1890 р.
Літ.: Ру динсь кий, 1928. — С.41; Су пру нен ко, 

1989б. — С.220; 1990а. — С.10; 1999а. — С.293297; 
Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.67.

12. Лу бенсь ко го повіто во го учи ли ща му зей. 
Kінець 1860х — 1870ті рр.

Зібра ний на гля  да чем у чи ли ща 
І.П.Ма че хою.

Збірка пізньо се ред нь овічних знахідок з 
те ри торії ко лиш нь о го пол ко во го міс та Лу бен 
та ко лекція ан т ро по логічних ма теріалів XVII 
ст., ви яв ле них «при за мо щу ванні місько го 
спу с ку, що йшов від Со бор ної площі до 
За сульсь ко го мос ту» в се ре дині 1860х рр.

Склад: улам ки ле каль ної цег ли, вікон но го 
скла, залізних мечів, ша бель, гуд зи ки, 
застібки, ко ра ли та бур ш ти но ве на ми с то, 
шпо ри, шмат ки парчі і фраг мен ти ви робів з 
гут но го скла; до 10 че репів за хис ників міста 
чи Олек сандрівсько го зам ку.

Всьо го: по над 50 од. зб.
Надійшла в се ре дині 1880х рр.
Літ.: [Бе ля шев ский], 1901а. — С.205206; Боч ка

рев, 1901. — С.1718.

13. Лу бенсь кої чо ловічої гімназії ар хе о логічний 
кабінет (му зей). 1872 — 1918 рр.

Kолекції зби ра лись пе да го га ми гімназії, 
завіду вач кабіне ту — Ф.І.Kа мін сь кий 
(18721882).

До Лу бенсь ко го му зею по тра пи ли ок ремі 
ар хе о логічні знахідки з ко лекції ка біне ту — 
крем'яні ви ро би з Ли сої Го ри, кам'яні со ки ри 
до би брон зи з Гінців та Лох виць ко го повіту. В 
ек с по зиції му зею бу ли пред став лені ма люн ки 
знахідок з Гін ців ської пізньо па ле олітич ної 
сто ян ки, копія кар ти па ле олітич них та інших 
міс це зна хо д жень По сул ля, схе ма роз та шу ван
ня сто ян ки в Гінцях ро бо ти Ф.І.Kа мінсь ко го, 
що ек с по ну ва ли ся на ви с тавці III ар хе о
логічно го з'їзду [Ат лас, 1878. — Табл. VI, 12; 
VII].

Про склад збірок див.: Н.Т., 1898. — С.5859; 
Ван цак, 1990. — С.188; Пус то віт, Су пру нен ко, 
1992. — С.78,1213.

Всьо го: до 15 од. зб.
Над хо д жен ня 18821883 рр.
Літ.: Се фе ров ский, 1898. — С.164165; Боч ка рев, 

1901. — С.19; До ма ниць кий, 1903. — С.18; Су п ру
нен ко, 1994б. — С.13; Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — 
С.2829.

14. Ос т ро градсь ко го І.І. ко лекція. 1850—
1860ті рр.

Ге не раллей те нант І.І.Ос т ро градсь кий 
(17971883) — учас ник ря ду вій сь ко вих кам
паній дру гої чверті — се ре ди ни XIX ст. [Пав
лов ский, 1914. — С.218], після від став ки осе лив
ся у ро дичів у с. Губсь ке Лу бенсь ко го повіту, 
ве ду чи «тол стовсь кий спо  сіб жит тя». Мав 
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не ве ли ку збірку всіля ких за кор дон них «ра ри
тетів», 220 книг фран  цузь кою та російською 
мо ва ми, чис ленні на го ро ди та опу да ло кро ко
ди ла, до став   ле не йо му з Єгип ту [Боч ка рев, 
1901. — С.14. — Прим.1].

Се ред осо би с тих ре чей три мав ху дож ню 
італійську елліністич ну пеліку, при   ве зе ну з 
Італії в Ав т роУгор щи ну [Ан тич ная ке ра ми ка, 
1987. — С.6. — № 6], а піз ні   ше до Губсь ко го, яка 
й бу ла прид ба на K.М.Скар жинсь кою під час 
роз про да жу май   на по мер ло го ге не ра ла в Луб
нах 1884 р., ра зом із йо го ор де на ми та опу да
лом кро ко  ди ла.

Над хо д жен ня 1884 р.
Літ.: Боч ка рев, 1901. — С.14; Мод за лев ский, 

1912. — 3. — С.762764; Ан тич ная ке ра ми ка, 1987. — 
С.6.

15. Ос т ро градсь ко го С.М. ко лекція. 1880ті 
рр.

С.М.Ос т ро градсь кий (1836 — після 1912) 
— знач ний зем ле влас ник Kре мен чуць ко го та 
Kобе ляць ко го повітів на Пол тав щині [Пав лов
ский, 1914. — С.217], мав у с. Попівка Kобе ляць
ко го повіту збірку жи во пи су та ста ро жит но с
тей ко заць кої до би, іноді до лу чав до неї й 
ар хе о логічні знахідки, здебільшо го унікальні. 
Kіль кіс ний та по пред мет ний склад цієї 
ко лекції не відо мий [Су пру нен ко, 1989б. — С.221].

Пе ре дав до Kруг ли ка 5 пред метів, ко жен з 
яких за слу го вує на ува гу: ли вар ну фор му для 
відли ван ня сер па зруб ної куль ту ри з с. Бе рез
ня ки у по низзі Псла [Стул ка, 1994. — С.10], два 
брон зо вих дво ло па те вих на ко неч ни ки стріл з 
ши па ми в ос нові втул ки ран нь о скіфсько го 
ча су, які по хо ди ли з «пісків» по бли зу с. Мо зо
лі їв ка Kре мен чуць ко го повіту, фа ян со ве 
ушебті з ієрогліфічним на пи сом, ви яв ле не 
по бли зу ст. До б ринсь ка не по далік від м. 
Ми ко лаїв, зраз ки пше ниці, що по хо ди ли з 
по хо ван ня ча су Но во го цар ст ва у Єгипті [KАВ. 
— №№ 142,150,665666].

Над хо д жен ня 18891891 рр.
Літ.: [Бе ля шев ский], 1901. — С.148; Су пру нен

ко, 1989б. — С.221; Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — 
С.47, 101103; Стул ка, 1994. — С.9, 10; Ван цак, 
Су пру нен ко, 1995. — С.3435.

16. Пра хо ва А.В. дав ньоєги петсь ка збірка. 
1880ті рр. 

Про фе сор Kиївсько го універ си те ту св. 
Во ло ди ми ра А.В.Пра хов (18461916) — відо
мий єгип то лог і ми с тецтвоз на вець, ху дожній 
кри тик, під час пе ре бу ван ня в Єгипті на 
по чат ку 1880х рр. зібрав знач ну ко лекцію ста
ро жит но с тей [Kорос тов цев, Хо д жаш, 1960. — 
С.114], яка пізніше по кла ла по ча ток збіркам 
дав ньоєги пет сько го ми с тецтва у київських 
му зе ях [МУ, 1992. — С.474]. На сьо годні знач на 
час ти на цієї збірки зо се ре д же на у зібранні 

Одесь ко го ар хе о логічно го му зею НАН 
Ук раїни.

По да ру вав Лу бенсь ко му му зею K.М.Скар
жинсь кої 4 пред ме ти зі скла ду ко лекції — 
брон зо вий аму лет у ви гляді ока, муміфіко вані 
ос тан ки по хо ва них до би елліністич но го 
періоду (ступ ню мумії з решт ка ми по лот на, 
«куп чик», за гор ну тий в по лот но), мумію 
ящірки [KАВ. — №№ 428,510].

Над хо д жен ня 1892 р.
Літ.: Kоро с тов цев, Хо д жаш, 1960. — С.114115; 

Древ не еги пет ские памят ни ки, 1991. — С.7; Berlev, 
Hodjach, 1998. — P.X.

17. Тро щинсь ко го Д.П. збірка. 1810—1820ті 
рр.

У маєтку ко лиш нь о го міністра маєтно с тей 
та юс тиції, за ца рю ван ня Kа те ри ни II і Олек
сан д ра I, та пол тавсь ко го гу берн сь ко го пред
во ди те л я дво рян ст  ва (18121815) 
Д.П.Тро щинсь ко го (17541829) у с. Kибинці 
Мир го родсь ко го повіту Пол тав ської гу бернії 
зна хо ди ло ся чи ма ло пред метів ми с тецтва, 
до ку мен таль них ар хів них пам'яток то що. 
Парк маєтку був при кра ше ний по ло вець ки ми 
кам'яни ми сте ла ми, пе ре ве зе ни ми до 
Kибинців з Вор ск линсь коПсільсько го 
ме жиріччя та Лі во бе реж жя Дніпра [Су пру нен
ко, 1989б. — С.220].

Чо ти ри «кам'яні ба би» бу ли за про по но
вані для про да жу з до став кою до Лу бен 
но вим влас ни ком че рез пі дприємця 
М.О.Ак кер ма на [ДА ПО. — Ф.222. — Спр.19. 
— А.1]. Та ким чи ном, кам'яні по ло вецькі 
сте ли по тра пи ли до Kруг ли ка [KАВ. — №№ 
752754,757].

4 од. зб.
Надійшли 1885 р.
Літ.: Су пру нен ко, 1989б. — С.220; 1990. — С.104; 

Kула то ва, Су пру нен ко, 1991. — С.4647.

18. Яцу ти В.Я. ко лекція. 1890ті — 1905 рр.
Нумізма тич на збірка В.Я.Яцу ти — 

лу бенсь ко го ліка ря — вклю ча ла пе ре важ но 
російські мо не ти XVIIIXIX ст. Kрім то го, в 
йо го ко лекцію по трап ля ли й ок ре мі знахідки 
римсь ких де наріїв з Лу бен щи ни, а та кож 
мідний бо с порсь кий тет ра халк 314310 рр. до 
н.е., ви яв ле ний у за плаві Су ли ниж че Лу бен 
[K[ула то ва], 1993а. — С.89].

Ча с ти ну ко лекції — до 200 мо нет — 
В.Я.Яцу та по да ру вав Лу бенсь ко му му зею. Він 
та кож пе редав два не ве ли ких дав ньоєги петсь
ких фа ян со вих ушебті кін ця I тис. до н.е., які 
прид бав для круг лиць кої збірки під час ту ри
с тич ної по до рожі [KАВ. — № 664].

Над хо д жен ня се ре ди ни 1890х рр.
Літ.: Г[ор лен ко], 1891. — С.5; [Пе т ров], 1901а. — 

С.206; Па мят ни ки, 1986. — С.20. — № 18; Ван цак, 
Су пру нен ко, 1995. — С.60.



1. Вінниць кий краєзнав чий му зей. Рік за сну
ван ня — 1919.

Kам'яна чо ловіча по ло вець ка сте ла ХІІ ст. 
зі скла ду зібран ня Д.П.Тро щин сь ко го, прид
ба на K.М.Скар жинсь кою у М.О.Акер ма на. (1 
од. зб.).

З 1968 р., пе ре да на ПKМ [ПАФ ПKМ. — Акт 
від 16.04.1968 р.].

Інв. № ПKМ. 9700, А. 322; ВKМ, інв. № KВ. 
21629, А. 2373.

Літ.: Ван цак, Су пру нен ко, 1995. — С.56; Су п ру
нен ко, 2000.

2. Ди кансь кий істо ри кокраєзнав чий му зей 
(смт. Ди кань ка Пол тав сь кої обл.). Рік за сну
ван ня — 1978.

Ма теріали роз ко пок Ф.І.Kамінсько го 1870 
р. кур ганів дав нь о русь ко го ча су у Пе ре я славі 
та по бли зу містеч ка KежанГо ро док Мінської 
гу бернії (брон зові та сріб ні скро неві кільця, 
дро то вий пер стень, 2 брас ле ти), кур ганів 
IXXII ст. біля Kост риць кої сло бо ди Бо б
руйсь ко го повіту 1885 р., дав нь о русь ка 
ке раміка з Kиєва (він ця гор щиків XXII ст.) і 
Ов ручсь ко го повіту (ши ферні пряс ли ця та 
фраг  мен ти кор чаг) зі зборів 
K.В.Бол су новсь ко го.

Ча с ти на ко лекції (36 од. зб.).
З 1981 р., пе ре дані ПKМ [ПАФ ПKМ. — Акт 

від 27.05.1981 р. — № 510].
Інв. № № ДІKМ. 5107, ІДМ. 971; ДІKМ. 

51095110, ІДМ. 974975; ДІKМ. 51135114, ІДМ. 976, 
978; ДІKМ. 5115, ІДМ. 979; ДІKМ. 51195120 та ін.

Інв. №№ ПKМ, пе ре дані до ДІKМ: А.167, 183, 
186, 211, 214, 1059, 11171119.

Літ.: Гар маш, Ско рик, Швець, 1990. — С.1415; 
Су пру нен ко, 2000.

3. Крас но градсь кий краєзнав чий му зей (м. 
Крас но град Харківської обл.). Рік за сну ван ня 
— 1922.

Ке рамічні ма теріали зі зборів на го ро дищі 
Ста ро го Ор хею.

Ча с ти на ко лекції (3 од. зб.).
З 1920х рр., пе ре дані ПДМ [ПАФ ПKМ: 

Ак ти пе ре дачі відсутні].
Інв. № № уточ ню ють ся.
Літ.: Ма ри нен ко, Ан го лен ко, Зам ко вая, Швец, 

1986. — С.58.

4. Kре мен чуць кий краєзнав чий (істо ри
кокраєзнав чий) му зей (м. Kре мен чук Пол
тавсь кої обл.). Рік за сну ван ня — 1937.

Ок ремі пред ме ти з ко лекції. 1. На ко неч ни

ки стріл скіфсько го ча су з кур га ну № 4 на 
Лисій Горі з роз ко пок Ф.І.Kамінсько го 1881 
р. (29 прим.). 2. Ам фо ра кру жаль на ан тич на 
з роз ко пок в Ольвії, що надійшла від О.А.Ла 
в рен ка. 3. Ари баліч ний лекіф і чор но ла ко
вий кан фар з ко лекції Ізмай ло вих та кер
ченсь к и х зна х і док, за  к у п  ле н и х 
K.В.Бол су новсь ким. 4. Фраг мен ти ли то го 
брон зо во го ка за на гуннсь ко го ча су з с.Пе ре
во лоч на Kобе ляць ко го повіту, ви пад ко ва 
знахідка 1905 р. (2 од. зб.). Ос танні — ча с ти
на з числа уламків брон зо вої по су ди ни, що 
зберіга ють ся у ПKМ.

Всьо го: 34 од. зб.
З 1969 та 1972 рр., пе ре дані ПKМ [ПАФ 

ПKМ. — Акт від 30.06.1969 р. та НМK УРСР від 
10.11.1972 р. — № 538].

Інв. № № ПKМ. 92, А.92/2324; ПKМ. 121, А. 
121; ПKМ. 124, А. 124, а та кож (вка зу ють ся ли ше 
інвен тарні но ме ри пе ре да них до Kре мен чу ка 
ре чей): А.9,1113 (по 2 од. зб.), 92 (лекіф і кан фар), 
110, 121, 124, 198, 316, 594, 795, 813.

Літ.: Бе реж ко, Лу ша ко ва и др., 1987. — С.1213; 
Су пру нен ко, 2000.

5. Мир го родсь кий краєзнав чий му зей (м. Мир
го род Пол тавсь кої обл.). Рік за сну ван ня — 
1920.

3 улам ки кам'яних со кир (де па с пор ти зо
вані, по шко д жені по же жею). На пев не, з над
хо д жень від K.В.Бол су новсь ко го, що по хо ди
ли з Kиївської та Люб лін сь кої гу берній. (3 од. 
зб.). Ча с ти на ма теріалів з роз ко пок на Лисій 
горі у Луб нах, зна хід ки скіфсько го ча су з 
Сахнівки і Kня жої Го ри.

З 1949 р., пе ре дані ПKМ [ПАФ ПKМ. — Акт 
від 10.11.1949 р. — №56].

Інв. № № МKМ., Д.728, Д.866; без інв. 
но мерів, або за пи сані за інши ми міс ця ми 
знахідок. Вста но ви ти ряд інв. №№ не має 
мож ли вості че рез втра ту до ку мен та ції. 

Інв. №№ ПKМ (пе ре дані): А.814,1618, 26, 30, 
35, 36, 50, 93, 94, 102, 111 (час ти на пред метів), 117, 
127, 160 (1 од. зб.), 167, 176, 183, 185, 187, 202, 205, 212, 
394 (всі ос танні по 13 пред ме ти з інв. но ме ра ми).

Літ.: Мок ляк, Су пру нен ко, 1991. — С.51,52. — 
Рис.1,2,3.

6. Пол тавсь кий краєзнав чий му зей 
(м.Пол та ва). Рік за сну ван ня — 1891.

Ос нов на ча с ти на збірки Лу бенсь ко го 
му зею K.М.Скар жинсь кої (по над 2100 од. зб.).

З 1906 р. Пе ре дані Лу бенсь ким му зеєм 

294

Додаток 5.

ДО ДА ТОK 5.

МУЗЕЙНі ЗіБРАННЯ, 
де зберігаються предмети лубенського музею



K.М.Скар жинсь кої [ДА ПО. — Ф.222. — Оп.1. — 
Спр.15. — 309 а.].

Інв. №№ ПKМ: А. 1, 3, 517, 26, 29, 33, 35, 38, 46, 
85, 8993, 95, 100101, 104, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 
121123, 128, 129, 133134, 136, 148, 149, 161162, 173, 
177179, 181, 182, 184, 186188, 191195, 206, 208, 
210211, 213215, 221, 317, 318, 320, 348, 372373, 381, 
383384, 409, 423, 456, 620, 624, 629, 652654, 657, 672, 
673, 680, 704, 719, 759761, 763, 768, 769, 777, 787, 
802806, 844, 846848, 850852, 863, 899905, 959960, 
969970, 1006, 1010, 10981101, 11151119, 1158, 
11851188, 1190, 1193, 1195 та у про це сі вста нов лен ня 
ат ри буцій.

Літ.: Г[ор лен ко], 1891. — С.13; [Пе т ров], 
1901. — С.144149; 1901а. — С.205206; Щер
баківський, 1919; Ри жен ко, 1928а. — С.46; 
Ру динсь кий, 1928. — С.2962; Дер жав ний ар хів, 
1959. — С,3437; Ан тич ная ке ра ми ка, 1987. — 
С.3,526; Па мят ни ки, 1987. — С.3,20,46,5860; 
Су пру нен ко, 1987. — С.15; 1988. — С.1415; 1988б. 
— С.1,3; 1989. — С.116117; 1989а. — С. 20; 1989б. 
— С.220221; 1989а. — С.2021; 1990. — С.98107; 
1990а. — С.10, 1517; 1990г. — С.56; 1992а. — 
С.166; 1993. — С.9091; 1994г. — С.7780; 1995д. — 
С.183190; 2000; Ван цак, 1988а. — С.4243; Мах
но, 1988. — С.4445; Kула то ва, 1989. — С.2223; 
Скрип ник, 1989. — С.3132; Мок ляк, 1990. — 
С.162163; 1992а. — С.4143; 1996. — С.2,3,5; 
Га лян, 1991. — С.4950; Ни ко ла ев, 1991. — С.67; 

100 років, 1991. — С.6, 1921, 24; Тру ды, 1991. — 
С.7; Пол тав щи на, 1992. — С.760761, 869870; 
Пу с товіт, Су пру нен ко, 1992. — С.1016, 80176; 
Шов ко пляс, 1992. — С.1011; Біло ус, Су прун, 
Су пру нен ко, 1993. — С.3, 7, 9, 13; Вер надсь кий, 
1993. — С.2931; До ку мен ти, 1993. — С.91105, 
114117; ПАЗ, 1993. — 1. — С.6, 118; Пу с товіт, 1993. 
— С.122; За хо жай, 1994. — С.8990; 1994а. — 
С.2930; Тітков, 1994. — С.25; Ван цак, Су пру нен
ко, 1995. — С.670.

7. Харківський істо рич ний му зей (м. Харків). 
Рік за сну ван ня — 1920.

Два ка ра сукські брон зові ножі зі збірки 
K.В.Бол су новсь ко го. По тра пи ли до му зею, 
на пев не, у кінці 1930х рр. чи після по вер нен
ня з Австрії ко лекцій Пол тав сь ко го та інших 
му зеїв 1948 р.

Інв. №№ ХМK., без інв. №№ (Фонд предметів 
зі спаленого фашистами музею). Повідо млен ня 
Б.А.Шрам ка, 1987 р.

Літ.: Та та ри нов, 1993. — С.105; Kула то ва, 2000; 
Су пру нен ко, 2000. — С.918.

Примітка: Ок ремі пред ме ти ар хе о логічно го 
зібран ня К.М.Скар жинсь кої зна хо дять ся та кож у 
ко лекціях Національ но го істо рич но го му зею 
Ук раїни та Му зею істо рич них ко ш тов но с тей 
Ук раїни.
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пись. — Ром ни, 1922. // ДА СО. — Ф.6434. — Оп.1. — Спр.  3. — Арк.12зв.

1094.   Се мен чик М.М. Обсліду ван ня горішньо го По сул ля в р. 1928. — Ма  ши но пис. — Ром ни, 
1928. // НА ІА НА НУ. — Ф.ВУАK. — № 202/44. — 39 арк.

1095.   Скар жинсь ка Kате ри на Ми ко лаївна // СБ. — Ру ко пис. — K., б. р. — ІР ЦНБ НА НУ. — Ф.10. 
— Спр.48634868. — Арк.11431144.

1096.   Су пру нен ко А.Б. От чет о раз вед ках и ох ран ных рас коп ках на тер ри  то рии Пол тав ской 
об ла с ти раз ве до т ря да Пол тав ско го кра е вед че с ко го му зея в 1983 г. — Ма ши но пись. — Пол
та ва, 1983. // НА ІА НА НУ. — 1983/63. — Ф.е. — № 20869. — 99, 1 арк., 85 табл.

1097.   Су пру нен ко А.Б. От чет о рас коп ках и раз вед ках на Пол тав щи не в 1989 го ду (По оре лье и 
По су лье). — Ма ши но пись. — Пол та ва, 19891994. // НА ІА НА НУ. — 1989. — Ф.е.; НА 
ЦОД ПА. — Ф.е. — Спр.42. — 95 арк.

1098.   Су хо бо ков О.В. От чет об ис сле до ва ни ях кур ган но го мо гиль ни ка древ не рус ско го вре ме ни 
близ с.Хит цы Лу бен ско го рай о на Пол тав ской об ла с ти в 1993 г. — Ма ши но пись. — K., 1993. 
// НА ЦОД ПА. — Ф.е. — Спр.6. — 10 арк.

1099.   Су хо бо ков О.В. и др. От чет о ра бо тах Ле во бе реж ной сла вя норус с кой экс пе ди ции ИА АН 
УССР в 19791981 гг. — Ма ши но пись. — K., 19791981. // НА ІА НА НУ. — 1982/2. — Ф.е. 
— № 9906. — 100 а.

1100.   Су хо бо ков О.В. и др. От чет о ра бо тах Ле во бе реж ной сла вя норус с кой экс пе ди ции в 
19821983 гг. — Ма ши но пись. — K., 19821983. // НА ІА НА НУ. — 19821983/38. — Ф.е. — № 
20903. — 68 арк.

1101.   Те ле гин Д.Я., Юра Р.А., Kуче ра М.П. и др. От чет о раз вед ках ар  хео ло ги че с ких па мят ни ков 
в зо не за топ ле ния Kре мен чуг ско го во до хра ни  ли ща в 1958 г. (Пол тав ская и Чер кас ская 
об ла с ти). — Ма ши но пись. — K., 1958. // НА ІА НА НУ. — 1958/1е. — Ф.е. — 45 арк.
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1102.   Ус тав Лу бен ско го му зея име ни Ек. Ник. Скар жин ской / Сост. Kуль  жин ский С.K., Скар
жин ская Е.Н. — Ру ко пись. — Луб ны, 19041905. // ДА ПО. — Ф.222. — Оп.1. — Спр.1. — 2 
арк.

1103.   Шмаг лий Н.М., Пе т ров ская Е.А. От чет о раз вед ках на тер ри то рии Kанев ско го во до хра ни
ли ща за 1960 г. — Ма ши но пись. — K., 1960. // НА ІА НАН У. — 1960/2б. — 56 арк.

1104.   Шрам ко Б.А. От чет об ар хе о ло ги че с ких ра бо тах, про ве ден ных в бас  сей не рр. Се вер ско го 
Дон ца и Вор ск лы. — Ма ши но пись. — Харь ков, 1970. // НА ІА НА НУ. — 1970/70. — Ф.е. — 
25, 35 арк., 36 табл.

1105.  Щер баківський В.М. Роз коп ки па ле олітич но го се ли ща в с.Гон цях Лу бенсь ко го повіту в 
19141915 рр.: По пе реднє повідо млен ня. — Ру ко пис. — По л та ва, 1918. // НА ІА НАНУ. — Ф. 
Ле виць ко го І.Ф. — № 14. — 16 aрк.

Ско ро че ний пе релік фондів архівних до ку ментів

А НМІУ (Kиїв)
Ф.1. — Оп.1. — Спр.13. — Арк.5056; Спр.14. — Арк.57.

А РАН (Моск ва)
Ф.246. — Оп.1. — Спр.122. — Арк.2324; Ф.518. — Оп.1. — Спр.332. — 19 арк.

ДА ПО (Пол та ва)
Ф.222 (K.М.Скар жинсь кої). — Оп.1.
Спр.1. — Арк.12зв.; Спр.2. — 137 арк.; Спр.3. — 7 арк.; Спр.4. — Арк.12; Спр.6. — 

Арк.1; Спр.7. — Арк.14; Спр.10. — Арк.111; Спр.11. — Арк.12; Спр.13. — Арк.8, 23, 3642; 
Спр.14. — Арк.14; Спр.15. — 309 арк.; Спр.17. — 4 арк.; Спр.19. — Арк.1; Спр.20. — Арк.12; 
Спр.23. — Арк.12; Спр.24. — Арк.12; Спр.31. — Арк.1; Спр.32. — Арк.1; Спр.36. — Арк.14, 
7, 13, 1622, 75; Спр.53. — Арк.12, 611, 15, 16 зв., 22, 23, 25; Спр.58. — Арк.12; Спр.63. — 
Арк.1; Спр.69. — Арк.29 зв.; Спр.72. — Арк.14; Спр.73. — Арк.12; Спр.74. — Арк.3 зв., 4/
II; Спр.85. — Арк.12; Спр.92. — Арк.17; Спр.93. — Арк.1; Спр.125. — Арк.1; Спр.127. — 
Арк.12; Спр.133. — Арк.123; Спр.141. — Арк.12; Спр.153. — Арк.13; Спр.158. — Арк.1; 
Спр.159. — Арк.1; Спр.161. — Арк.11 зв.; Спр.162. — Арк.12; Спр.168. — Арк.11зв., 12, 22, 
44, 55, 75, 176, 196; Спр.170. — Арк.24; Спр.172. — Арк.12; Спр.178. — Арк.13; Спр.183. 
— Арк.2 зв.; Спр.210. — 3 арк.; Спр.323. — Арк.12; Спр.458. — Арк.13; Спр.594595. — 
Арк.11 зв.; Спр.705, 707709. — Арк.1; Спр.768769; Спр.770. — Арк.1; Спр.790. — Арк.12; 
Спр.826. — Арк.1; Спр.884. — Арк.1; Спр.1023, 1025, 1027. — Арк.12; Спр.1033. — Арк.12; 
Спр.1098. — Арк.17; Спр.11061114. — Арк.14; Спр.1559, 1564. — Арк.1; Спр.2313. — 
Арк.13; Спр.25102515. — Арк.11 зв.; Спр.2655. — 21 арк.; Ф.875. — Спр.112; Ф.2038. — 
Оп.1. — Спр.550. — Арк.7071; Ф.2068. — Оп.1. — Спр.257. — Арк.164; Ф.Р4440. — Оп.1. 
— Спр.24.

ДАРФ (Моск ва)
Ф.ДПОВ. — Оп.1906 р. — Спр.115. — Т.20. — Арк.31, 152; Т.21. — Арк.7174 зв., 165165 зв.

ДА СО (Су ми)
Ф.6434. — Оп.1. — Спр.1. — Арк.48; Спр.3. — Арк.12 зв.; Спр.4.

ДІМ (Дніпро пе т ровськ), ВР.
Ф.10. — Спр.1183. — Арх.19654. — Арк.11 зв.

ІР ЦНБ НА НУ (Kиїв)
Ф.1. — Спр.16172. — Арк.12; Ф.2. — Спр.5995. — Арк.1014 зв.; Спр.5997. — Арк.1415; Ф.31. — 

Спр.1470. — Арк.13; Ф.90. — Спр.1, 3, 4, 124151, 153; Спр.152. — Арк.4.

ЛМДА (Луб ни)
Ф.62. — Оп.1. — Спр.1. — Арк.4, 25 зв.; Спр.2. — Арк.25, 26, 28.

НА ІА НА НУ (Kиїв)
Ф.1. — Спр. В. 361. — Арк.6; Ф.10. — Спр.68. — Арк.18.

НА ІІМK РАН (СанктПе тер бург)
Ф.1. — 1889. — Спр.4. — Арк.27, 40, 4343 зв., 4748; Спр.29. — Арк.44 зв., 1218; Ф.1. — 1899. 

— Спр.275. — Арк.2.
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НА ПKМ (Пол та ва)
Спр.0319. — Арк.2526; Спр.0348. — 41 арк.; Спр.1110. — 29 арк.; Спр.11399. — Арк.13; 

Спр.11401. — 23 арк.; Спр.11503. — Арк.2.

НА ПХМ (Пол та ва)
Спр.5/1974. — Арк.2З.

НА ЦОД ПА (Пол та ва)
Ф.12. — Спр.1. — Арк.84; Ф.14. — Спр.4. — Арк.2; Ф.18. — Спр.1. — Арк.3, 8, 9; Спр.2. — 

Арк.45; Спр.4. — Арк.4, 6, 7; Спр.5. — Арк.18; Спр.6. — Арк.34, 14, 15, 19, 42, 47, 5153 зв.; Спр.9. 
— Арк.13, 5.

НФ ДА ЧО (Ніжин)
Ф.387. — Спр.1547. — Арк.275.

ПАФ ПKМ (Пол та ва)
Ак ти 1933—1952 рр.; KАВ. — Т.2. — 250 арк.

ЦДА ВО ВУ (Kиїв)
Ф.1. — Оп.2. — Спр.3890. — Арк.21; Ф.2. — Оп.7. — Спр.612. — Арк.10; Ф.166. — Оп.11. — 

Спр.502. — Арк.596; Спр.503. — Арк.96; Ф.348. — Оп.1. — Спр.144. — Арк.136.

ЦДІАУ (Kиїв)
Ф.320. — Оп.1. — Спр.1272. — Арк.157; Ф.1372. — Оп.1. — Спр.81. — Арк.3.

Пе релік му зей них фондів та ко лекцій

ЛKМ (Луб ни)
Інв.№ № Нг.21652166

Орен бурзь кий краєзнав чий му зей (Орен бург)
Безінвен тарні фо тознімки І.А.За рець ко го.

ПKМ (Пол та ва)
Інв.№№ ПKМ.917, А.917; ПKМ.93, А.93; ПKМ.110, А.110; ПKМ.123, А.123; ПKМ.127, А.127; 

ПKМ.160, А.160; ПKМ.167, А.167; ПKМ.185186, А.185186; ПKМ.212, А.212; ПKМ.2787, Ск.1; 
ПKМ.1019710199, А.346348; ПKМ.10224, А.373; ПKМ.10442, А.591; ПKМ.10475, А.624; 
ПKМ.11275, Д.44; ПKМ.11293, Д.47; ПKМ.11332, Р.119; ПKМ.1160011606, А.11161122; ПKМ. 
І.2002; ПKМ. І.13434, М.2038. 

РKМ (Ром ни)
Інв. № KВ.15279, Д.728

При ватні збірки
Б.С.Ван ца ка (Луб ни); 
Д.Є.Ма ка рен ка (Kиїв); 
Ю.В.Меліхо ва (Пол та ва); 
В.І.Скаржинського (Kиїв); 
В.М.Ханка (Пол та ва).
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АДУ — Ар хе о логічні досліджен ня на Ук раїні, Kиїв
АЗ — Архівний збірник, Пол та ва
АЗ ПKМ — Ар хе о логічний збірник Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею, Пол та ва
АЛЮР — Ар хе о ло ги че с кая ле то пись Юж ной Рос сии, Kиев
А НМІУ — Архів Національ но го му зею історії Ук раїни, Kиїв
АО — Ар хе о ло ги че с кие от кры тия, Моск ва
АП УРСР — Ар хе о логічні пам’ят ки УРСР, Kиїв
АПУ — Ар хе о логічні пам’ят ки Ук раїнської РСР: (Kорот кий спи сок), Kи  їв
А РАН — Ар хив Рос сий ской Ака де мии На ук, Моск ва
АС  — Ар хе о ло ги че с кий съезд
АЮЗР  — Ак ты ЮгоЗа пад ной Рос сии, Kиев
БАН  — Бол гар ская Ака де мия На ук, Со фия
ВГУ  — Во ро неж ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, Во ро неж
ВДИ  — Ве ст ник древ ней ис то рии, Моск ва
ВР  — Відділ ру ко писів
ВУАK  — Все ук раїнський ар хе о логічний комітет, Kиїв
ВУ АН  — Все ук раїнська Ака демія На ук, Kиїв
ВУЦВK  — Все ук раїнський цен т раль ний ви ко нав чий комітет, Харків
ВЦ  — Ви дав ни чий центр
ВХУ  —  Ве ст ник Харь ков ско го уни вер си те та, Вісник Харківсько го уні  вер си те ту, 

Хар  ків
ГА ИМK  —  Го су дар ст вен ная Ака де мия Ис то рии Ма те ри аль ной Kуль ту ры, Ле нин град, 

Моск ва
ГАУ УССР  — Глав ное ар хив ное уп рав ле ние УССР, Kиев
ГИМ  — Го су дар ст вен ный ис то ри че с кий му зей СССР (Рос сии), Мос ква
ГМИИ  —  Го су дар ст вен ный му зей изо б ра зи тель ных ис кусств им. А.С.Пуш ки на, 

Мо ск ва
ГЭ  — Го су дар ст вен ный Эр ми таж, СанктПе тер бург
ДА ПО  — Дер жав ний архів Пол тавсь кої об ласті, Пол та ва
ДА СО  — Дер жав ний архів Сумсь кої об ласті, Су ми
ДАРФ  — Дер жав ний архів Російської Фе де рації, Моск ва
ДГУ  — Дне про пе т ров ский го су дар ст вен ний уни вер си тет, Дне п ро пет ровск
ДІKМ  — Ди кансь кий істо ри кокраєзнав чий му зей, смт.Ди кань ка Пол тавсь кої обл.
ДІМ  —  Дніпро пе т ровсь кий істо рич ний му зей ім. ака деміка Д.І.Яво р ниць ко го, 

Дні про пе т ровськ
ДІМ УРСР  — Дер жав ний Істо рич ний Му зей УРСР, Kиїв
ДІМ Росії  — Дер жав ний істо рич ний му зей Росії, Моск ва
ДП  — Древ но с ти При дне про вья, Kиев
ДПІ  — Дер жав ний пе да гогічний інсти тут
ЕУ  — Ен цик ло педія ук раїноз нав ст ва, Львів, Kиїв, Па риж, НьюЙорк
ЖМНП  — Жур нал Ми ни с тер ст ва на род но го про све ще ния, СанктПе тер бург
ЗНТШ  — За пи с ки На уко во го То ва ри ст ва ім. Т.Шев чен ка, Львів
ЗО О ИД  — За пи с ки Одес ско го об ще ст ва ис то рии и древ но с тей, Одес са
ЗП  — Зо ря Пол тав щи ни, Пол та ва
ЗУНТ  —  За пи с ки Ук раїнсько го на уко во го То ва ри ст ва досліду ван ня й охо ро ни 

па м’яток ста ро ви ни та ми с тецтва на Пол тав щині, Пол та ва
ІА АНУ  — Інсти тут ар хе о логії Ака демії На ук Ук раїни, Kиїв
ІА НА НУ  — Інсти тут ар хе о логії Національ ної Ака демії На ук Ук раїни, Kиїв
ІДМ  — Історія до ре во люційно го ми ну ло го
ІІ АН УРСР  — Інсти тут історії Ака демії На ук УРСР, Kиїв
ІІУ НА НУ  — Інсти тут історії Ук раїни Національ ної Ака демії На ук Ук ра їни, Kиїв
ІМС УРСР  — Історія міст і сіл Ук раїнської РСР, Kиїв
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ІР ЦНБ НА НУ  —  Інсти тут ру ко писів Національ ної на уко вої бібліоте ки НАН Ук ра їни 
ім. В.І.Вер надсь ко го, Kиїв

ИА АН СССР  — Ин сти тут ар хе о ло гии Ака де мии На ук СССР, Мос к  ва
ИА АНУ  — Ин сти тут ар хе о ло гии Ака де мии На ук Ук ра и ны, Kиев
ИАK  — Из ве с тия Ар хе о ло ги че с кой ко мис сии, СанктПе тер бург, Пе т ро град
ИА РАН  — Ин сти тут ар хе о ло гии Рос сий ской Ака де мии на ук, Мос к ва
ИА АН СССР  — Ин сти тут ар хе о ло гии Ака де мии На ук СССР, Мос к ва
ИИ АН УССР  — Ин сти тут ис то рии Ака де мии На ук УССР, Kиев
ИИМK РАН  —  Ин сти тут ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры Рос сийс кой Ака де мии На ук, 

СанктПе тер бург
ИО ЛЕ АЭ  —  Из ве с тия Об ще ст ва лю би те лей ес те ст во зна ния, ан т ро по ло гии и 

эт но гра фии, Моск ва
KАВ  —  Kата лог Ар хе о логічно го відділу При род ни чоісто рич но го му зею 

Пол тав сь ко го гу бернсь ко го зем ст ва, Пол та ва
KГУ  — Kиев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, Kиев
KДУ  — Kиївський дер жав ний універ си тет ім. Та ра са Шев чен ка, Kиїв
KЗ ВУАK  — Kороткі звідо млен ня Все ук раїнсько го Ар хе о логічно го коміте ту, Kиїв
KС  — Kиев ская ста ри на, Kиївська ста ро ви на, Kиїв
KСИА  — Kрат кие со об ще ния Ин сти ту та ар хе о ло гии АН СССР, Мос ква
KСИА АН УССР — Kрат кие со об ще ния Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР, Kиев
KСИ ИМK  —  Kрат кие со об ще ния Ин сти ту та ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры 

АН СССР, Моск ваЛе нин град
KСП  — Kозацькі ста ро жит ності Пол тав щи ни, Пол та ва
ЛKМ  — Лу бенсь кий краєзнав чий му зей, Луб ни
ЛМДА  — Лу бенсь кий міський дер жав ний архів, Луб ни
ЛМС  — Лу бенсь кий му зей K.М.Скар жинсь кої, хут.Kруг лик під Луб на ми
ЛО ИА АН СССР —  Ле нин град ское от де ле ние Ин сти ту та ар хе о ло гии Ака де мии На ук СССР, 

Ле нин град
МА И ЭТ  — Ма те ри а лы по ар хе о ло гии, ис то рии и эт но гра фии Тав рии, Сим фе ро поль
МАО  — Мос ков ское ар хе о ло ги че с кое об ще ст во, Моск ва
МАТ  — Мос ковсь ке ар хе о логічне то ва ри ст во, Моск ва
МИА  — Ма те ри а лы и ис сле до ва ния по ар хе о ло гии СССР, Моск ваЛе нин град
МK СССР  — Ми ни с тер ст во куль ту ры СССР, Моск ва
МУ  — Митці Ук раїни, Kиїв
НА ІА НА НУ  — На уко вий архів Інсти ту ту ар хе о логії НАН Ук раїни, Kи їв
НА ІІМK РАН  —  На уко вий архів Інсти ту ту історії ма теріаль ної куль ту ри Ро сій сь кої 

Ака демії На ук, СанктПе тер бург
НА ПKМ  — На уко вий архів Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею, Пол та ва
НА ПХМ  — На уко вий архів Пол тавсь ко го ху дож нь о го му зею, Пол та ва
НА ЦОД ПА  —  На уко вий архів Цен т ру охо ро ни та досліджень пам’я ток ар хе о ло гії 

уп равління куль ту ри Пол тавсь кої обл дер жадміністрації, Пол та ва
НІБ АУ УРСР  —  На уко воінфор маційний бю ле тень Архівно го уп рав ління Ук ра їнської 

РСР, Kиїв
НИИ  — На уч ноис сле до ва тель ский ин сти тут
НіС  — На ука і суспільство, Kиїв
НМІУ  — Національ ний Му зей історії Ук раїни, Kиїв
НМK УРСР  — На каз Міністер ст ва куль ту ри Ук раїнської РСР, Kиїв
НПK  — На уч нопро из вод ст вен ный ко о пе ра тив
НТЕ  — На род на творчість та ет но графія, Kиїв
НТШ  — На уко ве То ва ри ст во ім. Т.Шев чен ка, Львів, НьюЙорк
НФ ДА ЧО  — Ніжинсь ка філія Дер жав но го архіву Чернігівської об ла сті, Ніжин
ОАK  — От чет Им пе ра тор ской Ар хе о ло ги че с кой ко мис сии, СанктПе тер бург
ОАМ  — Одес ский ар хе о ло ги че с кий му зей, Одес са
ОАО  — Одес ское ар хе о ло ги че с кое об ще ст во, Одес са
ОАМ АН УССР — Одес ский ар хе о ло ги че с кий му зей Ака де мии На ук УССР, Оде сса
ОГУ  — Одес ский го су дар ст вен ний уни вер си тет им. И.И.Меч ни ко ва, Одес са
ОД ПАП  — Охо ро на і досліджен ня пам’яток ар хе о логії Пол тав щи ни, Пол та ва
ОИ ПАП  — Ох ра на и ис сле до ва ния па мят ни ков ар хе о ло гии Пол тав щи ны, Пол та ва
ОМ  — Об ра зо твор че ми с тецтво, Kиїв
ПАЗ  — Пол тавсь кий ар хе о логічний збірник, Пол та ва
ПАФ ПKМ  — По точ ний архів фондів Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею, Пол та ва
ПВ  — Пол тав ский ве ст ник, Пол тавсь кий вісник, Пол та ва
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ПВАK  — Пол тавсь ка вче на архівна комісія, Пол та ва
ПГВ  — Пол тав ские гу берн ские ве до мо с ти, Пол та ва
ПГПИ  —  Пол тав ский го су дар ст вен ный пе да го ги че с кий ин сти тут 

им. В.Г.Kо ро лен ко, Пол та ва
ПДМ  — Пол тавсь кий дер жав ний му зей ім. В.Г.Kоро лен ка, Пол та ва
ПДПІ  —  Пол тавсь кий дер жав ний пе да гогічний інсти тут ім. В.Г.Kо ро лен ка, Пол та

ва
ПЗТ  — По вне зібран ня творів
ПЄВ  —  Пол тавські єпархіальні відо мості: Ча со пис Пол тавсь кої єпар хії 

Ук ра їн сь кої Пра во слав ної Церк ви Kиївсько го патріар ха ту, Пол та ва
ПІМ ПГЗ  —  При род ни чоісто рич ний му зей Пол тавсь ко го гу бер н сь ко го зем ст ва, Пол

та ва
ПKМ  — Пол тавсь кий краєзнав чий му зей, Пол та ва
ПНТK  — Пол тавсь ке на уко ве то ва ри ст во краєзнавців, Пол та ва
ПО  — Пол тавсь ка об ласть: То по графічна кар та, Kиїв
ПУ  — Пам’ят ки Ук раїни, Kиїв
ПУАK  — Пол тав ская уче ная ар хив ная ко мис сия, Пол та ва
РА  — Рос сий ская ар хе о ло гия, Моск ва
РА НИ ОН  —  Рос сий ская ас со ци а ция на уч ноис сле до ва тель ских ин сти ту тов 

об ще ствен ных на ук, Моск ва, Ле нин град
РГТ  — Російське Ге о графічне то ва ри ст во, СанктПе тер бург
РЕІУ  — Ра дянсь ка ен цик ло педія історії Ук раїни, Kиїв
РKМ  — Ро менсь кий краєзнав чий му зей, Ром ни
СА  — Со вет ская ар хе о ло гия, Моск ва
САИ  — Свод ар хе о ло ги че с ких ис точ ни ков, Моск ва
СБ  — Слов ник Би хов ця, Kиїв
СГЭ  — Со об ще ния Го су дар ст вен но го Эр ми та жа, Ле нин град, СанктПе тер бург
СK  — Соціалістич на куль ту ра, Kиїв
СKМ  — Сумсь кий краєзнав чий му зей, Су ми
СПбГУ  — СанктПе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, СанктПе тер бург
СЭ  — Со вет ская эн цик ло пе дия, Моск ва
ТД  — Те зи до повідей, Те зи сы до кла дов
ТДK  — Те зи до повідей кон фе ренції, Те зи сы до кла дов кон фе рен ции
ТДС  — Те зи сы до кла дов и со об ще ний
ТДП  — Те зи до повідей та повідо млень
УВУ  — Ук раїнський Вільний Універ си тет у Мюн хені, Мюн хен
УЕ  — Ук раїнська ен цик ло педія ім. М.П.Ба жа на, Kиїв
УІЖ  — Ук раїнський істо рич ний жур нал, Kиїв
УПЦ  — Ук раїнська Пра во слав на Церк ва Kиївсько го патріар ха ту
УРЕ  — Ук раїнська ра дянсь ка ен цик ло педія ім. М.П.Ба жа на, Kиїв
УО ОПІK  — Ук ра ин ское Об ще ст во ох ра ны па мят ни ков ис то рии и куль ту ры
УТОПІK  — Ук раїнське То ва ри ст во охо ро ни пам’яток історії та куль ту ри
УФK  — Ук раїнський Фонд Kуль ту ри
Ф ЛKМ  — Фон ди Лу бенсь ко го краєзнав чо го му зею, Луб ни
Ф ПKМ  — Фон ди Пол тавсь ко го краєзнав чо го му зею, Пол та ва
ФЭС  — Фи ло соф ский эн цик ло пе ди че с кий сло варь, Моск ва
ХГУ  — Харь ков ский го су дар ст вен ный (На ци о наль ный) уни вер си тет, Харь ков
ЦДА ВОУ  —  Цен т раль ний дер жавній архів ви щих ор ганів вла ди й уп рав ління 

Ук раїни, Kиїв
ЦДІАУ  — Цен т раль ний дер жав ний істо рич ний архів Ук раїни, Kиїв
ЦМР СССР  — Цен т раль ный му зей ре во лю ции СССР, Моск ва
ЦНБ АН УССР  —  Цен т раль ная на уч ная биб ли о те ка Ака де мии На ук УССР 

им. В.И.Вер над ско го, Kиев
ЦНБ НА НУ  —  Національ на (Цен т раль на) на уко ва бібліоте ка Національ ної Ака де мії 

На ук Ук раїни ім. В.І.Вер надсь ко го, Kиїв
ЦОД ПА  —  Центр охо ро ни та досліджень пам’яток ар хе о логії уп рав лін ня куль ту ри 

Пол тавсь кої обл дер жадміністрації, Пол та ва
ЦСK  —  Цен т раль ный ста ти с ти че с кий ко ми тет Рос сий ской им пе рии, 

СанктПе тер бург
ЧИ ОНЛ  — Чте ния в Ис то ри че с ком Об ще ст ве Не сто рале то пис ца, Kиев
ESA  — Eurasia Septentrionalis Antiqua, Helsinki
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Абрамівка (Новий Стародуб), с.  97, 162, 171, 
182, 248, 257
Австрія  291
АвстроУгорщина  289
Айдар, р.  258 
Азія  76
Алагірський рн  278
Альта, р.  241, 256
Америка  42
Андрущенки, ур.  234
Антіохія, м.  67
Ардон, р.  278
Афанасія Св. курган  110, 229
Африка  76

Бабакове, с.  244
Бабин хутір, хут.  230
Барабашеві Могили, ур.  269
Баруч, літоп. м.  251
Басівка, с.  133, 138, 140, 244
Басівське городище  244
Баталі, хут.  129, 248
Батарея, ур.  237
Бежецький пов.  277, 280
Бежецький рн  253, 277
Березівка, с.  202, 260
Березівські хутори, хут.  97, 260, 282
Березина, р.  252
Березняки, с.  64, 97, 117, 118, 159, 162, 165, 
171, 182, 202, 203, 270, 289
Бернардинський монастир  121
Бесарабія  98, 169
Бесарабська губ.  74, 275, 277, 281
Біла Церква, м.  67
Білики, с.  270
Білорусія  98, 108, 110, 143, 159, 169, 285, 287
Білорусь  47, 197, 252, 275
Більське городище  133, 280
Біляки, с.  97, 171, 270
Бобрівці, зуп.  273
Боброве, с.  82, 96, 172, 273, 282
Бобруйськ, м.  178
Бобруйський пов.  110, 290
Бобруйський рн  252
Богатирівщина, ур.  95, 100, 107, 207, 263
Богодарівка, куток  237
Богодарівка, хут.  49, 51
Болгарія  66, 96, 171, 179, 276
Бондарівщина, ур.  130
Борис, р.  205
Боспор  67, 292
Боярка, мко, смт.  96, 171, 256

Боярське, ур.  244
Боярщина, ур.  95, 207, 263
Бравічени, с.  277
Брестська обл.  47, 252, 275
Брідок, ур.  244
Броварки, с.  259
Броварський рн  256
Бугський лиман  259
Буковина  175
Булатець, р.  226, 227, 230, 266268
Бурти, ур.  232

Вал, ур.  95, 100, 121, 180, 210, 211, 264, 280 
(див.: Верхній Вал, ур. )
Вал, ур.  245, 246
Вал, ур.  247
Валки, ур.  236, 272
Варва, мко, смт.  97, 172, 251, 275, 280
Варвинський рн  251, 275
Варин, літоп. м.  251
Василівка, с.  286
Васильківський пов.  257
Варшава, м.  79
Варшавська губ.  74
Ведмеже, с.  139, 140
Велика Бурімка, с.  130, 135, 139, 140, 234, 
248, 249
Велика Круча, с.  202
Велика Обухівка, с.  31
Великий Замок, ур.  246
Великий Посульський вал  133
Великий Самбір, с  137, 138, 248
Великий Узвіз, с.  202
Великі Будища, с.  286
Великі Будки, с.  133, 245
Великі Липняги, с.  97, 171, 202, 270, 271, 281
Великоселецьке, с.  130, 140, 203, 233, 234
Венеція, м.  83
Верхнє Посулля  30, 143
Верхній Вал, ур.  41, 50, 74, 95, 100, 121, 175, 
180. 183, 200, 211, 264, 266
Верхній Кобан, аул  96, 278
Верхньодніпровський пов.  64, 254, 281, 287 
Верхньокобанський могильник  180
Верхня Мануйлівка, с.  213
Вигін (Царина), ур.  252, 275 
ВидушГора, ур.  108, 163, 178, 252, 275
Вирлоок, с.  96, 255
Високі Лазівки, ур.  260
Візантія  76, 279
Війська Донського обл.  98, 169, 278
Віленська губ.  277
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Віленський пов.  96 
Вільнюський рн  277
Вільнянська губ.  98
Вільнянський рн  254
Вільшанка, р.  107, 204, 207209, 211, 226, 227, 
261264, 266
Вільшанка, с.  97, 204, 261, 282
Вільшанська (лісова) дача  261
Вільшанське городище  172
Вінниця, м.  199
Вісачки, с.  79, 97, 131, 171, 207, 261, 267
Вісачківський пагорб  204, 261
Вітебська губ.  98, 276
Вітова Могила  286
Владикавказ, м.  96, 180, 278
Вовніги, с.  254
Вовнізький поріг  96, 254
Вовчик, с.  79
Вознесенське, с.  77
Войниха, р.  80
Войниха, с.  97, 261
Войнича, ур.  62
Воїнь, літоп. м.  137, 139, 249
Воїнська гребля, с.  137, 139, 249
Волга, р.  253
Волинь  29, 73, 98
Волинська губ.  65, 255, 272, 292
Волоські могили, ур.  202, 260
Волошки, ур.  207, 262
Воронезька губ.  74
Воронинці, с.  204, 210
Ворскла, р.  133, 175, 260, 270
ВорсклинськоПсільське межиріччя  176, 
232, 268, 289
В'язівок, с.  49, 51, 63, 79, 97, 106, 130, 133, 143, 
204, 233, 234, 261
В'язовець, струмок  228, 231, 233, 268
Вьяхань, літоп. м.  247

Гавань, ур.  249
Геррос  30
Гетьманщина  148
Гирівка, с.  133, 137, 138, 248
Гирло, ур.  250
Гінці, с.  20, 31, 45, 46, 51, 95, 97, 99101, 105, 
107, 108, 113, 131, 143, 161, 165, 171, 172, 181, 
204, 205, 261, 262, 281, 288
Гінцівська стоянка  16, 17, 21, 39, 49, 51, 63, 
69, 79, 95, 98, 99, 102, 103, 108, 112, 142, 161, 
164, 171, 198, 205, 261, 262, 287, 288
Гірська Інгушетія  96, 278
Глєбль, літоп. м.  248, 251

Глибочиця, струмок  255
Глибочицький яр  255
Глинеський замок, ур.  245
Глинськ, літоп. м.  245, 246
Глинськ, с.  135, 140, 245, 246
Глобинський рн  202, 206, 230, 259
Гнила Оржиця, р.  202, 206, 207, 228, 234, 235, 
241, 260, 269
Гнилецька пустинь  257
Гньоздов, с. , смт.  96, 277
Голова (Городок), ур.  128, 237
Гора, ур.  249, 277
Горинь, р.  67, 272
Горобцівська гребля, ур.  81
Городище, ур.  245
Городище, ур.  249
Городище, ур.  130, 140, 228
Городище, ур.  247
Городище, ур.  95, 100, 101, 107, 165, 167, 168, 
173, 175, 207, 208, 263
Городище, ур.  137
Городище, ур.  240
Городок, м.  85
Городок, ур.  249
Городок, ур.  228, 233
Горошин, літоп. м.  135, 139, 144, 237
Горошине, с.  143, 205
Горошинське укріплення  206
Горішнянські Бурти, ур.  206, 262
Градизьк, смт.  206
Гребінка, м.  206
Гребінка, станція  206
Гребінківський рн  202, 206, 260
Греція  65
Грицівка, с.  138, 251, 252
Гроднинська губ.  74
Губське, с.  288, 289
Гульбище, ур.  244
ГуляйГородок, ур.  251

ДавидГородок, смт.  252
Давос, м.  42
Дарницький рн  256
Даугава, р.  276
Даугавпільський рн  276
Двінський пов.  276
Дейкуни, ур.  204
Деревки с.  286 
Десна, р.  213, 256
Диканський рн  270
Диканька, смт.  290
ДівичГора, ур.  66, 149, 173, 183, 274



Дніпро, р.  39, 77, 202212, 214, 215, 226241, 
244252, 254257, 259, 271, 274, 277
Дніпровське Лівобережжя  7, 10, 11, 15, 19, 
27, 30, 40, 70, 94, 128, 145, 147, 183, 195
Дніпропетровська обл.  254 
Дністер, р.  251
ДністроПрутське межиріччя  292
Добринська, станиця  163, 180, 259, 289
Дон, р.  242, 278
Драбівський рн  274
Дражин Яр, ур.  233, 271, 284
Дубина, ур.  113, 207, 263
Дудіне, болото  130
Дудниківка (Дудники), с.  97, 165, 168, 177, 
274
Духове, с.  45, 97, 99, 100, 172, 206, 262

Європа  57, 136, 194
Єгипет  58, 163, 171, 180
Єлизаветинське городище  96, 156, 158, 179
Єнісейська губ.  169, 182
Єнківці, с.  54

Желні, літоп. м.  139, 249
Житомирська обл.  255
Житомирщина  171
Жовнин (Жовнине, Жовніне), с.  129, 130, 
139, 140, 206, 233, 248250
Жовта, р.  172, 254

Залізна Баба, майдан  203
Замківщина (Замкова Гора), ур.  94, 95, 101, 
117, 177, 264, 265, 287
Замкова гора, ур.  211, 212
Замковий Поділ, ур.  211
За млином, ур.  205, 262
Замок, ур.  16, 95, 110, 113, 114, 121, 122, 131, 
165, 168, 172, 175, 178, 180, 181, 211214
Замок, ур.  245
Замок, ур.  232
Замок, ур.  129, 235
Зарубинецький могильник  213
Засулля, с.  41, 97, 131, 168, 172, 206, 262, 288
Заудай, ур.  240
Західна Двіна, р.  276
Західна Європа  42, 80, 134
Західний Казахстан  281
Західний Сибір  179
Золотоніський пов.  77, 140, 168, 274 
Золотоніщина  32, 165
Золотоноша, м.  128
Золотоноша, р.  274
Золотухи, с.  207, 231
Заяр'я, куток  240

Іванівка, с.  260
Іванкове, с.  163
Івкатиця, ур.  257
Інгулець, р.  171, 175, 257, 258
Інгушетія  180, 278
Іржавець, р.  230 
Іржавський, хут.  33

Іркліїв, м.  144 
Ісківці, с.  31, 47, 280, 284
Італія  40, 59, 96, 170, 171, 276, 289

Кавказ  171
Кагарлицький рн  257
КежанГородок, мко  47, 96, 105, 108, 163, 
178, 252, 275, 287, 290
Калайдинці, с.  62, 97, 172, 207, 262, 282
Камінці, ур.  248
Кам'янецьПодільський, м.  96, 188, 274
Кам'янецьПодільський рн  274
Кам'яний Потік, струмок  226, 261, 263
Канівське староство  110, 121
Канівський пов.  66, 257, 274
Канівський рн  274
Капітонівка, ур.  242, 243
Капітонове, с.  62, 157, 288
Карантинна, бухта  272
Карбулакська, станиця  96, 180, 253, 278
Карнак, м.  96, 276
Карпати, ур.  272
Карпилівка, с.  81, 97, 106, 113, 172, 207, 263
Карпилівські Бурти, ур.  207
Катеринослав, м.  29, 85, 197, 282
Катеринославська губ.  98, 254, 281
Катеринославський пов.  254
Катеринославщина  64, 69, 171, 180, 287
Качанівка, с.  29, 85
Кашине, ур.  130, 133, 233, 234
Кашкольчин Яр, ур.  207
Кебет, р.  278
Келеберда, мко, с.  97, 260
Керч, м.  29, 64, 66, 170, 172, 173, 250, 258, 281, 
287
Кибинці, с.  31, 97, 104, 175, 232, 268, 289
Кизивер, хут.  139
Кизиргородок, ур.  139, 250
КиєвоСвятошинський рн  256, 257
Київ, м.  19, 23, 2629, 31, 35, 42, 47, 49, 51, 56, 
59, 66, 67, 85, 96, 105, 136, 162, 163, 175, 180, 188, 
191, 199, 255, 256, 283, 285, 290
Київська губ.  65, 96, 172, 198, 255257, 274, 
290
Київська обл.  242, 256, 257
Київська Русь  108, 133, 135, 136, 140, 142, 144, 
177, 211, 245, 246, 253, 279
Київське намісництво  136
Київський пов.  256, 257 
Київщина  65, 73, 169
Киселівка (Фролівська, Замкова), гора  66, 
255
Китайгород, мко  139, 245
Кичкири, ур.  255
Кишинів, м.  292
Кіровоградська обл.  248, 257
Кіровоградщина  175
Клауса, балка  254
Клепачі, с.  62, 68, 95, 97, 100, 101, 106, 107, 
114, 164, 165, 167, 168, 171, 172, 175, 207209, 210, 
261, 263, 263, 264, 280282, 288
Клепачівське городище  172, 173

344

Географічний покажчик



Кліщинці, с.  234, 250
Кляпеч, літоп. м.  107, 167, 177, 209, 263
Княжа Гора, ур.  66, 95, 100, 149, 168, 173, 177, 
183, 190, 205, 262, 274, 290
Кобан, аул  278
Кобеляцький пов.  64, 128, 260, 270, 289, 290
Кобеляцький рн  260
Коломак, р.  286
Коломак, ур.  95, 123126, 128, 238, 240
Колядиха (Холодна Гора), ур.  246
Конотопський рн  245, 247, 248
Коптівщина, с.  255
Короваї, с.  228
Коровинці, с.  97, 172, 273, 285
Короп, мко, смт.  31
КорсуньШевченківський рн  274
Корчуватівський могильник  213
Коса, ур. 206, 262
Кострицька слобода  110, 178, 252, 290
Костянтинів, с.  247
Котельва, с., смт.  286
Котовка, с.  29
Кошири, с.  140
Красн, літоп. м.  251
Красний (Краснобережжя), мко  251
Красногірський монастир  233, 272
Красний Колядин, с.  251
Красногорівка (Красногірка), ур.  233, 272, 
284
Красноград, м.  199, 290
Красноярський край  278
Краснянська фортеця  251
Кременчук, м.  290
Кременчуцький пов.  64, 259, 260, 270, 280, 
282, 289
Кременчуцький рн  206, 230, 235, 260
Креславка, с.  96, 276
Кресляне, с.  252
Кривий Ріг, м.  254
Крим  29, 98, 169, 250, 258, 285, 287, 292
Круглик, хут., куток  10, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 
4345, 52, 56, 58, 6265, 67, 69, 71, 76, 90, 91, 104, 
117, 186, 198, 199, 254, 285, 287, 289
Круподеринці, с.  240
Кснятин, літоп. м.  135, 235, 236, 267
Кубанська губ.  74
Кудашова, хут.  270
Кулябки, ур.  214
Кунцева Могила, ур.  233
Куп'єваха, с.  209
Курінька, мко, с.  97, 210, 271
Курськ, м.  56, 281
Курська губ.  74, 96, 98
Куток, ур.  235

Лагодинка, р.  240, 271
Лазірки, с.  210, 260, 268
Лазірська волость  97, 268, 269
Лапівщина, ур.  276
Латвія  276
Лебехівка, с.  31, 210, 235
Левада Стороженка, ур.  202

Лесикова Могила, ур.  140
Летки (Леськи), с.  96, 256
Лешкова Могила, ур.  244
Липове, с.  97, 137, 138, 251, 252, 275
Липці, с.  273
Лиса Гора, ур.  19, 37, 69, 95, 98, 101, 108, 
110112, 114116, 118121, 131, 133, 148, 150, 155, 
159, 166, 167, 171, 172, 178, 180, 214216, 218227, 
233, 262, 265, 286288, 290
Лиса Гора, ур.  203
Лиса Гора, ур.  237
Лисогір, р.  252
Литва  98, 277
Лихачівка, с.  285, 286
Лівобережжя Дніпровське  96, 97, 112, 121, 
136, 143, 144, 165, 171, 181, 197, 245, 289
Лівобережна Україна  9, 10, 19, 26, 37
Лівобережний Жовнін, с.  206
Лівобережний Лісостеп  175, 213
Лісова Слобідка, с.  49, 51, 97, 210, 271
Ліс Трембача, ур.  267
Ліфляндська губ.  276
Лозанна, м.  40, 42, 59
Лозівок, с.  213
Лозове (Лозова), с.  247
Лохвицька гора, ур.  236, 240
Лохвицька дорога (тракт)  133
Лохвицький пов.  33, 45, 49, 75, 98, 164, 260, 
271, 272, 275, 280282, 288
Лохвицький рн  260
Лохвиця, м.  97, 260
Лохвиця, р.  260 
Лубен, літоп. м.  211, 264
Лубенська Могила, майдан  231
Лубенське Посулля  30, 32, 37, 63, 79, 94, 100, 
112, 121, 136, 145, 161, 183
Лубенський замок  142, 159
Лубенський пов.  33, 34, 47, 49, 62, 63, 68, 69, 
75, 79, 80, 82, 97, 98, 100, 101, 105, 106, 113, 123, 
131, 133, 135, 164, 165, 260, 261, 268, 280282, 
284, 287, 288
Лубенський полк  81, 241
Лубенський рн  130, 204212, 214, 215, 226, 
227, 229231, 234, 236238, 240, 261, 268
ЛубенськоПирятинський шлях  233
Лубенщина  31, 37, 39, 42, 47, 51, 54, 57, 69, 73, 
85, 86, 89, 106, 121, 148, 171, 289, 292
Лубни  10, 11, 16, 17, 19, 23, 3135, 37, 3943, 48, 
50, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 79, 81, 84, 88, 
89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 101, 104, 106, 110114, 
116, 119123, 130133, 135, 142145, 149, 157, 159, 
161, 163, 164, 167, 168, 171, 172, 175, 177, 178, 180, 
183, 186, 195, 199, 200, 204, 210216, 218227, 
231, 233, 236, 264266, 268, 279282, 286290, 
292
Луганська обл.  242, 258
Лука, с.  240
Лукаші, ур.  130
Лукім'я, мко, с.  97, 134, 135, 172, 227, 228, 
230, 231, 234, 268280, 284 
Лукімльська толока  227
Лукомль, літоп. м.  135, 227, 268
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Лутайка, с.  228
Лушники, с.  97, 172, 266
Львів, м.  28, 29, 32
Люблін, м.  179
Люблінська губ.  65, 74, 98, 277, 290
Любонічська лісова дача  110
Люблінське воєводство  277
Люксембург, м.  96, 277
Ляшівка, ур.  206, 262
Лящівка, с.  130, 139, 140, 234, 250

Майорщина, хут.  129
Мазепина Гора, ур.  244
Макарівщина, с.  228
Македонія  67
Мала Локня, р.  246
Мале Яблуневе, с.  143
Малий В'язівок, с.  261, 167
Малий Ложок, ур.  258
Малий Замок, ур.  246
Малі Будки, с.  97, 273
Малов'язівоцьке городище  171
Малонець, с.  96, 277
Малоросія  39, 57, 89, 90
Маляриха, ур.  131, 165
Мар'янівка, с.  64, 96, 171, 172, 254, 287
Маців Яр, ур.  130
Мацківці, с.  130, 133, 139, 140, 228, 233, 234, 
280, 284
Мацкова Лучка, с.  130, 133, 234
Маяки, ур.  258
Мгар, с.  97, 115, 120, 228, 267
Мгарське Поле, ур.  267
Мгарський монастир  95, 98, 110112, 115, 
121, 133, 183, 229, 240, 267
Мгарські кургани  181
Медведка, ур.  140
Меджибожице, сще  179
Микільська Слобідка, с.  96, 175, 256
Миколаїв, м.  29, 64, 163, 172, 173, 180, 259, 
280, 282, 289
Миколаївка, с.  230
Миколаївська обл.  259
Миколаївський пов.  259
Миколаївський рн  259
Миколаївщина  123
Минькевичів, хут.  230
Миргород, м.  79, 290
Миргородський пов.  97, 172, 280, 289
Миргородський рн  268
Миронівський рн  257
Мисанове, ур.  130, 226
Михайлівка, с.  97, 175, 258
Михайлівський замок  232
Михайлова Гора, хут.  31, 105
Мізин, с.  31
Мінська губ.  47, 48, 105, 198, 275, 290
Мінусинськ, м.  278
Мінусинська котловина  158, 179, 182, 278, 
285
Мінусинський пов.  182, 278
Мінусинський рн  278

Міст, ур.  227
Місто, ур. 248
Місюри, ур.  230
Мітридатова гора  258
Міщенки, с.  230
Многа, р.  143, 204, 236, 261, 272
Могила, ур.  246
Могилки, ур.  246
Могилки, ур.  247
Могилівщина, с.  230
Могильовська обл.  252
Могильне, ур.  105, 240
Моджибожіце, с.  277
Мозоліївка, с.  97, 172, 230, 259, 289
Молдова  197, 277
Молдавія  292
Молога, р.  253, 277
Монастирище, ур.  233, 272
Монастирська гора, ур.  229
Монастирське поле, ур.  228
Москва, м.  11, 29, 35, 37, 81, 86, 196, 279, 282, 
284
Мотовилівка, с.  96, 256
Муратівська дача  258
Мусіївка (Мойсеївка), с.  230
Мюнхен, м.  145

Над яром Безкровного, ур.  260
Наміски, ур.  261
Неаполь, м.  276
Недригайлів, мко, смт.  144, 244
Недригайлівський рн  244, 247, 273
Нижнє Поворскля  183, 286
Нижнє Подоння  169
Нижнє Посулля  94, 95, 98, 99, 105, 106, 114, 
120, 130, 142, 143, 182, 197, 214, 234
Нижній Булатець, с.  230, 267
Нижній Єгипет  96, 276
Нижній Іржавець, хут. , с.  130, 133, 230, 234
Нижня Сула  198
Ніжин, м.  23
Ніл, р.  276
Німеччина  34, 188
Нові Санжари, смт.  11
Новоайдарівський рн  242, 258
Новомосковськ, м.  29
Норинь, р.  255
Няріс, р.  278
Нюрнберг, м.  77
НьюДжерсі, штат  189

Обухівський рн  257
Овруч, м.  65, 96, 163, 171, 255
Овруцький пов.  255, 290
Овруцький рн  255
Овсюки, с.  75
Одеса, м.  10, 2729, 45, 66, 288
Одеська губ.  275
Озеро Лиман, ур.  235, 259
Окоп, с.  97, 267, 282
Оксютинці (Аксютинці), с.  32, 97, 142, 150, 
171, 273

346

Географічний покажчик



347

Географічний покажчик

Октябрський рн  270
Олександрів, м.  211, 264
Олександрівка, с.  63, 79, 105, 138, 230, 231, 
260, 261
Олександрівська Слобода, с.  226
Олександрівський замок  121, 161, 227, 288
Олександрійський пов.  257, 258, 287
Олександрійський рн  257
Олександрівські хутори  97, 260
Олександрія, м.  96
Олександрія, м.  276
Олійниця, куток  210
Ольвія, м.  62, 66, 96, 172, 259, 285, 290
Онішки, с.  130
Онушки, с.  131, 135
Опішлянка, курган  286
Опішня, мко, смт.  285
Оргеївський рн  277
Оржицький рн  203, 204, 207, 210, 228, 230, 
231, 234, 237, 241, 268, 269
Оржиця, р.  131, 133, 143, 175, 206, 228, 231, 
235, 237, 269
Оржиця, с, смт.  135, 144, 207, 231
Оренбурзька губ.  74
Оріхівщина, хут.  62
Осакове, ур.  95, 101, 107, 207, 263
Остапівна, с.  231
Острів, ур.  266
Острог, м.  96, 272
Острозький пов.  272
Острозький рн  272
Очаківський пов.  259
Очаківський рн  259

Панська гора  228, 268, 269
Пантикапей, м.  250, 258
Парутине, с.  96, 123, 259
Паськова (Паськове), ур.  247
Пилиповичі, с.  231
Пирогове (Пирогівка), с., сще  96, 163, 168, 
175, 257
Пирятин, м.  129, 232, 233
Пирятинський пов.  98, 140, 282
Пирятинський рн  202, 230, 232, 233, 235, 
269
Південна Америка  76
Південна Болгарія  276
Південна Європа  76
Південний Буг, р.  259
Північна Осетія  180
Північний Кавказ  64, 96, 98, 278
Північне Причорномор'я  96, 169, 275, 292
ПівнічноОсетинська губ. (обл. )  278
ПівнічноОсетинська АР  278
Підгори, ур.  235
Підлужжя, ур.  272
Підніжжя, ур.  272
Піски, с.  97, 131, 231, 267 
Пекарі, с.  66, 96, 168, 274
Перевоз, р.  230, 232
Переволочна, с. , мко  97, 127, 128, 169, 175, 
260, 290

Переволочненська переправа  260
Перепілченці, с.  96, 256
Переп'ятиха, курган  108
Переяслав (ПереяславХмельницький), м.  
48, 50, 92, 96, 105, 168, 241, 256, 287, 290
Переяславська земля  105, 135, 136, 140142, 
144, 177, 241
Переяславський пов.  256
ПереяславХмельницький рн  241, 256
Переяславщина  47
Перу  76, 87
Плавинища, хут., с.  97, 172, 273
Плехів, с.  140, 234
Плютенська слобода  227, 266
Плютенський струмок  227
Плютенський (Гімназичний) спуск, ур.  227
Плютенський яр  227
Плютенці, ур.  64, 142, 161, 163, 165, 172, 175, 
180, 227, 266
Поворскля  281, 286
Повстин, с.  97, 139, 140, 171, 232, 233, 263, 269
Поділ (Київський)  66, 162, 255, 256
Подільська губ.  274
Подільський рн  255, 256
Поділля  73, 98
Подніпров'я  284
Подобине, с.  33, 96, 161, 163, 179, 253, 277, 280
Пожарня, ур.  261
Полісся  169
Полкостень, літоп. м.  139, 232, 269
Полтава, м.  911, 15, 17, 19, 23, 29, 39, 40, 59, 
68, 69, 84, 97, 143, 165, 186188, 190, 193, 270, 
281, 285, 287, 290
Полтавська губ.  33, 43, 48, 49, 67, 69, 89, 94, 
98, 105, 117, 168, 197, 256, 261275, 280289
Полтавська обл.  10, 21, 191, 233, 249, 259, 290
Полтавське городище  165
Полтавський рн  270
Полтавський пов.  97, 270
Полтавщина  10, 11, 14, 17, 19, 21, 26, 27, 31, 
33, 47, 49, 56, 59, 60, 63, 64, 73, 75, 77, 79, 81, 98, 
128, 136, 137, 145, 161, 169, 171, 172, 180, 183, 
187, 191, 192, 194, 197, 198, 199, 227229, 
231234, 236238, 240, 241, 260, 267269, 271, 
280, 287, 289, 291, 292
Польща  98, 277
Померанія  33
Помпеї, м.  96, 179, 276
Поорілля  176, 268
Попівка, с.  289
Попова могила  233
ПортСаід, м.  96, 276
Посад, с.  245
ПоставМука, с.  33, 95, 97, 100, 172, 233, 271, 
272, 280282, 284
Поставмуцьке городище  233, 284
Посулля  6, 10, 11, 15, 19, 21, 23, 31, 47, 51, 56, 
57, 70, 77, 79, 93, 98, 104, 106, 109, 121, 123, 128, 
129, 133, 134, 136, 138145, 148, 171, 172, 175, 
177, 188, 195, 198, 199, 214, 220, 240, 244, 285, 
288
Посульський кордон  135, 141, 144



Посульський змійовий вал  233
Потоки, ур.  271, 284
Почаївська лавра  86
Правобережжя (Дніпровське)  172, 177
Пригородок (Підгородок), ур.  273
Придніпров'я  85
Приймаківка, с.  234
Приладожжя  134
Прилуки, м.  51
Прилуцький пов.  67, 280
Прилуцький рн  252
Прими, ур.  204
Прип'ять, р.  105, 108, 143, 163, 178, 252, 287
Причорномор'я  58, 149
Пріся, гора  138, 231
Пронозівка, с.  235
Прут, р.  251, 275
Псьол, р.  117, 213, 240, 270, 286, 289
Пустовойтівка, с.  273
Пурпурівщина, ур.  68, 95, 100, 107, 165, 167, 
207, 209, 210, 263
Пухівський могильник  213
П'ятигірці, с.  234
П'ятихатський рн  254

Радомиський пов.  255
Радомиський рн  255
Радомищина  163
Реут, р.  277
Решетилівський рн  270
Рибки, ур.  226
Рим, м.  65, 67, 96, 179, 276
Римов, літоп. м.  249
Ришанка, ур.  260
Рівненська обл.  272
Роги, ур.  108, 205
Розіаз, сще  42, 
Розрита Могила, майдан  286
Рокити, ур.  274
Ромен, літоп. м.  247
Ромен, р.  137, 225, 247, 248, 251, 252, 275
Роменський пов.  74, 273, 275, 280, 285
Роменський рн  244247, 273
Роменщина  140, 172
Ромни, м.  31, 64, 97, 135, 247, 273
Росія  6, 14, 21, 25, 42, 58, 61, 65, 69, 79, 80, 81, 
98, 169, 197
Російська імперія  15, 70, 195, 
Російська Федерація  21, 253, 277
Роставиця, р.  256
РостовнаДону, м.  66, 123, 157, 278
Ростовська обл.  278
Ростовський рн  278
Рось, р.  274
Рудка, с.  51, 234
Руські Тишки, с.  273

Савинський (суч. Савинці, с.), хут.  97, 163, 
165, 175, 234, 269
Сад, ур.  130
Саккара, м.  96, 180, 276
Саливонове городище  238

Саливонів яр  238
Самсоніїв острів, ур.  137, 138, 235
СанктПетербург, м.  10, 21, 29, 34, 35, 39, 54, 
96, 111, 278
Саранівка, хут.  247
СаутБавндБрук, м.  189, 190
Сахнівка, с.  66, 96, 175, 274, 290
Сахнівське городище  172, 177
Свинківка, р.  286
Свиридівка, с.  249
Світлогірське, с.  260
Святилівка, с.  235
Севастополь, м.  96, 272
Семенівка, смт.  97, 172
Семенівський рн  202, 205, 210, 235, 270, 271
Сенча, с.  137, 138, 235
Сергіївка, с.  64, 97, 235, 259, 280
Серебряний, літоп. м.  252
Середземномор'я  58, 59
Середземноморське узбережжя  276
Середнє Поворскля  285
Середнє Подніпров'я  6, 29, 93, 9698, 142, 
182, 183, 197
Середнє Посулля  30, 94, 143
Сибір  67, 280
Синець, літоп. м.  129, 235
Сіверсів маяк  259
Сіверський Донець, р.  171, 242, 258
Скаржинівка (Сазонівка), с.  34
Сквир, м.  65, 285
Сквирський рн  256
Сквирський пов.  256
Слинька, хут.  140
Сліпород, р.  79, 112, 171, 204, 210, 228, 230, 
231, 233, 234, 240, 260, 261, 267, 268
Слобожанщина  33
Сміла, м.  21, 29, 280
Сміла, р.  273
Смоленська губ.  98, 277
Смоленська обл.  77
Смоленський пов.  277
Смоленський рн  277
Смотрики, с.  235
Смотрич, р.  274
Сніпород, літоп. м.  280, 284
Снітин, с.  79, 97, 135, 137, 235, 236, 267
Снітинське городище  135
Совине, ур.  245
Солодка, ур.  150, 171, 247, 273
Солониця, р.  209, 236, 261
Солониця, с.  131, 206, 236, 262
Сосницький пов.  96, 97, 164, 172, 275
Сосницький рн  275
Соснівка, с.  247
СРСР  190
Срібне, с.  252
Срібнянський рн  252
Стайки, с.  96, 257
Стамбул, м.  96, 278
Стара криниця, ур.  234
Старий Замок, ур.  251
Старий Орхей, городище  96, 179, 277, 290, 
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292
Старобільський пов.  62, 157, 258, 281, 288
Старобільщина  143, 164, 166, 171
Столінський рн  252, 275, 275 
Сторожевий, майдан  203, 227
Сторчова могила  233
Стронський, куток  230
Стронський, хут.  62, 97, 172, 267
Стугна, р.  256
Сула, р.  10, 27, 30, 32, 41, 79, 105, 112, 117, 128, 
131, 135137, 140, 143, 194, 202212, 214, 226238, 
240, 241, 244252, 259, 261, 262, 264269, 273, 
289
Сулиця, р.  135, 143, 236, 267
Сума, ур.  207
Сумська обл.  273
Сумщина  133
Сунжа, р.  253, 278
Сунжинський загін  278
Сунжинський рн  253, 278
Суха Лохвиця, р.  237
Суха Оржиця, р.  231
Суха Солониця, с.  76, 80, 82, 161, 236
Суха Солониця, ур.  121, 168, 236
Сухоносівка, с.  97, 236, 272
Сухоносівське городище  172
Суша, ур.  264
Схід  190
Східна Європа  16, 57, 73, 99, 106, 113, 120
Східний Сибір  278, 279 
США  189
Сюмачиковий ярок, ур.  207

Таврійська губ.  98, 258, 272, 275
Тагаурська ущелина  278
Талалаївський рн  251, 252, 275
Танаїс, м.  278
Тарандинська волость  100
Тарандинці, с.  31
Тарасівка, с.  139, 140, 234, 237
Тарасівка, с.  237 
Тарту, м.  276
Тартуський рн  276
Тверська губ.  33, 98, 161, 163, 169, 179, 253, 
277, 280
Тимки, с.  237, 269
Тишки, с.  63, 83, 97, 133, 135, 240, 268, 280
Теплівка, с.  232
Терек, р.  253, 278 
Терн, р.  140, 244, 247
Терни, с.  79, 234, 282
Терни, мко, смт.  140
Терни, смт.  244
Тернівський спуск, ур.  227
Тернівська толока  133, 266
Тесь, с.  182
Технове, ур.  171, 271
Торговиця, струмок  247, 248
Торговиця, ур.  231, 267
Треполь, літоп. м.  257
Тримбача ліс, ур.  231
Трипілля, с.  96, 171, 178, 257

ТрьохІзбенне, с.  157, 165167, 171, 182, 258
Трьохізбенка, с.  242, 243, 258, 281, 288
Трудолюб, хут.  79
Туреччина  171, 180, 278
Турець, р.  275
Турець, ур.  164
Туркачівський пагорб, ур.  206, 262
Тюмень, м.  190

Удай, р.  30, 79, 81, 99, 101, 108, 112, 143, 172, 
183, 202, 204207, 210, 232, 233, 236238, 240, 
251, 252, 261263, 266, 268, 269, 271, 272, 275, 
287, 288
Уди, р.  273
Узбіч, ур.  140
Украйна  131
Україна  611, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 
31, 33, 42, 43, 46, 47, 58, 59, 65, 69, 73, 74, 90, 94, 
98, 99, 104, 117, 120, 142, 143, 147149, 157, 161, 
165, 169, 171, 172, 179182, 187, 190, 191, 195, 
197199, 202, 254, 289, 291
Унава, р.  256
Уфа, м.  190
Уфімська губ.  74
Уша, р.  255

Фастівський рн  256
Феодосія, м.  29
Фіви, м.  276
Філонів яр, ур.  261
Філонові Бурти, ур.  210, 268
Франція  34

Хайфа, м.  11
Халебці, с.  237
Харків, м.  26, 56, 199, 273, 291
Харків, р.  273
Харківська губ.  62, 98, 198, 258, 281, 282, 288
Харківська обл.  273, 290
Харківський пов.  62, 96, 175, 273, 282
Харківський рн  273
Харківці, с.  237
Харківщина  62, 140, 143, 157, 169, 172
Херсон, м.  76
Херсонес, м.  29, 67, 96, 172, 272
Херсонська губ.  98, 257259, 275, 287
Херсонщина  64, 73, 169
Хильківка, с.  237
Хитці, с.  95, 97, 123126, 181, 183, 237, 238, 
240, 268
Хитцівське городище  128
Хмелівка, р.  244, 245
Хмельницька обл.  274
Ходорів, с.  257
Хомутець, с.  31
Хорол, м.  31, 75, 97, 105, 171, 230, 236, 240, 
262, 271, 282
Хорол, р.  171, 172, 202, 240, 268, 270, 271
Хорольський пов.  161, 182, 270, 271, 281
Хорольський рн  202, 230, 237, 240, 271
Хорошки, с.  240
Хотівська волость  257
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Хотинський пов.  175, 275, 281
Хотинський рн  251, 275
Хотянівка, с.  213
Хутір, куток  204

Церковщина, ур.  175, 257

Чеберяки, хут.  49, 51, 234
Черевки, с.  240
Черкаська обл.  10, 142, 233, 234, 274, 275
Черкаський пов.  66
Черкащина  66, 169, 173, 175, 213
Чернівецька обл.  251, 275
Чернігів  10, 85, 197
Чернігівська губ.  98, 128, 198
Чернігівська обл.  10, 23, 248, 251, 275
Чернігівщина  67, 73, 137, 163, 164, 169, 172, 
251, 282
ЧеченоІнгушетія  278
Чечня  180, 253, 278
Чорне море  275
Чорнобаївський рн  248250
Чорноморське узбережжя  278
Чорнухинський рн  210, 233, 271, 272

Чортомлик, курган  292
Чуднівці, с.  62, 97, 172, 268
Чутівка, с.  130, 234, 241

Швейцарія  34, 40, 42, 59, 195
Шевченківський рн  255, 256
Шевченкове, с.  133, 137, 138, 247, 248
Шершнівка, с.  97, 172, 268
Шимберьове, ур.  240
Шишаки, смт.  75

Щури, ур.  236
Щурова Гора, ур.  202

Юр'їв (Тарту), м.  96, 180, 276

Яблуневе (Яблунове), с.  97, 207, 231, 241, 269
Яблунівське городище  269
Янауца (Янауци), с.  96, 175, 251, 275, 281
Яновський пов.  277
Ярмарківщина, ур.  92, 105, 241
Ярошівка, с.  67
Ясинувате, с.  254
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СКОРОЧЕННЯ

губ.  губернія
зуп.  зупинка
літоп. м.  літописне місто
м.  місто
мко  містечко
обл.  область
р.  ріка

рн  район
пов.  повіт
с.  село
смт.  селище міського типу
сще  селище
ур.  урочище
хут.  хутір



351

Іменний покажчик

іМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Абашина Н.С.   235, 323
Аббасов А.М.  10, 17, 27, 30, 194, 292
Абизова О.М.  277, 292
Абрамов І.С.  85, 292
Абрамова С.В.  292
Абросимова С.В.  9, 300
Авенаріус М.П.  30, 68, 233, 271, 280, 284, 292, 
341
Аврашов Г.Я.  42
Аврелій Марк  121, 175
Авсеєнко В.  47, 292
АграновичіКорнієвичі  83
Адаксіна С.Б. 9, 292
Айбабін О.І.  258, 292, 308
Аккерман М.О.  280, 289, 290
Аксельрод П.Б.  315
Алексеев А.Ю.  9, 292
Алексеєв Г.П.  29, 148, 309
Алексеєва К.М.  180, 292
Амброз А.К.  284, 292, 308
Ананасова Я.О.  189, 292
Ангельський П.  163
Анголенко В.П.  290, 309
Андрієнко В.П.   131, 133, 145, 292
Андрієць В.  188, 292
Андріяшев О.Ф.  32, 302
Анікович М.В.  205, 317                              
Анна Іоаннівна  81
Аннєнков О.С.  47, 288
Антонова І.А.  272, 292
Антонович В.Б.  26, 28, 30, 5354, 6970, 104, 
117, 128, 131, 142, 155, 157, 159, 183, 198, 212, 
233, 255, 293, 300, 302, 304, 308, 319, 321, 330, 
341343, 345
Антонович Д.В.  299
Анучин Д.М.  12, 221,
Апостол Д.  81, 85,
Арандаренко М.О.  245, 246, 293
Армашевський П.Я.  6, 30, 63, 69, 79, 198, 293, 
309, 341, 345
Арсеньєв К.М.  316
Артамонов М.І.  69
Арцибашев М.П.  42, 251, 284285, 293294, 
341
Астряб М.Г.  14, 20, 3334, 40, 43, 83, 111, 293, 
296, 330, 339
Ауліх В.В.  293
АфанасьєвЧужбинський О.С. 31, 47, 99, 
227228, 280, 284
Афанасій, св.  110111, 229

Багалій Д.І.  26, 29, 70, 242, 244, 258, 286, 293, 
320
Бажан М.П.  337
Баліньов С.  280
БантишКаменський Д.М.  77, 293
Баран В.Д.  319, 329
Барановський  280
Барвінський  О.М.  280
Бедарєва Г.Я.  272, 292
Белінська Л.І.   9, 323
Белінський В.Г.  305
Беляєва С.О.  246, 294
Бер В.О.  76, 280, 285   
Бер К.М.  76, 280, 296
Бердынских В.А.  10, 294
Береговая Н.А.  47, 205, 261, 294
Бережко Л.Ф.  290, 294
Березанська С.С.  265, 270, 294
Березін М.І.  99, 205, 261, 294 
Березовець Д.Т.  144, 294, 319
Безпальчев (Беспальчев) В.Ф.  31,68, 91, 198, 
280
Берлєв О.Д.  299
Берлинський М.Ф.  295, 301
Бессонова С.С.    173, 274275, 294, 303
Бібіков С.М.  312
Білецький П.О.  294, 297
Білий П.Х.  33, 294
Білокобильський Ю.Г.  9, 278, 294
Білоконь С.І.  67, 294
Білоус Г.П.   167, 191, 291, 294, 315
Біляшівський М.Ф.  14, 15, 29, 40, 58, 62, 
6566, 69, 70, 88, 142, 149, 157, 175, 183, 186, 198, 
288, 289, 294, 307, 312, 313, 339
Бірюков В.П.   28, 294
Бітковський О.В.  265, 294,  306
Бирня П.П.  277, 292, 296
Бєлаш  280
Блаватський В.Д.  258, 295                                                                                 
Блажевич Н.В.  67, 295
Бобринський О.О., гр.  2930, 6869, 88, 133, 
280, 293, 295
Бобровський П.П.  84, 186, 199, 321
Бобровський Т.М.  175, 257, 295, 320
Бовкун І.В.  11
Богусевич В.Н.  66, 247, 295, 330
Бодилевський С.  57
Бодянський А.В.  254, 323
Бойко П.  189, 329
Бойко Ю.М.  131, 327



Болсуновський К.В.  6, 8, 22, 29, 5758, 6467, 
76, 79, 87, 90, 123, 157159, 163, 175, 182, 198, 
250, 280, 285, 287, 290291, 295, 305306, 341, 
345
Болтрик Ю.В.  237, 244, 272, 295
Бондар М.М.  94,  134, 143, 165, 171, 181, 
214215, 228, 257, 261, 265, 274,  295
Бондарець О. 274, 295
Боплан Г.Л. де  136, 308
Борисковський П.Й.  16, 47, 98, 99, 101, 
104105, 113, 120, 204, 205, 241, 295
Боровський Я.Є.  8, 9, 6667, 256, 295, 310, 324
Бородай О.В.  11
Бородін В.С.  297
Бороздін І.М.  301
Боряк Г.  188, 298
Боханов А.Н.  295
Бочкарьов К.П.  6, 1819, 51, 79, 88, 90, 9395, 
108109, 120123, 128, 133, 142, 145, 161, 198, 
200, 204, 206, 209211, 214215, 218, 226229, 
233, 236, 264267, 280, 288289, 295, 299,  329, 
341343
Боярський М.Д.  237, 280
Брайчевський М.Ю.  8, 255, 256, 295, 338
Бранденбург М.Ю.  29, 32, 274, 295, 297
Брауде Я.Я.  317, 328
Брашинський І.Б.   180, 278, 295
Брокгауз Ф.М.  21, 316, 320
Брузь Л.Г.  248, 249, 250, 330
Брунон, єпископ  308
Брюсов А.Я.  161, 179, 205, 277, 295
Бугаєвський М.Ф.  280
Бузян Г.М.   241, 256, 295
Буйських С.Б.  259, 304
Буланий І.Т.  191, 296
Бунге М.Г.  47
Бунятян К.П.  244, 295
Бутовский А.Д.  33, 296
Бучневич  В.О.  165, 270, 329
Бялик Х.Н.  42

Вадецька Є.Б.  278, 296
Вайкнехт  188
Вакуленко Л.В.  319, 329
Валуєв Д.  26
Вальдгауер О.  180, 296
Ванцак Б.С.  11, 17, 20, 23, 3334, 3940, 4243, 
45, 47, 51, 56, 7374, 83, 99, 105, 149, 155, 180, 
191, 204209, 215, 226, 228, 233, 235, 241, 250, 
252, 262264, 266, 268, 277, 282, 284285, 
287291, 296297, 307, 329330, 334, 339
Варвянська Т.В.  11, 131, 286, 296
Варламов В.Ф.  76, 280, 296
Васевич М.С.  11
Василевський В.Л.  20, 99, 205, 296
Василенко В.  325
Василенко П.Є.  9, 292
Величко Ф.К.  31
ВеличкоБерезова Г.М.  315
Вемікеєв Є.В.  317

Венгеров С.А.  301, 306
Вернадський В.І.   21, 27, 69, 94, 99, 101102, 
145, 148, 187, 191, 205, 291, 296, 321, 330, 
336337, 339, 342343
Вечерський  В.В.  44
Винокур І.С.  274, 315
Висоцький С.О.  324
Вишневецький І., кн.  77, 121, 211, 264
Вишневецькі, кн.  77, 89, 100, 121, 211, 306, 
313
Вісич К.П.   191, 296
Вітрик І.С.  228, 237, 241, 248250, 268, 296
Власенко І.О.  73, 296
Вовк Ф.К.   39, 6970, 303, 325
Вознесенська Г.О.  319, 324
Войналович В.О.  315
Волик П.  280
Волкобой С.С.  167, 242, 288, 297
Воловик С.І.  171, 296
Володимир Святославич  133, 343, 343
Владимирський  Буданов М.Ф.  29, 296
Воронцова О.М.  257, 295
Ворсо І.Я.  113

Гавриленко І.М.  11, 23, 166167, 171, 214215, 
235, 297, 311, 320, 331332
Гавриленко М.І.  14, 145, 188, 189, 214, 297, 
317, 329,
Гаврилюк Н.А.  319
Гавсевич П.І.  198
Галаган Г.П.  32
Галаган П.  32
Галанін П.  188
Галаніна Л.К.   274, 297
Галян Г.І.  1718, 56, 73, 187, 291, 297, 315
Галятовський  Д.  77
Гамалія О.П.  31, 233
Гарбуз Б.   65, 297
Гармаш Д.М.  297
Гвоздецький  280
Ге М.М.  68, 149, 344
Гегель Г.  117
Гейко А.В.  246, 297
Гезе В.Є.  29, 67, 274, 330
Гельвіг Р.І.  101, 103, 181, 205
Гендуне Ю.Г.  251
Генінг В.Ф.  8, 27, 29, 194, 297, 338
Гераськова Л.С.  167, 258, 268, 297
Герета І.П.  293
Геродот  30, 310
Гирич М.О.  308
Гладиш К.В.  32, 297
Гладких М.І.  8, 9, 258, 297
Гоголь М.В.  193, 303
Голубовський П.В.   31, 297
Горбов В.М.  245, 324
Гордон А.Р.  318
Гордон П.І.  81, 314
Горенко І.І.  47, 182, 214, 236, 297, 330
Горішний П.А.  240
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Горленко В.П.  6, 14, 16, 20, 21, 27, 2930, 52, 
54, 64, 6768, 7377, 79, 83, 94, 98, 120, 142, 148, 
149, 197, 198, 209, 264265, 268, 282, 285, 289, 
291, 294, 297298, 339, 341, 343
Горленко В.Ф.  298
Городцов В.О.  14, 21, 113, 133, 161, 205, 253, 
277, 298, 312, 316, 325327, 339
Гороховський Є.Л.  3, 4
Горький О.М.  42
Горюнов Є.О.  235,240, 298
Гондіус Г.  308
Гончаров В.К.  249, 299
Готун І.А.  274, 298
Граб В.І.  9, 161, 298
Грабянка Гр.  81
Граков Б.М.  306
Гребінка Є.П.  83
Гревінгк К.І.  113
Гречаний Ст.  81
Грімстед П. Кеннеді   188, 298
Грінченко Б.Д.  302
Грибан Г.П.  129
Григор'єв О.В.  11, 128, 157, 238, 298
Гричук В.П.  209
Гричук О.П.  209, 260
Гриценко М.  280
ГрубникБуйнова Л.П.   327, 273
Грушевський М.С.  47, 141, 251, 298
Гузій Р.Ф.  169, 298, 315
Гупало К.М.  324
Гуров О.В.  30, 298
Гутус  280

Дан Ф.І.  42
Даниленко В.М.  57, 256, 298
Данилюк Ю.З.  9, 298
Данішев С.О.   33, 298
Данченко Л.  298
Данченко О.  75, 183
Дараган М.П.  280
Дарвін Ч.  117
Дашкевич М.П.  19, 26, 298
Деврієн О.Ф.  302, 310, 315, 317, 320
ДейкунМочаненко Ф.І.  53
Дейч Л.Г.  42
Діброва Г.  9, 299
Дідзас  179
Діденко Л.М.  67, 299
Діденко П.   68, 280
Джинджан Ф. 165, 205
Дзевчупольська П.В.  284
Дмитрієв О.О.  302
Дмитрієнко М.  31, 299
Добровольська О.  83, 299
Довганенко Ю.М.  302
Довженок В.Й.  188, 249, 274, 299
Доманицький В.  19, 89, 121, 288, 299
Доманський Я.В.  278, 299
Донских Л.А.  8, 299
Донченко О.В.  43, 299

Дорошенко Д.  26, 31, 299
Драгоманов М.П.   47
Дроздов С.Л. 285, 320
Дубровський В.В.  15, 91, 299, 339
Дяченко В.Д.  249
Дяченко Т.М.  11, 17, 37, 299
Еллінек О. Р.  281
Енгельс Ф.  104
Ернст Ф.Л.  43, 300

Євдокимов Є.  317
Євпатор  287
Європеус Д.П.  69
Єлизавета Петрівна  82
Єременко Л.  6263, 300
Єрмак О.П.  43, 300
Єфіменко П.П.  14, 47, 68, 181, 205, 261, 281, 
300, 341
Єфрон І.П.  21, 316, 320

Жбанков І.  281
Жолтовський Ст.  76
Жук В.Н.  33, 300
Жур П.  99, 300
Журавель Г.Г.  188, 292
Журба А.С.  300

Забіла Д.  81
Забіла Я.П.  67
Забєлін І.Є.  326
Забочень М.С.  79, 89, 300
Завадський О.  79, 89, 90
Заверняєв Ф.М.  299
Завитневич В.З.  32, 131, 142, 150, 252, 300
Завитухіна М.П.   179, 300
Закревський І.П.  183
Залізняк Л.Л.  262, 266, 312
Замкова Л.Є.   290, 309
Занкін А.Б.  255, 301
Запорожський Є.Р.  66, 281, 287
Заремба В.  300
Заремба С.З.  9, 18, 26, 28, 44, 79, 136, 142, 300, 
338
Зарецький І.А.  20, 29, 37, 68, 79, 88, 150, 155, 
165, 180, 183, 186 188, 198, 270, 281, 285287, 
293, 300, 305, 313, 321322, 329, 330, 334, 341
Засецька І.П.  258, 292, 300
Затурський І.Ф.  281
Захожай Г.О.  66, 169, 173, 175, 180, 278, 287, 
291,  300
Звагельський В.Б.  9, 245, 300, 301, 324
Звіздецький Б.А.  142, 301
Зедгенидзе А.А.  272, 292
Зеленін Д.К.  56, 301
Земкевич М.  318
Зільберг М.  316
Зіміна М.П.  277, 295
Зінченко Г.К.  111, 229
Зінченко К.І.  332
Значок М.  81
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ЗноскоБоровський Є.О.  29, 319
Золотницька Т.М.  11
Золотницький Б.І.  312
Золотницький В.В.  64, 281, 287, 341
Зорохович С.  313
Зосімович А.П.  58, 67, 88, 152, 153, 330, 342
Зубковський І.  281
Зубрицький Н.  77, 86
Зуєв В.Ю.   27, 301

Івакін Г.Ю.  89, 256, 301, 324
Іван Олексійович  81
Іванов В.І.  86, 149, 342, 344
Ізмайлов С.М.  64, 197, 281, 287, 341
Ізмайлов Ф.М.  76, 287
Ізмайлова Л.І.  64, 287
Ізмайлови  6, 64
Іконников В.С.  19, 73, 83, 301
Іллінська В.А.  16, 21, 30, 47, 94, 109, 111112, 
115, 119, 123, 133, 135, 143144, 167, 183, 209, 219, 
224226, 230, 233, 237238, 240, 244, 245, 247, 
263, 267, 271273, 284285, 301
Іностранцев О.О.  134, 301

Казимір М.О.  281
Калюк О.П.   255, 301
Камінська М.В.  48
Камінський Ф.І.  6, 1011, 1417, 19, 22, 31, 
3436, 4549, 5156, 58, 64, 6769, 71, 79, 84, 86, 
9295, 98101, 103121, 128, 131132, 135, 
142143, 145, 148149, 151, 157, 159160, 163, 
165167, 177, 181, 183, 197198, 202, 204216, 
218225, 227229, 231, 233, 234, 237, 240, 241, 
248, 250, 252, 257, 261, 267, 270, 281282, 
286288, 290, 292, 296298, 301302, 309310, 
314, 316317, 320322, 327, 330, 338343, 345
Кандиба О.  314
Каплун М.Л  191
Капніст В.В.  31
Каракалла  276
Каргер М.К.  241, 255, 256, 302
Кармон  276
Карновський Я.  246
КарпенкоКарий І.К.  39
Карпов Б.Г.  48, 302, 310
Карсим І.А.   29, 302
Катерина ІІ  81, 83, 289
Керн Г.П.  329
Кибальчич Т.В.  30, 31, 85, 245, 246, 247, 251, 
299, 302, 306
Кигим С.Л.  296
Кизласов Л.Р.  179, 302
Киржаєв С.М.  319
Кир'яков А.Г.  51, 64, 98, 149, 198, 235, 281, 344
Кир'яков Г.С.  6, 1011, 16, 21, 31, 34, 4547, 51, 
64, 84, 92, 95, 98101, 103, 105, 107, 150, 161, 
163164, 181, 183, 198, 204211, 233, 237, 281, 
284, 287288, 296, 321, 338, 341342
Кир'яков П.Г.  64, 142, 150, 281, 341
Кир'яков С.Г.  64, 206, 251, 253, 281, 341

Кир'яков С.Г. («старший»)  20, 99, 281
Кир'якова В.П.  43, 83, 99, 207, 
Кир'якови  296
Киян О.  104, 302
Кілієвич С.Р.  249, 302, 324
Климов А.П.  43, 44
Климова О.Л.  43, 59
Клейн Л.С.  28, 302
Клочко В.І.  275, 326
Ковалевський О.О.  47, 147
Коваленко В.П.  251, 330
Коваленко О.Б.  9, 303, 338
Коваленко О.В.  206, 211, 262, 318
Ковальова І.Ф.  8, 254, 302, 303, 338
Ковальський  М.П.  8, 303
Ковпаненко Г.Т.  172173, 271, 274275, 286, 
303
Ковтанюк Н.Г.  9, 29, 67, 285, 303
Коен В.Ю.  215, 228, 312
Кожевнікова О.М.  320
Кожем'якін В.І.  11,184
Козак Д.Н.  169, 303, 319, 324, 329
Козловська В.Є.  128, 303
Козловський А.О.  142, 303
Козуб Ю.І.  259, 303304
Козюра В.М.  47, 296
Коковкіна О.М.   10, 94, 118, 303
Колесник М.П.  326, 303
Колесник О.В.  302
Колеснікова Л.Г.  272, 292
Колибенко О.В.  241, 256, 296
Кондаков М.П. 180
Кондратенко  Т.К.  204, 303
Кононенко Ж.О.  9, 69, 181, 186, 303
Кончак  304
Кончин Є.В.  9, 303, 338
Копилов Ф.Б.  131, 143, 165, 181, 203, 206, 209, 
211, 214215, 228, 231235, 237238, 241, 244250, 
252, 260264, 267269, 272, 303, 331
Коренєв В.О.  280, 281, 284
Коренєва О.Д.  281
Корзухіна Г.Ф.  203
Корінний М.М.  9, 26, 92, 131, 136, 141, 142, 
145, 241, 249, 256, 303, 304, 338
Короленко В.Г.  192, 317, 337
Коростовцев М.А.  289, 304
Коротенко В.В.  11, 21, 83,  320, 304
Короткий В.  301
Корпусова В.М.   259, 304
КорчакНовицький Г.Т.  307, 308, 315
Костенко І.П.  131, 304
Кот С.І.  9, 304
Котлік О.П.  315
Котляр М.Ф   203, 304
Котляревський І.П.  39, 191
Кочубей В.С., кн.  286
Кравець О.М.  26, 304
Кравченко В.В.  26, 304
Кравченко Н.М.  167, 175, 234, 251, 269, 275, 
319, 326
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Крайнов Д.А.  316
Кракало І.В.  259, 304
Крапивіна В.  259, 304
Красинські, кн.  79
Крижицький  С.Д.  8, 259, 304, 324
Крикін С.М.  6, 167, 179, 276, 304
Кричевський В. Г.  184
Криштафорович М.  63, 304
Кропоткін В.В.  175, 203, 304
Кротова О.О.   206, 258, 262, 266, 297, 312
Круц В.О.  143, 256, 257, 304
Кубишев А.І.  249
Кубійович В.  300
Кудашов М.О.  281
Кудашови 83
Кудрицький А.В.  315, 326, 310
Куза А.В.  249, 304
Кузманов Г.  180, 329
Кузнєцов В.А.  123, 210, 211, 264, 304
Кузьміних С.В.  9, 326
Кузьмінський К.  281
Кулатова І.М.  11, 1718, 23, 29, 46, 51, 64, 67, 
77, 89, 100, 107, 109110, 114, 118, 121, 128, 131, 
134135, 143, 145, 150, 158, 165, 167, 171, 175, 179, 
183, 202, 204209, 211216, 226, 228231, 
233234, 236238, 240241, 247, 249, 259268, 
270, 272273, 275, 284287, 289, 291, 304306, 
312, 314, 329, 331
Кулик Г.І.  33, 298
Кульженко С.В.  299, 302
Кульжинський С.К.  6, 1011, 19, 2123, 34, 
3637, 40, 43, 54, 5661, 63, 70, 73, 76, 79, 8990, 
9394, 104105, 123128, 149, 152, 183, 189, 
197198, 230, 238, 281, 305307, 313, 315, 322, 
331, 333, 338, 340343
Кульжинський Ю.К.  59
Кулябки  83
Кундеревич Ф.Ф.  29, 319
Курас Г.  9, 306
Куриленко В.Є.  31, 306
Курінний П.П.  89, 17, 2630, 47, 67, 71, 145, 
188, 285, 288, 306, 324, 338, 339
Кухарська О.М.  110, 118, 165, 175, 200, 
213214, 265, 306
Кучера М.П.  21, 23, 66, 128130, 141142, 145, 
147, 175, 183, 204, 211, 227228, 231, 241, 
244252, 256257, 259260, 266269, 274, 306, 
331332
Кучерук  О.С.  29, 57, 65, 285, 306, 320
Кучугура А.І.   274, 306
Лавренко  О.А.  6, 34, 6162, 95, 98, 121, 198, 
202, 204, 206, 210211, 214, 226228, 233, 281, 
284, 341
Ладигіни  83
Лазаревський Б.О.  42
Лазаревський О.М.  33, 79, 21, 228, 232, 237, 
251, 306
Лазурський О.Ф.  98, 198, 310
Лаліч М.  68, 281
Ластовський В.В.   9, 29, 306

Лащук Ю.П.  75, 183, 307
Леббок Дж.   55
Лебедєв Г.С.  8, 2629, 4647, 51, 99, 104, 
117118, 120, 128, 141, 165, 307, 338
Лебединцев Ф.Г.  54
Левада М.Є.  169, 175, 263, 307
Левенсон А.А.  295, 301, 306
Левикіна К.Ф.  312
Левіна Є.А.  180, 307
Левицький І.Ф.  101, 103, 205, 261, 307, 333
Левицький М.В.  39
Левицький О.Ф.  99, 307
ЛевінгсонЛессінг Ф.Ю.   30, 69, 79, 106, 307
Левченко В.М.   27, 29, 194, 297
Левченко Д.І.  11, 23, 127, 169, 175, 228, 235, 
260, 307, 311, 323, 332
Лейпунська Н.Є.  259, 304
Ленін В.І. 40, 4243, 307
Леонтович В.М.  6263, 157, 166, 197, 242243, 
258, 288, 300, 320, 341
Леонтович І.М.  6263, 157, 166, 197, 242, 243, 
258, 281, 288, 320, 341
Леонтович Н.  62
Леонтовичі  6, 62, 77
Леопардов М.О.  29, 307
Леп'явко С.О.  121, 206, 307
Лехницький В.О.  34
Лєсков О.М.  165, 182, 257, 307
Лисий І.А.  248,  331
Литвиненко Е.І.  191, 294
Литвинова М.Д.  315
Лінка Н.В.   274, 299
Лінніченко І.О.  2930, 69, 142, 150, 307
Ліпавський С.А.  319
Ліпранді  314
Лісничий К.Л.    48, 307
Ліхачов Д.С.  307
Ліхіна Л.С.  33, 298
Лобурець В.Є.  10, 307, 315
Лодигіна К.П.  33
Ломиківська П.В.  79
Ломиківський В.Я.  79, 300, 330
Лонінг   188
Лохвицький Є.  281
Лугова Л.М.  11, 23, 202, 206, 230, 237, 240, 
259, 270, 314, 331
Луговий  О.  17, 32, 42, 307
Лукомський В.К.  14, 45, 307
Лушакова А.М.  290, 294
Лютецький А.  22, 98, 123126, 128, 183, 198, 
238, 240, 305, 331, 343
Ляпушкін І.І.  141, 144, 167, 206, 209, 211, 228, 
235238, 241, 244248, 250252, 261264, 
268269, 272, 307, 331
Ляскоронський Вас.Г.  6, 1011, 14, 19, 2122, 
37, 39, 47, 49, 51, 5354, 6869, 90, 9395, 98, 
100101, 109, 111112, 123, 128145, 159, 161, 167, 
171, 175, 181, 183, 198, 202207, 210211, 214220, 
222228, 230237, 241242, 244252, 258, 259, 
261270, 272, 274275, 281, 286, 288, 298, 



303304, 308309, 316, 319, 321, 325, 328, 338, 
339, 341345
Ляскоронський Вол.Г.  51

Магомедов Б.В.  319, 329
Магура С.С.  77, 327
Мазаракі С.А.  2931, 35, 58, 65, 69, 136, 150, 
181, 246247, 297, 308, 312, 344
Мазараті С.П.  259, 304
Мазепа І.  77, 81
Макаренко Д.Є.  9, 11, 63, 308, 309, 334, 338
Макаренко М.О.  136, 144, 202203, 206207, 
209210, 227228, 230237, 240241, 244252, 
260, 261, 263, 267269, 271, 273, 299, 301, 
308309, 323, 324
Максименко Г.М.  11
Максимов Є.В.  143, 175, 257, 213214, 309, 319, 
329
Максимович М.О.  31, 105, 309, 320
Малахов М.В.  325
Малиновський В.П.  274, 299
Малишева І.М.  310
Мальцев О.Ф.   85, 309
Малюченко Н.М.  315
Манштейн Х.Г.  81
Мариненко Д.Т.  290, 309
Маркевич А.А.  68, 179, 197, 276, 282
Маркевич О.І.  66, 309
Марков П.   31, 309
Маркович О.В.  324
Мартинов О.С.  42
Мартинович П.Д.  186
Мартиновський Й.  282
Мартов Ю.О.  42, 315
Мартус О.І.  306
Марченко К.К.  304
Марченко Т.М.  77, 259, 309
Масло Я.  282
Маслов П.П.  42
Матвійчук А.М.   169
Махно Є.В.  10, 16, 32, 51, 54, 64, 110, 118, 120, 
123, 128, 131, 141, 145, 152, 165, 167, 175, 183, 
202207, 209215, 226228, 230233, 235238, 
240241, 257263, 265, 267270, 284, 291, 309, 318
Мац К.О.  315
Мачеха І.П.  282, 228
Медведовський І.І.  274, 315
Медем  42
Мединцева А.А.   241, 309
Мезенцева Г.Г.   17, 73, 309
Меліхов Ю.В.  334
МельникАнтонович К.М.  69, 128, 136, 145, 
302, 309
Мельникова І.С.   23, 32, 202204, 228, 230, 
232235, 237, 271272, 309, 331
Мелюкова Г.І.  183, 309
Менчинський Д.Р.  320
Мечников І.І.  336
Милованова М.О.   51, 204, 227, 309
Милорадович В.П.  30, 227, 228, 237, 227228, 

237, 310, 317
Милорадович Є.І.  32, 268
Мильникова О.   98, 310
Митрофанова (Непріна) В.І.  293
Михайленко І.  282
Мілевський К.М.  302
Міллер М.О.  8, 309, 338
Мітюков О.Г.  17, 299
Міхеєв В.К.  89, 273, 302, 310, 327
Міщенко Ф.Г.  30, 310
Мовчан І.І.  256, 307, 310, 324
Мовчан Є.Я.  315
Мовша Т.Г.  145, 310
Могилянка Р.    77
Могильников  В.О.  179, 310
Могильовцев С.С.  39
Модзалевський В.Л.   14, 45, 67, 289
Мокляк В.О.  11, 17, 56, 7577, 81, 85, 167168, 
175, 183, 188, 263, 290, 292, 310
МокрицькийТаволга І.М.  53
Монгайт А.Л.  205, 252, 310
Морачевський В.В.  310
Моргунов Ю.Ю.   11, 23, 47, 51, 100, 107, 114, 
123, 130, 133, 135136, 141, 144145, 167, 177, 183, 
202206, 208209, 215, 223, 226229, 231, 241, 
244252, 260, 261, 263269, 273, 275, 304, 309, 
310311, 314, 331332
Морозов Ю.І.   56  
Мортільє Г. де  117
Моруженко А.О.  23, 144, 183, 209, 237238, 
246, 261, 263, 272, 311, 332
Моця О.П.  89, 11, 30, 142, 144, 183, 229, 237, 
241, 246247, 252, 255, 275, 311312, 319, 324, 338
Мощенко К.В.   14, 186, 189190, 312, 313, 339
Мстислав  318
Муйжель В.В.  42
МуравйовАпостол І.М.  31, 321
Мурашко О.   64, 85
Мурзакевич Н.Н.  313
Мурзін В.Ю.  89, 292, 312, 324
Мухопад С.Є.  254, 303
Наливайко С.  76, 80, 82, 121, 161, 206, 323
Нарбут  Г.І.  36, 43, 294, 297, 300, 307
Натансон М.А.  40
Невіанд К.А.  20, 73, 330
Неженцеви  83
Некрасова Г.М.  230, 331
Непріна В.І.  23, 133, 143, 182, 202, 204, 206, 
214, 215, 226228, 231, 234, 261, 262, 265, 266, 
311312, 331
Нестуля О.О.  9, 10, 62, 187, 188, 189, 312313, 
338
Нестуля С.І.  9, 186, 313
НечаєвМальцев  Ю.С.  44
Нідерле Л.  104
Ніжинець П.  82
Нікітін В.І.  259, 319
Нікіфоров П.І.  66, 123, 157
Ніколаєв В.Ф.  14, 17, 76, 186, 291, 313, 322
Ніколаєв М.Ф.  14, 73, 84, 313, 339
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Ніколайчик Ф.Д.  211, 232, 313
Нікольченко Ю.М.   272, 318
Німець А.  282
Новицькі  77
Номис Т.  див.: Симонов М.Т.
Н.П.  29
Нудельман А.А. 277, 292

Огранович Г.  81
Огранович П.  81
Огранович Я.  81
Олександр І  289
Олексій Михайлович  81, 293
Олеховський М.О.  39, 7173, 186, 286, 296, 
313, 315
Ольговська С.Я.  9, 316
Омельченко Ю.А.   17, 313
Оніпко М.Д.  191, 315
Онишко Г.  329
Оппоков Є.В.  30, 313
Орлай І.С.  288
Островерхов А.С.  9, 313
Остроградський І.І.  288 
Остроградський С.М.  6, 64, 197, 282, 289, 341
Отрешко В.М.  255, 304
Отрощенко В.В.  182, 294, 313
Охотников С.В.   9, 313

Павловичі  83
Павловський І.Ф.  15, 3132, 37, 43, 4546, 
6264, 67, 280, 285, 314, 339
Павлюк М.М.  297
Падалка Л.В.  30, 145,  202204, 206207, 211, 
215, 226228, 230237, 240241, 245252, 260265, 
267271, 314
Панченко М.В.  31, 314
Паньков С.В.  319
ПаровичПешикан М.   259, 314
Пархоменко В.О.  298, 329
Пастернак Я.Є.  8, 314, 338
Пасько Н.І.  11, 296
Пачкова С.П.  319, 329
Пекарська Л.  9, 314
Пелещішин М.О.  272, 314
Пеняк С.І.  293
Перкова А.І.  300
Пескова Г.О.   235, 314
Петегирич В.М.  293
Петраускас О.В.  256, 314
Петренко В.Г.   274, 314
Петро І  81
Петро ІІ  81
Петров В.П.   314
Петров М.І.  14, 21, 27, 29, 35, 37, 3940, 69, 75, 
91, 94, 9899, 101, 142, 149, 153, 157, 161, 180, 
183, 198, 205, 213, 215, 226, 253, 261, 264, 271, 
275277, 289, 291, 307, 313, 315, 339, 345
Петров С.Г. (Скиталець)  42
Петровська Є. О.  257, 333
Петровський Г.І.  43

Підоплічко І.Г.  330
Підпалий І.  282
Підпалий Т.  282
Пій Антонін  121, 175
Післарій І.О.  258, 297
Піцик О.В.  300
Піщанський  282
Піщулін Ю.П.  312
П.К.  274
Пламеницька Є.М.  274, 315
Плескач І.Я.  123, 183, 198, 238, 240, 332
Плєтньова С.О.  21, 167, 176, 178, 232, 268, 
308, 315
Пойдем В.О.  177, 232
Покас П.М.  252
Полетики  77
Полін С.В.   213, 315
Поліщук О.С.  79, 89, 300
ПолонськаВасиленко Н.  26, 39, 47, 315
Полуніна Н.  10, 33, 315
Поль О.М.  29, 44, 85, 148, 197, 287, 302, 328, 
345
Попілови  313
Попова Т.В.  181, 315
ПорЛеонович А.Я.  315
Посухов В.І.  238, 249, 315
Потьомкін Г.О.  33, 83
Похилевич Л. 255, 315
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Су час ний про цес національ нокуль тур
но го відро д жен ня Ук раїни, яко му вла с ти ве 
під не  сен ня інте ре су до істо рич но го ми ну
ло го, до осо би с тості та на уко вої спад щи ни 
вче них, гро мад   ських діячів і ме це натів, 
по движ ництво яких спри я ло роз вит ку 
ук раїнської куль ту ри, на уки і са  мо свідо
мості, зу  мов лює по яву досліджень 
біоісторіог рафічно го ха рак те ру. Ча с ти на з 
них при свя   че на виз на чен ню місця ар хе о
логії у житті та на уковій спад щині фун да
торів ар хе о логічної на у   ки, му зей ництва і 
пам'ят ко охо рон ництва, чий особ ли во 
плідний вне сок у роз ви ток на ціо наль ної 
куль ту ри знай шов ви яв на зламі епох — в 
кінці XIX — першій тре тині XX ст. Ак ту
альність та ких до  слід жень підси люється 
не до стат нь ою вив ченістю цієї про бле ма ти
ки у зв'яз ку із не спри ят ли ви ми іс то рич ни ми 
умо ва ми в ми ну ло му, ко ли іме на та ких 
ра таїв на те рені національ ної куль ту ри зга
ду ва ли ся з безліччю за сте ре жень. Це сто су
ва ло ся зо к ре ма знач ної ча с ти ни за снов ни
ків об лас них ук раїнських му зей них 
за кладів, чия діяльність, твор че національ
не кре до та по гля ди не вла што ву ва ли 
ко лишніх іде о ло гіч них керівників. Пе ре
важ на більшість фун да торів та ких му зеїв 
ма ла при четність до ар хе о логічної на уки, 
здійснив ши помітний вне сок у її ста нов лен
ня і роз ви ток, на ко пи чен ня дже рель ної ба зи 
най давнішої вітчиз ня ної істо ри кокуль тур
ної спад щи ни.

Вив чен ня пер со но логічної про бле ма ти ки 
зру ши ло з місця за вдя ки істот но му на ко пи
чен ню фак тич них ма теріалів і роз крит тю 
ар хівних фондів. Цей про цес в га лузі ар хе о
логії вже був під го тов ле ний роз вит ком на уки 
та зро с та ю чим інте ре сом до про блем 
регіональ ної історії.

Підгрун тя у вив чен ня цієї про бле ма ти ки 
за кла ли ши ро ко відомі праці за снов ників 
су  час но го ар хе о ло гоісторіог рафічно го 
на прям ку — О.О.Фор мо зо ва й І.Г.Шов ко пля са, 
на діас порі — П.П.Курінно го, М.О.Міллєра, 
Я.Є.Па с тер на ка, пізніше — В.Ф.Генінга, 
І.Ф.Ко ва ль о вої, Г.С.Ле бе дєва, А.Д.Пряхіна. 
Знач ну ува гу про бле мам історіог рафії при ді
ля ють у своїх досліджен нях про відні фахівці 
ук раїнської ар хе о логії, зо к ре ма П.П.То лоч ко, 
М.Ю.Брай чевсь кий, О.П.Мо ця й ін ші, ві домі 
му зеєзнавці Г.М.Шов ко пляс і Є.В.Кон чін, 

істо ри ки С.З.За рем ба, О.Б.Ко ва лен ко, 
М.М.Ко рінний, О.О.Не сту ля, О.О.Фран ко, 
філо соф С.П.Ща велєв, ге о лог Д.О.Ма ка рен ко 
та інші.

Свідчен ням підви ще ної ува ги до те ми 
пер со налій та пер со наль но го вне ску ок ре мих 
до слід ників чи на уко вих осе редків у спра ву 
роз вит ку на уки є й за сну ван ня спеціаль ної 
ру б ри ки все ук раїнсько го на уко во го жур на лу 
«Ар хе о логія» — «Пам'ять ар хе о логії», по ява 
публікацій у ряді ви дань, про ве ден ня ар хе о
ло гоісторіог рафічних кон фе ренцій, вихід в 
світ праць про віт чиз ня них ар хе о логів, ди сер
таційних досліджень, збірників на уко вих ста
тей.

У цьо му плані звер нен ня в ок ре мо му 
дослідженні до яс к ра во го фе но ме ну 
ук раїнської куль ту ри — відо мо го при ват но го 
ар хе о логічно го зібран ня та осе ред ку на уко вих 
досліджень у ре гі оні — Лу бенсь ко го му зею 
К.М.Скар жинсь кої (18741906 рр.), чий 
плідний вне сок у ста нов лен ня ар хе о логії і 
му зей ництва завжди вик ли кав по важ не став
лен ня дослідників, є цілком за ко но мір ним. 
Так скла ло ся, що мож ли вості вив чен ня ді яль
ності цьо го місце во го дослідниць ко го цен т ру 
бу ли об ме жені роз по ро шен ням чи зни щен
ням в ро ки Дру гої світо вої війни ар хівних 
ма теріалів і ко лекцій, не до статнім рів нем 
вив чен ня му зей них збірок та пам'яток ар хе о
логії, іде о логічни ми об ме жен ня ми. Звер нен
ня до те ми досліджен ня бу ло вик ли ка не не 
тільки іма нент ни ми пот ре ба ми на уки, а й 
за вдан ня ми вив чен ня та за лу чен ня до на уко
во го обігу ве ли кої кількості досі не ві до мих 
до ку мен таль них і му зей них дже рел.

Пред ме том про по но ва но го чи та чеві 
досліджен ня є на уко ва, куль тур ноосвітня ді 
яль ність і зібран ня Лу бенсь ко го му зею 
К.М.Скар жинсь кої, йо го ар хе о логічні дос лід
жен ня та ко ло па м'я ток різних епох, від кри тих 
лу бенсь ки ми по движ ни ка ми ар хе о ло гії в 
кінці XIX — на по чат ку XX ст. У ро боті 
аналізу ють ся ар хе о логічні досліджен ня 
му зею, йо го ста нов лен ня і роз ви ток, фор му
ван ня ко лекцій, участь у цьо му про це сі ар хе о
логів Ук раїни та Росії, крає знавців і гро мадсь
кості, а та кож пов'язані з ни ми жит тя, 
д і я льність, на у ко ва спа д  щи на 
К.М.Скар жинсь кої, Ф.І.Ка мін сь ко го, Г.С.Ки 
р'яко ва, С.К.Куль ж инсь ко го та 
В.Г.Ля с ко ронсь ко го.
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На уко ва і му зей на спад щи на му зею 
К.М.Скар жинсь кої у Круглику ви ко ри с то
вується фа хівця ми різних дис циплін вже 
по над століття. По ча ток вив чен ню йо го 
ко лекцій по кла ли ро бо ти В.П.Гор лен ка, 
М.І.Пе т ро ва та М.Ф.Біляшівсько го. До вив
чен ня ок ре мих пи тань в історії му зею до лу ча
ли ся М.Г.Ас т  ряб, К.В.Мо щен ко, 
М.Ф.Н і  ко  л аєв,  І .Ф.Па в  лов сь  к и й, 
В.М.Щер баків сь кий.

Пе ре важ на більшість ар хе о логів кінця 
XIX — се ре ди ни XX ст., за лу ча ю чи ре зуль та ти 
до слід жень Лу бенсь ко го му зею, об ме жу ва ла
ся ли ше кон ста тацією фактів відкрит тя ок ре
мих па м'я ток та вказівка ми про збе ре жен ня 
знахідок у круг лицькій збірці. Ли ше ок ремі 
праці В.О.Го род цо ва та В.Г.Ля с ко ронсь ко го 
містять інфор мацію про ре зуль та ти 
досліджень лу бенців, їх від крит тя. 

Ви со ку оцінку му зейній діяль ності 
К.М.Скар жинсь кої да ли М.Ф.Біляшівський 
(1918), ук ла дачі збірни ка «Ук раїнський му зей» 
(1927) та В.В.Ду б ровсь кий (1929). Єди ни ми 
досліджен ня ми, які більшменш по вно відо б
ра жа ють діяльність Лу бенсь ко го му зею, є 
статті Я.О.Ри жен ка та М.Я.Ру  динсь ко го, 
вміщені в збірни ку до 35річчя Пол тавсь ко го 
му зею (1928). 

У ро бо тах з історії му зей но го будівництва 
1950х рр. по зна че не місце Лу бенсь ко го му зею 
се ред пер ших краєзнав чих за кладів ко лиш
ньої Російської імперії та як осе ред ку істо ри
коет но графічно го зби раль ництва в Ук раїні. 
В ар хе о логічній літе ра турі се ре ди ни 1960 — 
по чат ку 1980х рр. по чи на ють з'яв ля ти ся 
ок ремі публікації ма теріалів му зей них 
досліджень, фор мується по важ не став лен ня 
до робіт лу бенсь ко го ар хе о логічно го осе ред ку 
як цен т ру краєзнав чо го вив чен ня Пол тав щи
ни. Пев них зу силь до цьо го де що раніше 
до кла ли і вчені ук раїнської діас по ри, зо кре ма 
П.П.Курінний, який вза галі виз на чив му зей 
К.М.Скар жинсь кої як пер ше за ча сом ар хе о ло
гокра  є знав че при ват не зібран ня Ук раїни (1970).

При вер нен ням ува ги до на уко вих здо
бутків пер шовідкри ва ча ук раїнсько го па ле о
літу Ф.І.Ка мінсько го за вдя чуємо ро бо там 
І.Г.Шов ко пля са (1957; 1971; 1992). Лу бенсь ким 
кра є знав цем Б.С.Ван ца ком бу ли зібрані 
значні фак тичні ма теріали що до ме це натсь кої 
діяль ності К.М.Скар жинсь кої, які ча ст ко во 
оп ри люд нені дру ком у пол тавсь ких на уко вих 

ви дан нях. З кін ця 1980х рр. те ма ти ка, пов'яза
на з Лу бенсь ким му зеєм К.М.Скар жинсь кої, 
по ча ла роз роб ля ти ся пол тавсь ки ми дослідни
ка ми, які при свя ти ли ко лекціям му зею, 
на уковій діяль ності за кла ду та ок ре мим чле
нам лу бенсь ко го ар хе о ло гіч но го осе ред ку 
чи ма ло робіт. По ба чи ли світ та кож збірни ки 
до ку ментів і ста тей, добірки епі сто ля рії 
лу бенсь ких по движ ників му зей ництва. З то го 
ча су те ма му зею знай ш ла про дов жен ня в 
ро бо тах фахівців різних дис циплін. Та не див
ля чись на це, об ра на для мо но графічно го 
до слід жен ня про бле ма відо б ра же на в історіог
рафії фраг мен тар но. По пе ред ни ки ли ше 
наміти ли її ос новні кон ту ри, по зна чив ши 
ок ремі на прям ки діяль нос ті му зею та склад 
зібран ня. По за ува гою до слід ни ків за ли ши
ли ся знач на ча с ти на ар хів них і му зей них дже
рел, фактів що до іс то рії му зею. Зреш тою, 
відсутність цілісно го уяв лен ня про Лу бенсь
кий му зей у Круг ли ку як ар хе о логічний осе
ре док вив чен ня пам'я ток Дніпровсь ко го Ліво
бе реж жя, унікаль ний при ват ний му зей і важ
ли вий центр на ко пи чен ня дже рел з най
давнішої історії Ук раїни при зве ли до по яви в 
світ цьо го до слід жен ня. 

Йо го ме тою ста ло виз на чен ня місця і ролі 
Лу бенсь ко го му зею у вив ченні ар хе о логії 
Лі во бе реж ної Ук раїни, пер со наль но го вне ску 
К.М.Скар жинсь кої, співробітників му зею та 
В.Г.Ляс ко ронсь ко го на ран нь о му етапі на уко
вої діяль ності у про цес дос ліджен ня По сул ля 
в час ста нов лен ня ук раїнської ар хе о логічної 
на уки.

Дже рель ну ба зу досліджен ня скла да ють 
пе ре важ но архівні до ку мен ти. Ви ко ри с тані 
ма теріали 33 фондів 17 архівів Ук раїни і Росії, 
більшість з яких до на уко во го обігу вве де на 
впер ше. Найбільше до ку ментів за лу че но з 
осо би с то го фон ду К.М.Скар жинсь кої Дер
жав но го архіву Пол тавсь кої об ласті, що 
налічує 2647 справ (фонд 222). До пов ню ють 
дані про за клад і де які інші фон ди архіву. 
Ви ко ри с тані ма теріали з фондів Ар хе о логічної 
комісії Архіву Інсти ту ту історії ма те ріаль ної 
куль ту ри РАН у СанктПе тер бурзі, фон ду 
Пол тавсь ко го жан дармсь ко го уп рав лін ня 
Дер жав но го архіву Російської Фе де ра ції, 
до ку мен ти Цен т раль но го дер жав но го іс то
рич но го ар хі ву Ук раїни та Цен т раль но го дер
жав но го архіву ви щих ор ганів вла ди й 
уп равління Ук раїни. У пла ні вив чен ня 



пам'яток По сул ля за лу че но ряд до ку ментів 
На уко во го архіву Інсти ту ту ар хе о ло гії НАН 
Ук раїни —  по льо ва звітна до ку мен тація 
19271991 рр., фон ди Інсти ту ту ру ко писів 
На ці о на ль ної на уко вої бібліоте ки НАН 
Ук раїни ім. В.І.Вер надсь ко го, ма теріали 
Архіву Національ но го му зею історії Ук раїни. 
Важ ливі до ку мен таль ні дже ре ла ви яв ле но в 
На уко во му архіві Пол тав сь ко го краєзнав чо го 
му зею та по точ но му архіві йо го фондів, в то му 
числі що ден ни ко ва до ку мен та ція ар хе о
логічних досліджень, чис ленні спо га ди, відо
мості з історії ко лек цій, ка та ложні опи си. 
Знач ний кор пус до ку ментів ви ко ри с та ний зі 
збірки На уко во го ар хі ву Цен т ру охо ро ни та 
до слід жень пам'яток ар хе о логії у Пол таві, де 
зна хо дить ся ряд фон дів пер со наль но го ха рак
те ру, а та кож з до ку мен таль них збірок 
Лу бенсь ко го місько го дер жав но го архіву, 
Ніжинсь кої філії Дер жав но го архіву 
Чернігівської об ласті, Дер жав но го архіву 
Сумсь кої об ласті та інших. Ро бо та спи ра єть ся 
на ко лекції ар те фактів зі збірок ко лиш нь о го 
круг лиць ко го зібран ня у Пол тавсь ко му кра єз
нав чо му му зеї (по над 2000 од.), а та кож 
Ди кансь ко го і Кре мен чуць ко го істо ри
кокраєзнав чих, Він ниць ко го, Лу бенсь ко го і 
Мир го родсь ко го краєзнав чих му зеїв, дру ко
вані праці співробітників та ви дан ня Лу бенсь
ко го му зею К.М.Скар жинсь кої 18801900х 
рр., ре цензії й відгу ки на до слід жен ня членів 
лу бенсь ко го ар хе о логічно го осе ред ку, статті й 
розділи праць, де вміщені ог ля ди на уко вої та 
му зей ної діяль ності лу бенців, звіти про ро бо
ту ар хе о логічних ус та нов, на уко вих то ва риств, 
му зеїв, на вчаль них за кладів, про то ко ли та 
спи с ки учас ників ар хе о логічних з'їздів, ка та
ло ги й аль бо ми їх ви с та вок, публікації на уко
вих ча со писів, пові до млен ня пре си, опи си 
ек с по зиції му зею у на уко вих періодич них 
ви дан нях, дані довід ників та ен цик ло педій 
XIXXX ст., публікації ок ре мих пред метів 
лу бенсь ко го зібран ня у мо но графіях і стат тях 
чис лен них ав торів.

Ха рак те ри зу ю чи му зей К.М.Скар жинсь кої 
як яви ще в ук раїнській куль турі кінця XIX — 
по чат ку XX ст. вар то за ува жи ти, що 1870ті рр. 
в Ук раїні по зна чені підне сен ням національ
нокуль тур но го ру ху, ста нов лен ням ук раїноз
нав ст ва як ком плек су на уко вих дис циплін. На 
сти ку вив чен ня і зби ран ня пам'яток ар хе о
логії, історії та ет но графії бу ла ство ре на і 
до сяг ла сво го розквіту пер ша ве ли ка при ват на 
краєзнав ча збірка Ліво бе реж ної Ук раїни — 
Лу бенсь кий му зей К.М.Скар жин ської. 
Ви ник нен ня му зею роз гля дається на тлі фор
му ван ня пер ших гро мадсь ких ко лекцій та 
при ват них ар хе о логічних збірок після  у
варівсько го періоду у роз вит ку ар хе о ло гічної 
на уки.

Лу бенсь кий му зей за сно ва ний 1874 р. уро
д жен кою Лу бен, дво рян кою Ка те ри ною 

Ми ко лаївною Скар жинсь кою (Рай зер) 
(18521932). З ме тою об'єктив но го виз на чен ня 
її ро лі у ство рен ні му зею — спря му ванні йо го 
дослідниць кої і зби раль ниць кої діяль ності, із 
вра ху ван ням біо хро но логії та місця по меш
кан ня, за про по но ва но виділен ня чо ти рь ох 
періодів у біог рафії ме це нат ки: ран нь о го (до 
1880 р.), круг лиць ко го (18811905), ло зансь ко го 
(19061914) та пізньо го лу бен сько го (19151932).

К.М.Скар жинсь ка на ро ди ла ся 7(19) лю то
го 1852 р. в Луб нах. От ри ма ла до машнє ви хо
ван ня і зда ла ек с тер ном іспи ти за курс гім на
зії. Про дов жу ва ла освіту на Бес ту жевсь ких 
ви щих жі но чих кур сах у СанктПе тер бурзі, де 
пе ре бу  ва  ла зі своїм чо ловіком 
М.Г.Скар жинсь ким, май бут нім ге не ралмай
о ром, знач ним зем ле влас ни ком і кінно за вод
чи ком. Во на на вча ла ся ра зом із донь кою ві до
мо го літе ра тур ного і художнього кри ти ка,  
ми с тецтвоз нав ця В.В.Ста со ва, вплив яко го, а 
та кож знай ом ст во зі сто  лич ни ми му зе я ми та 
на род ниць ки ми іде я ми, пе ре ко на ло мо ло ду 
спів влас ни цю 4000 дес. землі в не об хідності 
за сну ван ня му зей но го за кла ду на бать ків щи
ні. 

З 1874 р. в маєтках Рай зерів і Скар жинсь
ких по чи на ють зо се ре д жу ва ти ся ко лекції, 
зіб  ра  ні ме це нат кою, які 1881 р. пе ре во зять ся 
до Круг ли ка.

Кру г лиць к ий період ж ит  тя 
К.М.Скар жин сь кої повністю при свя че ний 
му зеє твор чій ді яль но сті. Для му зею спо ру д
жується дво по вер хо вий флігель, за ку по ву
ють ся ар хе о логічні та ми с тець кі пред ме ти. На 
1882 р. К.М.Скар жинсь ка фор мує штат му зею, 
за про сив ши на по са ду за ві ду ва ча сво го 
на став ни ка Ф.І.Камінсько го. З 1890 р. обов'яз
ки вче но го се к ре та ря му зею ви ко ну вав 
С.К.Куль жинсь кий.

У му зеї за про ва д жується облік над хо д
жень, ство рюється на уко вий архів, по чи нає 
бу ду ва ти ся ек с по зиція, яка на 1885 р. зай ма ла 
ве с ти бюль та шість зал. Тоді ж був підго тов ле
ний пер ший ста тут, який виз на чав ос віт ні й 
на укові функції за кла ду. Лу бенсь кий му зей 
роз поділяв ся на «місце вий» і «за галь ний» 
відділи з підвідділа ми. З ме тою роз ши рен ня 
збірок та вив чен ня най дав нішо го ми ну ло го 
По сул ля К.М.Скар жинсь ка фінан сує ар хе о
логічні досліджен ня, а до 1905 р. ви тра чає на 
роз бу до ву му зею і видавничі проекти близь ко 
300 тисяч кар бо ванців.

Вхід до му зею був без ко ш тов ним. Що ден
на кількість відвіду вачів до ся га ла на 1900 р. 
300 чол. Лу бенсь кий му зей був орієнто ва ний 
на відвіду ва чафахівця, хо ча зго дом по чав 
прий ма ти учнівську мо лодь, се лян, мі щан, 
гру пи ек с кур сантів з відда ле них місць.

Участь в ар хе о логічних, ет но графічних та 
ми с тець ких ви с тав ках, ар хе о логічних з'їздах, 
ви дав ни ча діяльність, ли с ту ван ня з діяча ми 
віт чиз ня ної на уки і куль ту ри спри я ли зро с
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тан ню по пу ляр ності му зею та йо го влас ниці. 
К.М.Скар жинсь ку об ра ли чле ном ря ду на уко
вих то ва риств — Мос ковсь ко го нумізма тич
но го, То ва ри ст ва лю би телів при ро доз нав ст ва, 
ан то ро по логії та ет но  гра фії, по че сним чле ном 
Пол тавсь кої вче ної архівної комісії.

Му зеєтворчість К.М.Скар жинсь ка роз гля
да ла як один із на прямків втілен ня у жит тя 
ши ро кої освітньої про гра ми. При му зеї у 
Круг ли ку во на за сну ва ла шко лу, вечірні 
чи тан ня для на ро ду, чи таль ню з бібліоте кою, 
кур си для вчи телів на род них учи лищ, спри я
ла про ве ден ню лекцій ві до мих уче них, вклю
чи ла ся у земсь ку про гра му роз вит ку ку с тар
них про мислів. У 1890х рр. ство ри ла круг
лиць ку сільго с партіль, ама торсь кий ук ра їн
сь кий те атр.

Ро зуміючи цінність зібра них ко лекцій, 
К.М.Скар жинсь ка прий ш ла до вис нов ку про 
не об хідність пе ре дачі му зею гро мадсь кості як 
муніци паль но го чи дер жав но го. Ме це нат ка 
не од но ра зо во звер та ла ся до Лу бенсь кої місь
кої управи з про по зицією прий ня ти му зей. 
Про те в місті так і не знай шло ся коштів на 
спо ру д жен ня приміщен ня, то му ко лекції й 
ус тат ку ван ня 1906 р. бу ли пе ре да ні в дар При
род ни чоісто рич но му му зеєві Пол тавсь ко го 
гу бернсь ко го зем ст ва.

1905 р. К.М.Скар жинсь ка виїха ла до 
Швей царії, осе лив шись в Ло занні. Ло зансь
кий пе рі од її життєво го шля ху про хо див під 
зна ком до б родійництва. Во на ма теріаль но 
під три му ва ла по літемігрантів, ук раїнських 
сту дентів, у Да восі ви пу с ка ла жур нал «За 
ру бе жом», в яко му спів пра цю ва ли пред став
ни ки різних політич них течій. До б родійни ця 
зна хо ди ла ся під таємним на гля дом росій сь кої 
жан дар мерії.

1914 р. во на по вер ну ла ся в Ук раїну. Ос танні 
ро ки жит тя про ве ла у Луб нах. У 1920х рр. епі
зо дич но от ри му ва ла не ве ли ку пер со наль ну 
пенсію. По мер ла всіма за бу та в Круг ли ку 
на пе ре додні го ло до мо ру, влітку 1932 р.

Лу бенсь кий му зей мав до сить ши ро ке 
ко ло співробітників і гро мадсь ких помічників. 
Се ред них бу ли до сить відомі вчені та 
ко лекціоне ри, чис ленні ама то ри від ар хе о логії 
та му зей ни ц т ва.

Г.С.Кир'яков (18051883) — уро д же нець 
с.Гін ці Лу бенсь ко го повіту — по хо див з ві до
мо го дво рянсь ко го ро ду, мав ро динні зв'яз ки зі 
Скар жинсь ки ми. Освіту от ри мав у Рі ше льєв
сько му лі цеї в Одесі, слу жив в армії, піз ні ше 
був пред во ди те лем Лу бенсь ко го дво рян ст ва, 
спри яв по ши рен ню освіти. 1876 р. об ра ний 
дійсним чле ном Російсько го ге о гра фіч но го 
то ва ри ст ва. Ві до мий як ко лекціонер ста ро
жит но с тей, учас ник ІІІ ар хе о логічно го з'їз ду. 
Спри яв ство рен ню Лу бен сь ко го му зею, ку ди 
пе ре дав свою ко лекцію.

Ф.І.Камінський (18451891) — пер шо від кри
вач ук раїнсько го па ле оліту, краєзна вець і 

пе да гог, уро д же нець містеч ка Ке жанГо ро док 
Мінської гу бернії, ви хо ва нець Київсько го 
уні вер си те ту, був не ухиль ним послідо вни ком 
В.Б.Ан то но ви ча. Ви кла дав у гімназіях та учи
ли щах Пе ре яс ла ва, Хо ро ла, Лу бен і При лук. 
На уко ва біог рафія ар хе о ло га до пов не на ря дом 
фактів що до за сну ван ня вче ним ар хе о логічно
го му зею Лу бенсь кої гімназії, ство рен ня 
на род ниць ко го гурт ка. Ф.І.Ка мін сь кий виз
на чав ар хе о логічний на пря мок у ді яль ності 
му зею К.М.Скар жинсь кої, був ав то ром йо го 
ек с по зиції, описів і кар то тек. По мер у Круг
ли ку 20 бе рез ня (1 квітня) 1891 р.

С.К.Куль жинсь кий (18671943) — ет но граф, 
дослідник пи сан кар ст ва, уро д же нець Кур сь
ка, ви пу ск ник Харківсько го універ си те ту. 
Вив чав на род не ми с тецтво, при ро ду і пам'ят
ки ар хе о логії. У 19051914 рр. пе ре бу вав на 
еміграції ра зом зі К.М.Скар жинсь кою. 
Пізніше ви кла дав у гім назіях Пол та ви і Лу бен, 
очо лю вав Лу бенсь кий краєзнав чий му зей 
(19211923), пра цю вав викладачем Лу бенсь ко
го педінсти ту ту (19301941). До ос тан ніх днів 
жит тя підтри му вав Скар жин сь ку, а після її 
смерті уси но вив і ви хо вав онуків — ге о логів 
Ва ди ма і Все во ло да Скар жин сь  ких. По мер 
1943 р. в оку по ва них фа ши с та ми Луб нах.

Знач ний вне сок у зро с тан ня ко лекцій 
му зею до кла ли хра ни тель О.А.Ла в рен ко 
(1850піс ля 1917), земсь кий діяч І.М.Ле он то вич 
(1860після 1920), ук раїнський пись мен ник і 
ви да вець В.М.Ле он то вич (18661933), про фе со
ри Київсько го універ си те ту К.М.Фе офілак тов 
(18181901) та П.Я.Ар ма шевсь кий (18511919), 
ко лекціонер С.М.Ос т ро градсь кий (1836після 
1912), служ бо вець С.М.Ізмай лов (+1899). Ак тив
ни ми зби ра ча ми ар хе о логічних ко лекцій бу ли 
ви хо ванці Ф.І.Ка мін сько го: адвокат і ви кла
дач К.П.Боч ка рь ов, си ни Г.С.Кир'яко ва — 
офіце ри П.Г. та С.Г.Кир'яко ви, ки їв сь кий ан тик
вар В.В.Зо лот ниць кий, не од но ра зо ви ми да ри те
ля ми — про фе сор М.П.Аве на рі ус, граф 
О.О.Боб ринсь кий, В.Ф.Без паль чев, ар хе о ло ги 
П .П .Є ф і   м е н  к о,  І . А .З а  р е ц ь  к и й , 
В.Г.Ляс ко рон ський та ін ші. Вплив на спря му
ван ня за кла ду ма ли ки їв сь кий нумізмат і 
ар хе о лог К.В.Бол су нов сь кий (18381924) та 
відо мий ми с тецтвоз на вець і публіцист 
В.П.Гор лен ко (18531907).

Виділяється три ета пи в історії Лу бенсь ко
го му зею К.М.Скар жинсь кої: сти хій но го зби
раль ництва (18741881); ста нов лен ня — ар хе о
логічний (18821890); роз вит ку і роз кві ту, що 
виз на чається як істо ри коет но гра фічний 
(18911905). За вер шен ням історії му зею є літо 
1906 р. — час пе ре дачі круг лиць ких ко лекцій 
пред став ни кам Пол тавсь ко го гу бернсь ко го 
зем ст ва.

Важ ли ви ми в історії му зею ви я ви ли ся 
кон так ти з уче ни ми та ко лекціоне ра ми 
Ук раїни і Ро сії. Во ни здійсню ва ли ся як шля
хом без по се редніх відвідин Круг ли ка, так і 
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ли с ту ван ням. Ви ді ля ється кілька на прямків 
спів пра ці з фахівця ми річних га лу зей знань: 
оз най ом лен ня з ко лек ці ями му зею; про ве ден
ня спільних з Лу бенсь ким му зеєм на уко вих 
дослід жень; на дан ня му зе єві кон суль тацій, 
по го д жен ня участі за кла ду у пев них на уко вих 
за хо дах, ви данні на уко вих праць.

Фор му ван ня му зею на про тязі 25 років 
доз во ли ло зо се ре ди ти в Круг ли ку до 37000 
пред метів, з яких 4130 на ле жа ло ар хе о логічним 
знахідкам та ще по над 3000 — ма ло при чет
ність до ар хе о логії. Ви хо дя чи з прин ципів 
кла сифікації му зей них збірок, Лу бенсь кий 
му зей К.М.Скар жинсь кої вар то вва жа ти ком
плек сним істо ри кокраєзнав чим за кла дом, з 
доміну ю чи ми ри са ми ар хе о логічно го зби раль
ництва.

У дослідженні на во дить ся ог ляд істо ри
коет но графічних, при род ни чих, мис тець ких 
та інших ко лекцій, в яко му го ло вна ува га при
діле на збіркам, що ма ли най б лиж че від но
шен ня до ар хе о ло гії — зраз кам ма теріаль ної 
куль ту ри ук раїнсько го міста ХVІІХVІІІ ст., 
військо во го спо ряд жен ня та по бу ту, ну міз ма
тич ним ко лекціям, ос тео логічним ма те ріалам 
з ар хе о логічних пам'яток, а та кож ар хіву 
му зею, де зна хо ди ло ся ли с ту ван ня з відо ми ми 
ар хе о ло га ми, що ден ни ко ва до ку мен тація роз
ко пок. Бібліоте ка у Круг ли ку на ра хо ву ва ла 
близь ко 4000 на уко вих ви дань.

Ши ро ко відо мим на прям ком у ро боті 
му зею бу ла ви дав ни ча діяльність. Спів ро біт
ни ка ми го ту вав ся до дру ку си с те ма тич ний 
ка та лог ко лекцій за уча с тю В.Б.Ан то но ви ча, 
А.П.Зо сі мо ви ча, ху дож ни ка В.І.Іва но ва. 20% 
об ся гу цьо го ви дан ня пе ред ба ча ло ся зай ня ти 
опи сом ар хе о ло гічних ко лекцій. Лу бенсь ким 
му зеєм бу ли ви дані кілька бро шур, фун да
мен таль на пра ця «Опи са ние кол лек ции 
на род ных пи са нок» (Куль жин ский, 1899), 
на уко вий краєзнав чий на рис «Очер ки Лу бен
ской ста ри ны» (Боч ка рев, 1901) та ін.

От же, з ог ля ду на мас штабність по шу ко
вої, зби раль ниць кої, куль тур ноосвітньої, 
ви дав ни чої діяль ності, Лу бенсь кий му зей 
К.М.Скар жинсь кої роз гля дається як не бу ден
не яви ще в іс то рії ук раїнської куль ту ри ру бе
жу ХІХХХ ст.

Ар хе о логічні досліджен ня — найвідоміший 
на пря мок на уко вої діяль ності Лу бенсь ко го 
му зею. На 1880ті — по ча ток 1890х рр. цей 
за клад ви я вив ся єди ною ар хе о логічною ус та но
вою в ме  жах Пол тавсь кої гу бернії. При му зеї 
К.М.Скар жинсь кої сфор му вав ся лу бенсь кий 
осе ре док вив  чен ня ар хе о логії По сул ля, що 
здійсню вав ро бо ти в ключі, так зва но го, об лас
ниць ко го на прям ку. До йо го скла ду вхо ди ли 
Ф.І .К а м і н с ь к и й ,  Г.С.К и р'я к о в, 
В.Г.Ля с ко ронсь к ий, К.П.Боч ка рьов, 
К.М.Скар жинсь ка та інші.

Г.С.Кир'яков був за чи на те лем ар хе о ло гіч
но го краєзнав ст ва в По суллі. Осо би с та при

чет ність до відкрит тя Гінцівської сто ян ки 
(1823, 1871) сти му лю ва ла йо го ар хе о логічні 
за  ці кав лен ня. 1873 р. він за про шує 
Ф.І.Ка мін сьхо го ог ля ну ти місцез на хо д жен ня 
кісток ма мон та на те ри торії сво го маєтку. В 
18721879 рр. про во дить не ве ликі розвідки та 
роз коп ки кур ганів скіф сь ко го (Гінці, 
По ставМу ка) і дав нь о русь ко го ча су (Кле
пачі). Пе релік знахідок своєї ко лекції пуб лі
кує в по каж чи ку ви с тав ки до ІІІ ар хе о логічно
го з'їзду в Києві.

К.М.Скар жинсь ка ли ше ціка ви ла ся ар хе о
 логією. У 18761877 рр. во на досліджу ва ла дав
 ньо русь кий кур ган ний мо гиль ник в ур.Оса
ко ве біля Кле пачів, 1891 р. здійсни ла, за уча с
тю В.І.Вер надсь ко го, роз коп ки ділян ки куль
тур но го ша ру Гінцівської пізньо па ле о літич
ної сто ян ки, в хо ді яких, імовірно, був ви яв ле
ний дру гий жит ло вогос по дарсь кий ком плекс 
пам'ят ки. При три му ю чись дар ві ніст ських 
по глядів, ме це нат ка сприй ня ла еле мен ти ево
люціоністської па ра диг ми та іс то ри кома
теріалістич ну кон цепцію роз вит ку 
суспільства

Най виз начнішим пред став ни ком лу бенсь
ко го ар хе о логічно го осе ред ку, натх нен ни ком 
йо го діяль ності був Ф.І.Камінський. Він про
во див роз коп ки пе ре я славсь ких не кро полів та 
кур га нів в око ли цях Ке жанГо род ка над 
Прип'ят тю, Ко ст риць кої слобідки на Бе ре
зині. Се ред ос нов них об'єктів йо го досліджень 
у По суллі — Гінцівська сто ян ка, го ро ди ще в 
ур.Сад (Кле пачі), кур га ни в око ли цях Лу бен 
(ур.Ли са Го ра, За мок, Мгарсь кий мо на с тир).

При ро доз на вець за освітою, пред став ник 
пер вісної ар хе о логії, Ф.І.Камінський мав 
ши ро кий дослідниць кий діапа зон. По ча ток 
йо го робіт у По суллі оз на ме ну вав ся відкрит
тям ук ра їн сь ко го па ле оліту в Гінцях. При пер
шо му ж ог ляді пам'ят ки він кон ста ту вав 
на явність куль тур но го ша ру па ле олітич ної 
сто ян ки і не сумнівав ся в існу ванні та ких же 
сто я нок в ба сейні Су ли (В'я зі вок, Луб ни). 
Ф.І.Камінський пер шим з дослідників за лу
чив до об сте жен ня па ле олітич но го по се лен ня 
фахівцяге о ло га К.М.Фе офілак то ва. Біль
шість досліджень вче ний про во див на ко ш ти 
своєї ви хо ван ки К.М.Скар жинсь кої. До йо го 
відкриттів на ле жать: ви яв лен ня по се лен ня 
до би ене о літуброн зи на Лисій Горі, пер ших 
по хо валь них пам'яток брон зо во го ві ку, ря ду 
кур ганів скіф сь ко го ча су, ок ре мих дав нь о
русь ких кур ган них не кро полів у По суллі.

Ф.І.Камінський був яс к ра вим послідо в ни
ком ево люціонізму. Йо го па ра диг ма ба зу ва ла
ся на гро мадівських прин ци пах об лас ництва 
у вив ченні ук раїнських зе мель, бу ла спря мо
ва на на ство рен ня влас ної «ар хе о логічної 
версії» історії суспільства на кон кретній те ри
торії. Одни м з важливих зав дань дослідни ка 
бу ло вста нов лен ня хро но логічної виз на че
ності ок ре мих етапів ста ро дав ньої іс то рії 
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регіону шля хом за лу чен ня да них ге о ло гіч ної 
стра ти графії. Камінський во лодів ба зо ви ми 
по нят тя ми ево люціоністів, ви ко ри с то ву вав 
ана логії для ат ри буції ви яв ле них зна хідок, 
був знай о мий з іде я ми ан т ро по ге не зу, вба чав 
роз ви ток пе редісто рич них суспільств як 
по сту паль ний, за лу чив ши до своєї схе ми най
давнішої історії По сул ля такі епо хи: кам'яний 
вік — па ле о літ, не олітич ну до бу, брон зо вий 
вік, елліноскіфський період, час літо пис них 
слов'ян та дав ньо русь ких го ро дищ. Од ним з 
пер ших Ф.І.Камінський по ста вив пи тан ня 
про по ча ток брон зо ли вар но го ви роб ництва у 
Подніпров'ї.

Дослідник до б ре во лодів то го ча сни ми 
інст  рукціями ве ден ня роз ко пок і розвідок, 
ста ран но фіксу вав досліджені ком плек си, 
ви ко ри с то ву ю чи фо то гра фу ван ня, крес лен
ня, за ма льов ки. Він увів ряд но вацій до ме то
ди ки по льо вих робіт: пиль ний пе ре гляд куль
тур но го ша ру, ви ко рис тан ня ме тодів при род
ни чих дис циплін, по вне знят тя на си пів не ве
ли ких кур ганів при роз коп ках, виз на чен ня 
ос тео логічних та ге о логічних ма те ріа лів.

Не ве ликі ар хе о логічні ро бо ти про ве ли 
С.К.Куль жинсь кий та К.П.Боч ка рь ов. Пер
ший ра зом з А.Лю тець ким 1896 р. досліди ли 
кур ган VIV ст. до н.е. біля с.Хитці Лу бенсь ко
го повіту, від кри ли дав нь о русь ке го ро ди ще в 
ур.Ко ло мак, решт ки йо го се ли ща та не кро по
лю. К.П.Боч ка рьов ук лав де таль ну істо рич ну 
то по графію Лу бен ХVІІХVІІІ ст., провівши 
досліджен ня фор ти фі ка ції та підзе мель Олек
сандрівсько го зам ку, Верх нь о го Ва лу й око
лиць міста.

Най у люб леніший учень Ф.І.Камінсько го 
В.Г.Ля с ко ронсь кий до кінця ХIX ст. плідно 
пра цю вав у складі дослідників лу бенсь ко го 
ар хе о логічно го осе ред ку. Він зо се ре див ува гу 
на вив чен ні го ро дищ, за лишків фор ти фі ка ції, 
по се лень та кур ганів, об сте жив ши прак тич но 
всю те ри то рію істо рич ної Пол тав щи ни. Вже 
йо го сту дентсь ки ми розвідка ми бу ли відкриті 
ок ремі по се лен ня в Лу бенсь ко му повіті. Од ну 
з пер ших на уко вих робіт В.Г.Ля с ко ронсь кий 
при свя тив ін тер пре та ції май да но подібних 
спо руд по р.Ор жи ця, у с.Онуш ки Лу бенсь ко го 
повіту, які вва жав «жит лом.., місцем скла дан
ня при па сів та фор те цею» сте по во го на се лен
ня до би брон зо во го віку (1893). Пізніше 
дослідник не од но ра зо во по вер тав ся до те ми 
май данів, роз ро бив ши ти по логічну схе му цих 
про мис ло вих об'єктів (1907), вба ча ю чи в них 
не тіль ки за лиш ки діяль ності се літ ро вар ни
ків, а й решт ки пов'яза них зі змійо ви ми ва ла
ми язич ниць ких ка пищ.

Од но час но із май да на ми вче ний об сте жив 
решт ки По сульсь ко го змійо во го ва лу про тяж
ністю по над 90 км. Знахідки з ма си ву ва лу 
більш ранніх ма теріалів ут вер ди ли йо го в 
думці про скіфську до бу спо ру д жен ня них 
укріплень, що ляг ло в ос но ву єди ної на по чат

ку XX ст. і по мил ко вої гіпо те зи про по хо д жен
ня й час по бу до ви змійо вих валів. Піз ніше 
В.Г.Ля с ко ронсь кий не од но ра зо во ко ри гу вав 
свої по гля ди, зго див шись на самкінець на час 
спо ру д жен ня укріплень за Во ло ди ми ра Свя
то сла ви ча (1913; 1916).

На за мов лен ня К.М.Скар жинсь кої мо ло
дий дослідник підго ту вав до дру ку ма теріали 
роз ко пок кур ганів на Лисій Горі, що ден ни ко
ва до ку мен тація яких бу ла втра че на. Він роз
поділив ком плек си по хо вань на «більш дав ні» 
і скіфської до би, впер ше для Ук раїни оп ри
люд нив дру ком ке раміку епо хи ене о лі туран
ньої брон зи з Ли согірсько го по се лен ня (1892).

У 18921896 рр. В.Г.Ля с ко ронсь кий об сте
жив і ло калізу вав го ро ди ща дав нь о русь ких 
міст Лу ком ля та Ксня ти на (1893; 1896), пізніше 
ог ля нув більшість укріпле них па м'я ток Ниж
нь о го По сул ля, ло калізу вав ши дав нь о руські 
Римів, Желні, Воїнь. На пе ре додні XI ар хе о
логічно го з'їзду він са мо туж ки об сте жив 
більшу ча с ти ну ба сей ну Верх ньої Су ли на 
пред мет ви яв лен ня го ро дищ, опи сав ве ли ку 
кількість кур ганів, зняв де тальні око мір ні 
пла ни по над 30 го ро дищ (1901), за зна чив ши 
різ но ча со вий ха рак тер їх куль тур них на ша ру
вань і згру пу вав ши ос танні за ти пом і то по
гра фією.

Ро бо ти В.Г.Ля с ко ронсь ко го бу ли пер ши ми 
мас штаб ни ми розвідка ми в ба сейні Су ли і 
ма ли на меті фіксацію й опис всіх на яв них 
пам'яток без їх куль тур нохро но логічно го 
роз ме жу ван ня. Пер шим з дослідників він 
за лу чив пам'ят ки ар хе о логії і знахідки з них 
до ілю с т ру ван ня іс то рич них праць (1897; 
1903). Ро бо ти вче но го є по во рот ним мо мен том 
у вив ченні с та ро жит но с тей По сул ля, пе ре хо
дом від на ко пи чен ня ма теріалів у роз вит ку 
ар хе о логії до пер ших уза галь нень.

Про ве ден ня ши ро ких досліджень у Ниж
нь о му По суллі, на те ри торії су час них Сумсь
кої і Чер нігівської об ла с тей, інших рай онів 
Подніпров'я підси лю ва ли зна чен ня на уко вих 
робіт Лу бен сько го му зею К.М.Скар жинсь кої. 
Ос танні бу ли ши ро ко відомі су час ни кам, а 
ба сейн Су ли вва жав ся од ним з най кра ще 
до слід же них на Ліво бе режжі. Рівень про ве
ден ня ар хе о логічних до слід жень лу бенсь ко го 
осе ред ку в ціло му відповідав, а у де чо му своєю 
ре тельністю та ви ко рис тан ням да них при род
ни чих на ук пе ре вер шу вав то го час ний рі вень 
по льо вих робіт. В хро но ло гіч но му пла ні 
досліджен ня му зею по кла ли по ча ток вив чен
ню ря ду епох у По суллі — від па ле о літу до піз
ньо го се ред нь овіччя. Їх наслідком ста ло 
відкрит тя 230 пам'яток, ча ст ко во вве де них до 
нау ко во го обігу.

Ар хе о логічне зібран ня му зею вва жа ло ся 
су час ни ка ми од ним з най ба гат ших та най кра
ще до ку мен то ва них (В.І.Вер надсь кий, 
В.П.Гор лен ко). Ар хе о логічна ек с по зиція бу ду
ва ла ся за роз роб ле ною Ф.І.Камінським на уко



вою кон цепцією, що ілю с т ру ва ла йо го куль
тур нохро но ло гіч ну схе му роз вит ку По сульсь
ко го регіону. В ро боті на во дить ся ха рак те ри с
ти ка ек с по зиційних роз ді лів за да ни ми 
епісто лярії та опубліко ва них описів. Кон цеп
ту аль но важ ли вим бу ло рішен ня фун да тор ки 
Лу бенсь ко го му зею, за по ра дою 
В.Б.Ан то но ви ча, зберіга ти ар хе о логічні фон
ди в екс по зиції та ек с по ну ва ти знахідки за 
ком плек са ми. Су то ака демічний по каз по лег
шу вав оз на йом лен ня з ко лекціями фахів ців, 
хо ча по тре бу вав по яс нень для ря до вих від ві
ду вачів.

Ху дожнє оформ лен ня ек с по зиції здійс ню
ва ло ся за ескіза ми М.М.Ге; ав то ра ми гра фіч 
них ма теріалів ви с ту па ли ху дож ни ки В.І.Іва 
нов, А.Г.Кир'яков, лу бенські му зей ни ки, 
ма кетів — ар  хе оло ги С.А.Ма за ракі та В.І.Си
зов. Ар хе о логічний відділ зай мав од ну з 
найбільших зал, був умеб  льо ва ний 21 віт ри
ною і 19 сто ли ка ми, подіума ми, план ше та ми. 
Ху дожніми домінан та ми в ек с по зиції ви с ту
па ли 4 по ло вецькі кам'яні сте ли і мо ноліти 
по хо вань з Ли согірських кур ганів.

Обліко ва до ку мен тація му зею вклю ча ла 
ін вен тар ний опис і си с те ма тич ну кар то те ку. 
До с лідни ки ма ли змо гу ко ри с ту ва ти ся ру ко
пи сни ми те ма тич ним і хро но логічним ка та
ло га ми. Всі пред ме ти збірки ма ли інвен тарні 
но ме ри. Маркиров ка місти ла ся на спеціаль
них бірках чи на но си ла ся туш шю без по се ред
ньо на пред мет. Ча с ти на ко лекцій, що ма ла за 
по хо д жен ням пер со наль ний ха рак тер, ек с по
ну ва ла ся ок ре мо у ком плек сах. В ети ке тажі 
да ва ли ся по яс нен ня що до кож но го розділу чи 
пред ме та.

Вив чен ня ар хе о логічних збірок Лу бенсь
ко го му зею, роз по ча те розкішно ілю с т ро ва
ни ми пуб лікаціями кінця ХІХ ст., ма ло не рів
номірний, пе ре важ но опи со вий ха рак тер. 
Пе релік пред ме тів, що по хо ди ли з По сул ля, 
на вів В.Г.Ля с ко ронсь кий (1903). Ог ляд ко лек
цій з публікацією ря ду зна хідок вхо див до 
ро бо ти М.Я.Ру динсь ко го (1928). Інші публі ка
ції, в то му числі ос танніх років, сто су ва ли ся 
ли ше кон крет них знахідок.

У мо но графії на во дить ся ко рот ка ха рак те
ри с ти ка скла ду ар хе о логічно го зібран ня за 
те ри торіаль нохро но логічним прин ци пом. 
Слід на га да ти, що збірка ре пре зен тує ста ро
жит ності різ них епох Пол тав щи ни, Ка те ри
но слав щи ни, Київщи ни, Кри му, Полісся, 
Сло бо жан щи ни, Хер сон щи ни в Ук раїні, 
Бе са рабії, Біло русі, ок ре мих гу берній Росії, 
Північного Кав ка зу, а та кож ряд зна хідок з 
те ри торії Бол гарії, Єгип ту, Італії, Ту реч чи ни. 
Крім ар хе о логічних, во на вклю ча ла ан тро по
логічну ко лекцію й фо то графічні ма теріали.

Най важ ливіши ми у складі зібран ня бу ли 
пізньо па ле олітичні знахідки з Гінцівської 
сто ян ки (337 ви робів з кре ме ню, в то му числі 
120 зна рядь, 102 кістки ви коп них тва рин), 

до бірка улам ків по су ду пи ви хинсь ко го ти пу з 
Ли сої Го ри (по над 1000 од.), речі з по сульсь ких 
кур ганів скіф сько го ча су (на ко неч ни ки стріл, 
ліпний та кру жаль ний імпорт ний по суд), 
ан тичні ста ро жит но сті (збірки чор но ла ко вої, 
чер во нофігур ної ке раміки з Ольвії, Пан тіка
пею, Та наїса), дав ньо русь кі ма теріа ли з Кле
пачів, Кня жої Го ри і Сахнівсько го го ро ди ща 
(при кра си, ен колпіони, залізні со ки ри, ко си, 
серп то що), ста ро жит ності Міну син сь кої кот
ло ви ни (ка ра сукські кин д жа ли, та гар сь кі 
брон зові ножі, тюх тятські та ас кізькі на ко неч
ни ки стріл ха кась ких пле мен).

На сьо годні вста нов лені місця знахідок 
всіх пред метів ар хе о логічно го зібран ня; біль
шість з них тяжіють до кон крет них пам'яток. 
На во дить ся та кож на рис про до лю ко лекцій 
після 1906 р. та су час не їх місцез на хо д жен ня і 
стан збе ре жен ня.

Ар хе о логічне зібран ня Лу бенсь ко го му зею 
К.М.Скар жинсь кої скла дає важ ли ве ко ло 
дже рел вив чен ня най давнішо го ми ну ло го 
Придніпров'я ря ду епох і є за галь новідо мою 
ча с ти ною Му зей но го Фон ду Ук раїни.

Аналіз діяль ності Лу бенсь ко го му зею 
К.М.Скар жинсь кої кінця XIX — по чат ку XX 
ст. як скла до вої ча с ти ни роз вит ку ар хе о
логічної на уки і му зей ництва, з од но го бо ку, 
та виз нач но го яви ща гро мадсь ко го куль тур
ноосвітньо го ру ху — з іншо го, доз во ляє зро
би ти ряд уза галь нень.

До слідниць ка діяльність му зею ви я ви ла ся 
від дзер ка лен ням об'єктив но го про це су ста
нов лен ня і роз вит ку вітчиз ня ної ар хе о логіч
ної на уки на етапі за вер шен ня про це су ак тив
но го на ко пи чен ня дже рел, фор му ван ня 
му зей них ко лекцій і по шу ку пам'яток ар хе о
логії різних епох, ста нов лен ня пер вісної ар хе
о логії. Во на стоїть на межі за вер шен ня ши ро
кого про це су на ко пи чен ня та пер ших спроб 
уза галь нень здо бу тих ма теріалів, те о ре тич но
го оп ра цю ван ня й інтер пре тації ре зуль татів 
до сліджень. Для цієї до би ха рак тер ні про яви 
твор чо го підхо ду місце вих дослід ни ків у за лу
ченні да них при род ни чих на ук, по шу ках вдо
с ко на лен ня ме то ди ки роз ко пок, ви борі те ма
ти ки та ких ро біт, у га лузі му зей ництва — 
втіленні в ек с по зиції влас них куль тур нохро
но логічних уяв лень про пе ребіг іс то рич но го 
про це су на кон кретній те ри торії у ключі 
об лас ництва в ук раїнській іс то рі ог ра фії, ком
плекс ності в ек с по ну ванні ма те ріалів.

За сну ван ня і роз бу до ва круг лиць ко го 
му зей но го зібран ня К.М.Скар жинсь кою є 
яс кра вим ви я вом розвит ку куль ту ри і на уки 
кінця XIX ст., пе редвісни ком національ
нокуль тур но го відро д жен ня XX ст. Ви ник
нен ня му зею пов'язується з по чат ком про ве
ден ня на Дніп ров сь ко му Ліво бе режжі та в 
По сул лі зо к ре ма на уко вих досліджень, в то му 
числі ар хе о логічних, по ши рен ням ко лек ціо
нер ст ва і по явою пер ших су то ар хе о логічних 
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збі рок, рос том освіче ності на се лен ня і роз
пов сю д жен ням ме це нат ст ва у се ре до вищі 
про гре сив но го національ но го дво рян ст ва і 
під приємців. То му за сну ван ня Лу бенсь ко го 
му зею К.М.Скар жинсь кою та пе ре да ча зго дом 
йо го ко лекцій, архіву, бібліоте ки Пол тавсь ко
му гу бер нсько му зем ст ву роз гля да єть ся як 
без ко рис ли вий вчи нок ук раїнської патрі от ки, 
по движ ниці в ца рині куль тур ноосвіт ньої 
діяль ності.

Ви дав ни ча про гра ма Лу бенсь ко го му зею 
пе ред ба ча ла ви пуск в світ по вно го ка та ло га 
збі рок, ок ре мих на уко вих робіт та краєзнав
чих на рисів. Му зеєм ви дані на укові праці 
за галь ним об ся гом у 45 дру ко ва них ар кушів. 
Про дов жен ням ви дав ни чої діяль ності у Луб
нах став ви пуск в світ К.М.Ска р жинсь кою у 
Швей царії літе ра тур нона уко во го і політич
но го ча со пи су «За ру бе жом».

О т  же, Лу  бенсь к и й м у  з ей 
К.М.Скар жин сь кої вар то роз гля да ти як 
своєрідне і яс к ра ве куль тур не яви ще на тлі 
ста нов лен ня на ціо  наль но го му зей ництва, 
на уки, освіти, кни го ви дав ни чої спра ви і 
краєзнав ст ва в кін ці XIX — на по чат ку XX ст.

Му зей був орієнто ва ний як на вче но
годослідни ка, так і на ши рокі ко ла відвіду
вачів. До ро бо ти в ньо му бу ли за про шені та ла
но виті ор ганіза то ри і на укові ви ко навці. Фор
му ван ня ко лекцій здій сню ва ло ся із за лу чен
ням національ но орієнто ва ної інтелігенції, 
дво рян ст ва, се лян і міщан Пол тав щи ни. 
Му зей мав істо ри копри род ни чий профіль з яс к
ра во ви ра же ни ми ри са ми ар хе о ло гіч но го краєзнав
ст ва, а на етапі ста нов лен ня — стабільний ухил 
до регіональ ної ар хе о логії та ве ден ня по льо вих 
досліджень.

В історії му зею у Круг ли ку виділяється 
три ета пи: по чат ко вий (18741880 рр.), ста нов
лен  ня (18811890 рр.) та роз вит ку і розквіту 
(18911905 рр.). 1906 р. йо го ко лекції при но
сять ся в дар Пол тавсь ко му гу бернсь ко му зем
ст ву. До ха рак те ри с ти ки му зею 
К.М.Скар жинсь кої не од но ра  зо во до лу чається 
епітет «пер ший». Це дійсно пер ше ве ли ке при
ват не зібран ня краєзнав чо го ха  рак те ру не тільки 
на Пол тав щині, Ліво бе режжі, а й у ціло му в 
Ук раїні; пер ший на Ук раїні за  га льно до с туп ний 
при ват ний му зей ний за клад, що відзна чав ся 
різно манітни ми фор ма ми гро мад  сь кокуль
тур ної та освітньої ро бо ти; пер ший і єди ний 
уп ро довж 1880х — по чат ку 1890х рр. му  зе й 
Пол тавсь кої гу бернії. У ря ду по дібних зіібрань 
Лу бенсь кий му зей мож на порівня ти хіба що з 
кілько ма при ват ни ми му зей ни ми за кла да ми 
істо ри коет но графіч но го ухи лу, що ви ник ли 
де що пізніше, — Го ро доць ким му зеєм ба ро на 
Ф.Р.Штейн ге ля, му зеєм О.М.По ля в Ка те ри
но славі та Ук ра їн ським му зе єм 

В.В.Тар новсь ко го в Чер ні гові.
Лу бенсь кий осе ре док вив чен ня ар хе о логії 

По сул ля, що ут во рив ся на базі му зею 
К.М.Скар  жин сь кої, здійснив ва го мий вне сок 
у досліджен ня первісної, скіфської, 
слов'янорусь кої ар хе о логії Ук раїни в ос танній 
чверті XIX ст. Дослідницькі інте ре си йо го 
членів ви хо ди ли по за ме жі Пол тав щи ни, а їх 
по льо ві ро бо ти про во ди ли ся та кож в 
Київській, Мін ській, Чернігівській, Хар ків
ській гу бер ні ях. Найвідоміши ми пред став ни
ка ми цьо го осе ред ку бу ли Ф.І.Камінський та 
йо го учень, піз  ні ше — ши ро ко зна ний 
ук раїнський ар хе о  лог, істо рик і нумізмат про
фе сор В.Г.Ляс ко рон ський.

Співробітництво Лу бенсь ко го му зею з 
на уко ви ми ус та но ва ми київсько го ар хе о ло гіч
 но го цен т ру, кон так ти з Мос ковсь ким ар хе о
логічним то ва ри ст вом та Харківським уні вер
си те том спри я ли ефек тив ності на уко вих 
студій лу бенсь ко го осе ред ку вив чен ня най
давнішо го ми ну ло го По сул ля. Найбільш 
ак тивні на укові сто сун ки му зею скла ли ся з 
ві до  ми ми вче ни ми — В.Б.Ан то но ви чем, 
П.Я.Ар ма шевсь ким, М.І.Пет ро вим, К.М.Фе 
офілак то вим, нумізма том К.В.Бол су новсь ким 
та кня ги нею П.С.Ува ро вою.

Досліджен ня ми му зею К.М.Скар жинсь кої 
та місце во го ар хе о логічно го осе ред ку ви яв ле
но і вве де но до на уко во го обігу інфор ма цію 
про значну кількість пам'яток ар хе о логії По сул
ля різних епох — від до би пізньо го па ле оліту 
до XVIXVIII ст.

Круг лицькі му зей ни ки до ма га ли ся над хо
д жен ня до Лу бен відо мих на той час місце вих 
ко лекцій, за лу ча ю чи до фор му ван ня му зей
но го фон ду як фахівців, так і ши рокі ко ла гро
мад сь ко сті. А в про цесі зби ран ня та вив чен ня 
цих збірок у му зеї здійсню ва ло ся ви хо ван ня 
мо ло дих до слідниківар хе о логів, іс то риків, 
краєзнавців.

Лу бенські ар хе о логічні збірки ляг ли в 
ос но ву су час них ко лекцій Пол тавсь ко го кра є
знав чо го му зею, зба га тив ши йо го зібран ня 
1906 р. на дві тре ти ни. Не див ля чись на пе ре
да чу ря ду пред метів до рай он них му зеїв Пол
тав щи ни та роз по ро шен ня ок ре мих ре чей по 
зібран ням інших міст Ук раїни, во ни скла да
ють важ ли вий фонд ар хе о логічних дже рел і є 
вартісним об'єктом на ці ональ ної іс то ри
кокуль тур ної спад щи ни. На сьо годні весь 
цей кор пус дже рел по тре бує як най швид шо го 
вве ден ня до на уко во го обігу вітчиз ня ної 
на уки.

Та ким чи ном, Лу бенсь кий му зей 
К.М.Скар жинсь кої посідає важ ли ве місце в 
іс торії ук ра їнської та російської ар хе о логії, 
му зей ництва й ар хе о логічно го зби раль
ництва, національ ної куль ту ри вза га лі.
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Со вре мен ный про цесс на ци о наль
нокуль тур но го воз рож де ния Ук ра и ны, 
ко то ро му свой ст ве нен подъ ём ин те ре са к 
ис то ри че с ко му про шло му, к лич но с ти и 
на сле дию уче ных, об ще ст вен ных де я те лей и 
ме це на тов, чье по движ ни че ст во спо соб ст во
ва ло раз ви тию ук ра ин ской куль ту ры, на уки 
и са мо со зна ния, обус ло вил по яв ле ние ис сле
до ва ний би о ис то ри о гра фи че с ко го ха рак те ра. 
Часть из них по свя ще на оп ре де ле нию ме с та 
ар хе о ло гии в жиз ни и на уч ном на сле дии 
фун да то ров ар хе о ло ги че с кой на уки, му зей
но го де ла, ох ра ны па мят ни ков, чей лич но ст
ный пло до твор ный вклад в раз ви тие куль ту
ры на шел про яв ле ние на гра ни эпох — в 
кон це ХIХ — пер вой тре ти ХХ ве ка. Ак ту аль
ность та ких ис сле до ва ний уси ли ва ет ся не до
ста точ ной изу чен но с тью этой про бле ма ти ки 
в свя зи с не бла го при ят ны ми ис то ри че с ки ми 
ус ло ви я ми в про шлом, ког да име на та ких 
по движ ни ков на поч ве на ци о наль ной куль
ту ры вспо ми на лись со мно же ст вом пре до
сте ре же ний. Это ка са лось, в ча ст но с ти, боль
шин ст ва ос но ва те лей об ла ст ных ук ра ин ских 
му зей ных уч реж де ний, твор че с кое на ци о
наль ное кре до, де я тель ность и взгля ды ко то
рых не ус т ра и ва ли быв ших иде о ло ги че с ких 
ру ко во ди те лей. Пре об ла да ю щее боль шин ст
во ос но ва те лей та ких му зе ев бы ли при ча ст
ны к ар хе о ло ги че с кой на уке, внесли зна чи
тель ный вклад в её ста нов ле ние и раз ви тие, 
на коп ле ние ис точ ни ко вед че с кой ба зы древ
ней ше го оте че ст вен но го ис то ри кокуль тур
но го на сле дия.

Изу че ние пер со но ло ги че с кой про бле ма
ти ки сдви ну лось с ме с та бла го да ря су ще ст
вен но му на коп ле нию фак ти че с ких ма те ри
а лов и рас кры тию ар хив ных фон дов. Этот 
про цесс в об ла с ти ар хе о ло гии уже был под
го тов лен раз ви ти ем на уки и воз ра с та ю щим 
ин те ре сом к про бле мам ре ги о наль ной ис то
рии.

Ос но вы для  изу че ния этой про бле ма ти ки 
бы ли за ло же ны ши ро ко из ве ст ны ми ра бо та
ми ос но во по лож ни ков со вре мен но го ар хе о ло
гоис то ри о гра фи че с ко го на прав ле ния — 
А.А.Фор мо зо ва и И.Г.Шов ко пля са, по зд нее — 
В.Ф.Ге нин га, И.Ф.Ко ва лё вой, Г.С.Ле бе де ва, 
А.Д.Пря хи на, в ди а спо ре — П.П.Ку рин но го, 
М.А.Мил ле ра, Я.Е.Па с тер на ка. Зна чи тель ное 
вни ма ние про бле мам ис то ри о гра фии уде ля ют 
в сво их ис сле до ва ни ях ве ду щие спе ци а ли с ты 

ук ра ин ской ар хе о ло гии, в ча ст но с ти П.П.То 
лоч ко, М.Ю.Брай чев ский, А.П.Мо ця и дру гие, 
из ве ст ные му зе е ве ды — А.М.Шов ко пляс и 
Е.В.Кон чин, ис то ри ки С.З.За рем ба, 
А.Б.Ко ва лен ко, Н.Н.Ко рин ный, А.А.Не сту ля, 
О.Е.Фран ко, фи ло соф С.П.Ща ве лев, ге о лог 
Д.Е.Ма ка рен ко и дру гие.

Сви де тель ст вом по вы шен но го вни ма ния 
к те ме пер со на лий и лич но го вкла да от дель
ных ис сле до ва те лей или на уч ных уч реж де ний 
в де ло раз ви тия на уки яв ля ет ся и ос но ва ние 
спе ци аль ной ру б ри ки все ук ра ин ско го на уч
но го жур на ла «Ар хе о логія» — «Па мять ар хе о
ло гии», по яв ле ние пуб ли ка ций в ря де из да
ний, про ве де ние ар хе о ло гоис то ри о гра фи че с
ких кон фе рен ций, вы ход в свет тру дов, по свя
щен ных оте че ст вен ным ар хе о ло гам, дис сер
та ци он ных ис сле до ва ний, сбор ни ков на уч
ных ста тей.

В этом пла не об ра ще ние в от дель ном 
ис сле до ва нии к яр ко му фе но ме ну ук ра ин
ской куль ту ры — из ве ст но му ча ст но му ар хе о
ло ги че с ко му со бра нию и цен т ру на уч ных 
ис сле до ва ний в ре ги о не — Лу бен ско му му зею 
Е.Н.Скар жин ской (18741906 гг.), пло до твор
ный вклад которого в ста нов ле ние ар хе о ло
гии и му зе е ве де ния все гда вы зы вал ува жи
тель ное от но ше ние ис сле до ва те лей, яв ля ет ся 
впол не за ко но мер ным. Так сло жи лось, что 
воз мож но с ти изу че ния де я тель но с ти это го 
ме ст но го ис сле до ва тель ско го цен т ра бы ли 
ог ра ни че ны рас сре до то че ни ем ли бо унич то
же ни ем в го ды Вто рой ми ро вой вой ны ар хив
ных ма те ри а лов и кол лек ций, не до ста точ
ным уров нем изу чен но с ти му зей ных со бра
ний и па мят ни ков ар хе о ло гии, иде о ло ги че с
ки ми ог ра ни че ни я ми. Об ра ще ние к те ме 
ис сле до ва ния бы ло вы зва но не толь ко има
нет ны ми по треб но с тя ми на уки, но и не об хо
ди мо с тью изу че ния и вве де ния в на уч ный 
обо рот боль шо го ко ли че ст ва до сих пор не из
ве ст ных до ку мен таль ных и му зей ных ис точ
ни ков.

Пред ме том пред ла га е мо го чи та те лю 
ис сле до ва ния яв ля ют ся на уч ная, куль тур
нопро све ти тель ская де я тель ность и со бра
ние Лу бен ско го му зея Е.Н.Скар жин ской, его 
ар хе о ло ги че с кие ис сле до ва ния и круг па мят
ни ков раз ных эпох, от кры тых лу бен ски ми 
по движ ни ка ми ар хе о ло гии в кон це ХІХ — 
на ча ле ХХ вв. В ра бо те ана ли зи ру ют ся ар хе о
ло ги че с кие ис сле до ва ния му зея, его ста нов ле
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ние и раз ви тие, фор ми ро ва ние кол лек ций, 
уча с тие в этом про цес се ар хе о ло гов Ук ра и ны 
и Рос сии, кра е ве дов и об ще ст вен но с ти, а так
же свя зан ные с этим жизнь, де я тель ность, 
на уч ное на сле дие Е.Н.Скар жин ской, Ф.И.Ка 
мин ско го, Г.С.Ки рь я ко ва, С.К.Куль жин ско го 
и В.Г.Ля с ко рон ско го.

На уч ное и му зей ное на сле дие Лу бен ско го 
му зея Е.Н.Скар жин ской ис поль зу ет ся спе ци
а ли с та ми раз ных дис цип лин уже бо лее сто ле
тия. На ча ло изу че ния его кол лек ций по ло же
но ра бо та ми В.П.Гор лен ко, Н.И.Пе т ро ва, 
Н.Ф.Бе ля шев ско го. Изу че нием от дель ных 
во про сов в ис то рии му зея занимались М.Г.Ас 
т ряб, К.В.Мо щен ко, Н.Ф.Ни ко ла ев, И.Ф.Пав
лов ский, В.М.Щер ба ков ский.

Пре об ла да ю щее боль шин ст во ар хе о ло гов 
кон ца ХІХ — се ре ди ны ХХ вв., ис поль зуя 
ре зуль та ты ис сле до ва ний Лу бен ско го му зея, 
ог ра ни чи ва лись лишь кон ста та ци ей фак тов 
от кры тия от дель ных па мят ни ков и ука за ни я
ми о хра не нии на хо док в круг лик с ком со бра
нии. Лишь от дель ные ра бо ты В.А.Го род цо ва и 
В.Г.Ля с ко рон ско го со дер жат ин фор ма цию о 
ре зуль та тах ис сле до ва ний лу бен чан, их 
от кры ти ях.

Вы со кая оцен ка му зей ной де я тель но с ти 
Е.Н.Ск ар ж и н ской бы  ла да  на 
Н.Ф.Бе ля шев ским (1918), со ста ви те ля ми 
сбор ни ка «Ук ра ин ский му зей» (1927) и 
В.В.Ду б ров ским (1929). Един ст вен ны ми 
ис сле до ва ни я ми, ко то рые бо лееме нее пол но 
ото б ра жа ют де я тель ность Лу бен ско го му зея, 
яв ля ют ся ста тьи Я.Е.Ры жен ко и 
М.Я.Ру дин ско го, по ме щен ные в сбор ни ке, 
по свя щен ном 35ле тию Пол тав ско го му зея 
(1928).

В ра бо тах по ис то рии му зей но го стро и
тель ст ва 1950х гг. обо зна че но ме с то Лу бен
ско го му зея сре ди пер вых кра е вед че с ких 
уч реж де ний быв шей Рос сий ской им пе рии, 
ре ги о наль но го цен т ра ис то ри коэт но гра фи
че с ко го со би ра тель ст ва на Ук ра и не. В ар хе о
ло гич ской ли те ра ту ре се ре ди ны 1960х — 
на ча ла 1980х гг. на чи на ют по яв лять ся от дель
ные пуб ли ка ции ма те ри а лов му зей ных ис сле
до ва ний, фор ми ру ет ся ува жи тель ное от но ше
ние к де я тель но с ти лу бен ско го ар хе о ло ги че с
ко го цен т ра кра е вед че с ко го изу че ния Пол тав
щи ны. Оп ре де лен ные уси лия для это го 
не сколь ко рань ше бы ли при ло же ны учё ны ми 
ук ра ин ской ди а спо ры. В ча ст но с ти, П.П.Ку 

рин ной во об ще оп ре де лил Лу бен ский му зей 
Е.Н.Скар жин ской как пер вое по вре ме ни ар хе ло
гокра е вед че с кое ча ст ное со бра ние Ук ра и ны 
(1970).

При вле че ние вни ма ния к на уч ным 
до сти же ни ям пер во от кры ва те ля ук ра ин ско
го па ле о ли та Ф.И.Ка мин ско го про изо ш ло 
бла го да ря ра бо там И.Г.Шов ко пля са (1957; 
1971; 1992). Лу бен ским кра е ве дом 
Б.С.Ван ца ком бы ли со бра ны зна чи тель ные 
фак ти че с кие ма те ри а лы о ме це нат ской де я
тель но с ти Е.Н.Скар жин ской, ча с тич но опуб
ли ко ван ные в пол тав ских на уч ных из да ни
ях. С кон ца 1980х гг. те ма ти ка, свя зан ная с 
Лу бен ским му зе ем Е.Н.Скар жин ской, на ча ла 
раз ра ба ты вать ся пол тав ски ми ис сле до ва те
ля ми, ко то рые по свя ти ли ряд ра бот кол лек
ци ям му зея, на уч ной де я тель но с ти уч реж де
ния и от дель ным чле нам лу бен ско го ар хе о
ло ги че с ко го цен т ра. Уви де ли свет так же 
сбор ни ки до ку мен тов и ста тей, эпи сто ляр
но го на сле дия лу бен ских по движ ни ков 
му зей но го де ла. С это го вре ме ни те ма му зея 
на шла про дол же ние в ра бо тах спе ци а ли с тов 
раз ных дис цип лин. Тем не ме нее, вы бран ная 
для мо но гра фи че с ко го ис сле до ва ния про
бле ма ото б ра же на в ис то ри о гра фии весь ма 
фраг мен тар но. Пред ше ст вен ни ки лишь 
на ме ти ли её ос нов ные кон ту ры, обо зна чив 
от дель ные на прав ле ния де я тель но с ти му зея 
и со ста ва его кол лек ций. Вне вни ма ния 
ис сле до ва те лей ос та ва лась зна чи тель ная 
часть ар хив ных и му зей ных ис точ ни ков, 
фак тов, от но ся щих ся к ис то рии му зея. В 
ко неч ном ито ге, от сут ст вие це ло ст но го пред
став ле ния о Лу бен ском му зее в Круг ли ке как 
об ар хе о ло ги че с ком ре ги о наль ном цен т ре 
изу че ния па мят ни ков Дне пров ско го Ле во бе
ре жья, уни каль ном ча ст ном му зее, со здан
ном для на коп ле ния ис точ ни ков по древ ней
шей ис то рии Ук ра и ны, при ве ло к по яв ле нию 
это го ис сле до ва ния.

Его це лью ста ло оп ре де ле ние ме с та и ро ли 
Лу бен ско го му зея в изу че нии ар хе о ло гии 
Ле во бе реж ной Ук ра и ны, пер со наль но го вкла
да Е.Н.Скар жин ской, со труд ни ков му зея и 
В.Г.Ля с ко рон ско го на ран нем эта пе на уч ной 
де я тель но с ти в про цесс ис сле до ва ния По су
лья во вре мя ста нов ле ния ар хе о ло ги че с кой 
на уки. 

Ис точ ни ко вед че с кую ба зу ис сле до ва ния 
со став ля ют пре иму ще ст вен но ар хив ные 



до ку мен ты. Ис поль зо ва ны ма те ри а лы 33 
фон дов 17 ар хи вов Ук ра и ны и Рос сии, боль
шин ст во из ко то рых в на уч ный обо рот вве де
но впер вые. При вле че но пре об ла да ю щее 
боль шин ст во до ку мен тов из лич но го фон да 
Е.Н.Скар жин ской Го су дар ст вен но го ар хи ва 
Пол тав ской об ла с ти, ко то рый со сто ит из 
2647 дел (фонд 222). Ис поль зо ва ны ма те ри а
лы из фон дов Ар хе о ло ги че с кой ко мис сии 
На уч но го ар хи ва Ин сти ту та ис то рии ма те ри
аль ной куль ту ры РАН в СанктПе тер бур ге, 
фон да Пол тав ско го жан дарм ско го уп рав ле
ния в Го су дар ст вен но м ар хи ве Рос сий ской 
фе де ра ции, до ку мен ты Цен т раль но го го су
дар ст вен но го ис то ри че с ко го ар хи ва Ук ра и
ны и Цен т раль но го го су дар ст вен но го ар хи ва 
выс ших ор га нов вла с ти и уп рав ле ния Ук ра и
ны. В пла не изу че ния па мят ни ков По су лья 
при вле че н ряд до ку мен тов На уч но го ар хи ва 
Ин сти ту та ар хе о ло гии НАН Ук ра и ны, в том 
чис ле по ле вая от чет ная до ку мен та ция 
19271991 гг., и фон ды Ин сти ту та ру ко пи сей 
На ци о наль ной на уч ной биб ли о те ки НАН 
Ук ра и ны им. В.И.Вер над ско го, ма те ри а лы 
Ар хи ва На ци о наль но го му зея ис то рии Ук ра
и ны. Важ ные до ку мен таль ные ис точ ни ки 
хра нят ся в На уч ном ар хи ве Пол тав ско го кра
е вед че с ко го му зея и те ку щем ар хи ве его фон
дов, в том чис ле днев ни ко вая до ку мен та ция 
ар хе о ло ги че с ких ис сле до ва ний, мно го чис
лен ные вос по ми на ния, све де ния из ис то рии 
кол лек ций, ин вен тар ные опи си и опи си 
ка та ло гов. Зна чи тель ное количество до ку
мен тов ис поль зо вано из со бра ния На уч но го 
ар хи ва Цен т ра ох ра ны и ис сле до ва ний 
па мят ни ков ар хе о ло гии в Пол та ве, где 
хранит ся ряд фон дов пер со наль но го ха рак
те ра, а так же из до ку мен таль ных со бра ний 
Лу бен ско го го род ско го го су дар ст вен но го 
ар хи ва, Не жин ско го фи ли а ла Го су дар ст вен
но го ар хи ва Чер ни гов ской об ла с ти, Го су дар
ст вен но го ар хи ва Сум ской об ла с ти и дру гих. 
Ра бо та опи ра ет ся на кол лек ции ар те фак тов 
из со бра ния быв ше го Лу бен ско го му зея 
Е.Н.Скар жин ской в Пол тав ском кра е вед че с
ком му зее (бо лее 2000 ед. хр.), а так же Ди кань
ско го и Кре мен чуг ско го ис то ри кокра е вед
че с ких, Вин ниц ко го, Лу бен ско го и Мир го
род ско го кра е вед че с ких му зе ев, пе чат ные 
ра бо ты со труд ни ков и из да ния Лу бен ско го 
му зея Е.Н.Скар жин ской 18801900х гг.

Ха рак те ри зуя му зей Е.Н.Скар жин ской как 
выдающееся яв ле ние в ук ра ин ской куль ту ре 
кон ца XIX — на ча ла XX вв., не об хо ди мо от ме
тить, что 1870е гг. на Ук ра и не от ме че ны вол
ной подъема на ци о наль нокуль тур но го 
возрождения, ста нов ле ни ем ук ра и но ве де ния 
как ком плек са на уч ных дис цип лин. На сты ке 
изу че ния и со би ра ния па мят ни ков ар хе о ло
гии, ис то рии и эт но гра фии бы ло со зда но и 
до стиг ло сво е го рас цве та пер вое боль шое 
ча ст ное кра е вед че с кое со бра ние Ле во бе реж

ной Ук ра и ны — Лу бен ский му зей 
Е.Н.Скар жин ской. Воз ник но ве ние му зея рас
сма т ри ва ет ся на фо не фор ми ро ва ния пер вых 
об ще ст вен ных кол лек ций и ча ст ных ар хе о ло
ги че с ких со бра ний  по сле ува ров ско го пе ри о
да в раз ви тии ар хе о ло ги че с кой на уки.

Лу бен ский му зей ос но ван в 1874 г. уро жен
кой Лу бен, дво рян кой Ека те ри ной Ни ко ла ев
ной Скар жин ской (Рай зер) (18521932). С 
це лью объ ек тив но го оп ре де ле ния её ро ли в 
со зда нии му зея, на прав ле нии его ис сле до ва
тель ской и со би ра тель ской де я тель но с ти, с 
уче том би о хро но ло гии и ме с та жи тель ст ва, 
пред ло же но вы де ле ние че ты рех пе ри о дов в 
би о гра фии Е.Н.Скар жин ской: ран не го (до 
1880 г.), круг лик с ко го (18811905), ло занн ско го 
(19061914) и по зд не го лу бен ско го (19151932).

Е.Н.Скар жин ская ро ди лась 7 (19) фе в ра ля 
1852 г. в Луб нах. По лу чи ла до маш нее вос пи та
ние и сда ла экс тер ном эк за мен за курс гим на
зии. Про дол жа ла об ра зо ва ние на Бес ту жев
ских Выс ших жен ских кур сах в СанктПе тер
бур ге, где про жи ва ла со сво им му жем 
Н.Г.Скар жин ским, бу ду щим ге не ралмай о
ром, круп ным зем ле вла дель цем и кон но за
вод чи ком. Она учи лась вме с те с до че рью из ве
ст но го ли те ра тур но го и ху до же ст вен но го кри
ти ка, ис кус ст во ве да В.В.Ста со ва, вли я ние 
ко то ро го, а так же зна ком ст во со сто лич ны ми 
му зе я ми и на ро до воль че с ки ми иде я ми 
 убе ди ло мо ло дую со вла де ли цу 4000 де ся тин 
зем ли в не об хо ди мо с ти ос но ва ния му зей но го 
уч реж де ния на ро ди не.

С 1874 г. в име ни ях Рай зе ров и Скар жин
ских на чи на ют раз ме щать ся  кол лек ции, 
со бран ные Е.Н.Скар жин ской, ко то рые в 1881 
г. пе ре во зят ся в Круг лик.

Кру г лик с к ий пе ри од ж из ни 
Е.Н.Скар жин ской пол но стью по свя щен 
му зей ной и про све ти тель ской де я тель но с ти. 
Для экс по зи ций му зея со ору жа ет ся дву хэ таж
ный фли гель, за ку па ют ся пред ме ты ар хе о ло
гии и ис кус ст ва. К 1882 г. Е.Н.Скар жин ская 
фор ми ру ет штат му зея, при гла ша ет на долж
ность за ве ду ю ще го сво е го на став ни ка 
Ф.И.Ка мин ско го. С 1890 г. обя зан но с ти уче
но го се к ре та ря му зея ис пол ня ет 
С.К.Куль жин ский.

В му зее вводится учёт по ступ ле ний, со зда
ет ся на уч ный ар хив, на чи на ет стро ить ся экс
по зи ция, ко то рая к 1885 г. за ни ма ла ве с ти
бюль и шесть за лов. Тог да же был под го тов лен 
пер вый ус тав, ко то рый оп ре де лял про све ти
тель ские и на уч ные фун кции уч реж де ния. 
Лу бен ский му зей под раз де лял ся на «ме ст
ный» и «об щий» от де лы с по дот де ла ми. С 
це лью рас ши ре ния со бра ния и изу че ния 
древ ней ше го про ш ло го По су лья 
Е.Н.Скар жин ская фи нан си ру ет ар хе о ло ги че
с кие ис сле до ва ния и до 1900 г. рас хо ду ет на 
стро и тель ст во му зея и из да тель ские про ек ты 
око ло 300 ты сяч руб лей.
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Вход в му зей был бес плат ным. Еже днев
ное ко ли че ст во по се ти те лей до сти га ло в 1900 
г. 300 че ло век. Лу бен ский му зей был ори ен ти
ро ван на по се ти те ляспе ци а ли с та, хо тя со 
вре ме нем на чал при ни мать уча щих ся школ и 
гим на зий, сту ден тов, кре с ть ян, ме щан, груп
пы экс кур сан тов из от да лен ных мест.

Уча с тие в ар хе о ло ги че с ких, эт но гра фи че
с ких и ху до же ст вен ных вы став ках, ар хе о ло ги
че с ких съез дах, из да тель ская де я тель ность, 
пе ре пи с ка с де я те ля ми оте че ст вен ной на уки и 
куль ту ры со дей ст во ва ли рос ту по пу ляр но с ти 
му зея и его ос но ва те ля. Е.Н.Скар жин ская 
бы ла из бра на чле ном ря да на уч ных об ществ 
— Мос ков ско го ну миз ма ти че с ко го, Об ще ст ва 
лю би те лей при ро до ве де ния, ан т ро по ло гии и 
эт но гра фии, по чет ным чле ном Пол тав ской 
учё ной ар хив ной ко мис сии.

Му зей ное твор че ст во Е.Н.Скар жин ская 
рас сма т ри ва ла как од но из на прав ле ний 
во пло ще ния в жизнь ши ро кой про све ти тель
ской про грам мы. При му зее в Круг ли ке она 
ос но ва ла на чаль ную шко лу, ве чер ние чте ния 
для на ро да, чи таль ню с биб ли о те кой, кур сы 
для учи те лей на род ных учи лищ, спо соб ст во
ва ла про ве де нию лек ций из ве ст ных учё ных, 
вклю чи лась в зем скую про грам му раз ви тия 
ку с тар ных про мыс лов. В 1890х гг. со зда ла 
круг лик с кую сель ско хо зяй ст вен ную ар тель, 
са мо де я тель ный ук ра ин ский те атр.

Осо зна вая цен ность со бран ных кол лек
ций, Е.Н.Скар жин ская при шла к вы во ду о 
не об хо ди мо с ти пе ре да чи му зея об ще ст вен но
с ти с целью превращения его в му ни ци паль
ный или го су дар ст вен ный. Она не од но крат но 
об ра ща лась в Лу бен скую го род скую уп ра ву с 
пред ло же ни ем при нять му зей. Од на ко в го ро
де так и не на шлось средств на со ору же ние 
по ме ще ния, по это му кол лек ции и обо ру до ва
ние в 1906 г. бы ли пе ре да ны в дар Ес те ст вен
ноис то ри че с ко му му зею Пол тав ско го 
гу берн ско го зем ст ва.

В 1905 г. Е.Н.Скар жин ская уе ха ла в Швей
ца рию, по се лив шись в Ло зан не. Ло занн ский 
пе ри од её жиз нен но го пу ти про хо дил под 
зна ком бла го тво ри тель но с ти. Она ма те ри
аль но под дер жи ва ла по лит эми г ран тов, ук ра
ин ских сту ден тов, в Да во се вы пу с ка ла жур
нал «За ру бе жом», в ко то ром со труд ни ча ли 
пред ста ви те ли раз ных по ли ти че с ких те че
ний. Бла го тво ри тель и ме це нат, она на хо ди
лась под тай ным над зо ром рос сий ской жан
дар ме рии.

В 1914 г. Е.Н.Скаржинская воз вра ти лась на 
Ук ра и ну. По след ние го ды жиз ни про ве ла в 
Луб нах. В 1920х гг. эпи зо ди че с ки по лу ча ла 
не боль шую пер со наль ную пен сию. Умер ла 
все ми за бы тая в Круг ли ке в ка нун го ло до мо
ра, ле том 1932 г.

Лу бен ский му зей Е.Н.Скар жин ской имел 
до ста точ но ши ро кий круг со труд ни ков и 
об ще ст вен ных по мощ ни ков. Сре ди них бы ли 

до ста точ но из ве ст ные учё ные и кол лек ци о не
ры, мно го чис лен ные ама то ры от ар хе о ло гии и 
со би ра тель ст ва.

Г.С.Ки рь я ков (18051883) — уро же нец с.Гон
цы Лу бен ско го уез да — про ис хо дил из из ве ст
но го дво рян ско го ро да, имел ро до вые свя зи со 
Скар жин ски ми. Об ра зо ва ние по лу чил в 
Ри ше ль ев ском ли цее в Одес се, слу жил в 
ар мии, по зд нее был пред во ди те лем лу бен ско
го дво рян ст ва, со дей ст во вал рас про ст ра не
нию об ра зо ва ния. В 1876 г. был из бран дей ст
ви тель ным чле ном Рос сий ско го ге о гра фи че с
ко го об ще ст ва. Из ве с тен как кол лек ци о нер 
древ но с тей, уча ст ник ІІІ ар хе о ло ги че с ко го 
съез да. Со дей ст во вал со зда нию Лу бен ско го 
му зея, ку да без воз ме зд но пе ре дал свои кол
лек ции.

Ф.И.Ка мин ский (18451891) — пер во от кры
ва тель ук ра ин ско го па ле о ли та, кра е вед и 
пе да гог, уро же нец г.Ке жанГо ро док Мин ской 
гу бер нии, вос пи тан ник Ки евсь ко го уни вер
си те та, не у  к лон ный по сле до ва тель 
В.Б.Ан то но ви ча. Пре по да вал в гим на зи ях и 
учи ли щах Пе ре я сла ва, Хо ро ла, Лу бен и При
лук. На уч ная би о гра фия ар хе о ло га до пол не на 
ря дом фак тов, от но ся щих ся к ос но ва нию уче
ным ар хе о ло ги че с ко го му зея Лу бен ской гим
на зии, со зда ния на ро до воль че с ко го круж ка в 
Луб нах. Ф.И.Ка мин ский оп ре де лял ар хе о ло
ги че с кое на прав ле ние де я тель но с ти му зея 
Е.Н.Скар жин ской, был ав то ром его экс по зи
ции, опи сей и кар то тек. Умер в Круг ли ке 20 
мар та (1 ап ре ля) 1891 г.

С.К.Куль жин ский (18671943) — эт но граф, 
ис сле до ва тель ис кус ст ва пи сан ки, уро же нец 
Кур ска, вы пу ск ник Харь ков ско го уни вер си
те та. Изу чал на род ное ис кус ст во, при ро ду и 
па мят ни ки ар хе о ло гии. В 19051914 гг. на хо
дил ся в эми г ра ции вме с те с Е.Н.Скар жин ской. 
По зд нее пре по да вал в гим на зи ях Пол та вы и 
Лу бен, воз глав лял Лу бен ский кра е вед че с кий 
му зей (19211923), ра бо тал пре по да ва те лем  
Лу бен ско го пе дин сти ту та (19301941). До 
по след них дней жиз ни под дер жи вал 
Е.Н.Скар жин скую, а по сле её смер ти усы но
вил и вос пи тал вну ков — бу ду щих ге о ло гов 
Ва ди ма и Все во ло да Скар жин ских. Умер в 
1943 г. в ок ку пи ро ван ных фа ши с та ми Луб нах.

Зна чи тель ный вклад в фор ми ро ва ние кол
лек ций му зея вне сли хра ни тель А.А.Ла в рен ко 
(1850по сле 1917), зем ский де я тель 
И.Н.Ле он то вич (1860по сле 1920), ук ра ин
ский пи са тель и из да тель В.Н.Ле он то вич 
(18661933), про фес со ра Ки ев ско го уни вер си
те та св. Вла ди ми ра К.М.Фе о фи лак тов 
(18181901) и П.Я.Ар ма шев ский (18511919), 
кол лек ци о нер С.М.Ос т ро град ский (1836по
сле 1912), слу жа щий С.М.Из май лов (+1899). 
Ак тив ны ми со би ра те ля ми ар хе о ло ги че с ких 
кол  лек  ций бы  ли вос пи тан ни к и 
Ф.И.Ка мин ско го — пре по да ва тель и ад во кат 
К.П.Боч ка рёв, сы но вья Г.С.Ки рь я ко ва — офи
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це ры П.Г.Ки рь я ков и С.Г.Ки рь я ков, ки ев ский 
ан тик вар В.В.Зо лот ниц кий, не од но крат ны ми 
да ри те ля ми — про фес сор М.П.Аве на ри ус, 
граф А.А.Бо б рин ский, В.Ф.Без паль чев, ар хе о
ло ги П.П.Ефи мен ко, И.А.За рец кий, 
В.Г.Ля с ко рон ский и дру гие. На на прав лен
ность уч реж де ния боль шое вли я ние ока за ли 
ки ев ский ну  миз мат и ар хе о лог 
К.В.Бол су нов ский (18381924), из ве ст ный 
ис кус ст во вед и пуб ли цист В.П.Гор лен ко 
(18531907).

Вы де ля ют ся три эта па в ис то рии Лу бен
ско го му зея: сти хий носо би ра тель ский 
(18741881); ста нов ле ния — ар хе о ло ги че с кий 
(18821890); раз ви тия и рас цве та, ко то рый 
оп ре де ля ет ся как ис то ри коэт но гра фи че с кий 
(18911905). За вер ша ю щим в ис то рии му зея 
яви лось ле то 1906 г. — вре мя пе ре да чи круг
лик с ких кол лек ций пред ста ви те лям Пол тав
ско го гу берн ско го зем ст ва.

Важ ны ми в ис то рии му зея бы ли кон так ты 
с уче ны ми и кол лек ци о не ра ми Ук ра и ны и 
Рос сии. Они осу ще ств ля лись как пу тем не по
сред ст вен ных по се ще ний Круг ли ка, так и 
пе ре пи с кой. Вы де ля ют ся не сколь ко на прав
ле ний со труд ни че ст ва со спе ци а ли с та ми раз
ных от рас лей зна ний: оз на ком ле ние с кол лек
ци я ми му зея; про ве де ние сов ме ст ных с 
Лу бен ским му зе ем на уч ных ис сле до ва ний; 
пре до став ле ние му зею кон суль та ций и ат ри
бу ций;  со гла со ва ние уча с тия уч реж де ния в 
оп ре де лен ных на уч ных ме ро при я ти ях, из да
нии на уч ных тру дов, вы став ках.

Фор ми ро ва ние му зея на про тя же нии 25 
лет поз во ли ло со сре до то чить в Круг ли ке до 
37000 пред ме тов, из ко то рых 4130 при над ле
жа ло ар хе о ло ги че с ким на ход кам и ещё бо лее 
3000 — име ло не по сред ст вен ное от но ше ние к 
ар хе о ло гии. Ис хо дя из прин ци пов клас си фи
ка ции му зей ных со бра ний, Лу бен ский му зей 
Е.Н.Скар жин ской сле ду ет счи тать ком плекс
ным ис то ри кокра е вед че с ким уч реж де ни ем, с пре
об ла да ю щи ми чер та ми ар хе о ло ги че с ко го со би ра
тель ст ва.

При во дит ся крат кий об зор ис то ри коэт
но гра фи че с ких, при ро до вед че с ких, ху до же
ст вен ных и дру гих кол лек ций, в ко то ром 
ос нов ное вни ма ние уде ле но со бра ни ям, ко то
рые име ли на и бо лее близ кое от но ше ние к 
ар хе о ло гии.

Ши ро ко из ве ст ным на прав ле ни ем в ра бо
те му зея яв ля лась из да тель ская де я тель ность. 
Со труд ни ка ми го то вил ся к из да нию си с те ма
ти че с кий ка та лог кол лек ций с уча с ти ем 
В.Б.Ан то но ви ча, А.П.Зо си мо ви ча, ху дож ни ка 
В.И.Ива но ва. 20 процентов  объ ё ма это го 
из да ния пла ни ро ва лось за нять опи са ни ем 
ар хе о ло ги че с ких кол лек ций. Лу бен ским 
му зе ем бы ли из да ны не сколь ко бро шюр, фун
да мен таль ный труд С.К.Куль жин ско го «Опи
са ние кол лек ции на род ных пи са нок» (1899), 
на уч ный кра е вед че с кий очерк К.П.Боч ка рё ва 

«Очер ки Лу бен ской ста ри ны» (1901), две се рии 
поч то вых от кры ток (19021905) и пр.

Та ким об ра зом, учи ты вая мас штаб ность 
по ис ко вой, со би ра тель ской, куль тур нопро
све ти тель ской, из да тель ской де я тель но с ти, 
Лу бен ский му зей Е.Н.Скар жин ской рас сма т
ри ва ет ся как не о рди нар ное и яр кое яв ле ние в 
ис то рии куль ту ры ру бе жа XIXXX вв.

Ар хе о ло ги че с кие ис сле до ва ния — на и бо лее 
из ве ст ное на прав ле ние на уч ной де я тель но с ти 
Лу бен ско го му зея. В 1880х — на ча ле 1890х гг. 
это уч реж де ние бы ло един ст вен ным ар хе о ло
ги че с ким учреж де ни ем в пре де лах Пол тав
ской гу бер нии. При му зее Е.Н.Скар жин ской 
сфор ми ро вал ся лу бен ский ре ги о наль ный 
центр изу че ния ар хе о ло гии По су лья, ко то рый 
осу ще ств лял ра бо ты в клю че, так на зы ва е мо
го, об ла ст но го на прав ле ния. В его со став вхо
ди ли Ф.И.Ка мин ский, Г.С.Ки рь я ков, В.Г.Ля с
ко рон ский, К.П.Боч ка рёв, Е.Н.Скар жин ская 
и дру гие.

Г.С.Ки рь я ков был ос но ва те лем ар хе о ло ги
че с ко го кра е ве де ния в По су лье. Лич ная при
ча ст ность к от кры тию Гон цов ской сто ян ки 
(1823, 1871) сти му ли ро ва ла его ар хе о ло ги че с
кие ин те ре сы. В 1873 г. он при гла ша ет Ф.И.Ка 
мин ско го ос мо т реть ме с то на хож де ние ко с тей 
ма мон та на тер ри то рии сво е го име ния. В 
18721879 гг. про во дит не боль шие раз вед ки и 
рас коп ки кур га нов скиф ско го (Гон цы, 
По ставМу ка) и древ не рус ско го вре ме ни 
(Кле па чи). Ре естр на хо док сво ей кол лек ции 
пуб ли ку ет в Ука за те ле вы став ки к ІІІ Ар хе о
ло ги че с ко му съез ду в Ки е ве.

Е.Н.Скар жин ская лишь ин те ре со ва лась 
ар хе о ло ги ей. В 18761877 гг. она ис сле до ва ла 
древ не рус ский кур ган ный мо гиль ник в 
ур.Оса ко во у с.Кле па чи, в 1891 г. осу ще ст ви ла, 
при уча с ти и В.И.Вер над ско го, рас коп ки уча
ст ка куль тур но го слоя Гон цов ской по зд не па
ле о ли ти че с кой сто ян ки, в хо де ко то рых, ве ро
ят но, был вы яв лен один из жи лищ нохо зяй
ст вен ных ком плек сов па мят ни ка. При дер жи
ва  ясь дар ви нист ск и х взгл я  дов, 
Е.Н.Скар жин ская вос при ня ла эле мен ты эво
лю ци о нист ской па ра диг мы и ис то ри кома те
ри а ли с ти че с кую кон цеп цию раз ви тия об ще
ст ва.

На и бо лее зна чи тель ным пред ста ви те лем 
лу бен ско го ар хе о ло ги че с ко го ре ги о наль но го 
цен т ра, вдох но ви те лем его де я тель но с ти был 
Ф.И.Ка мин ский. Он про во дил рас коп ки 
пе ре я слав ских не кро по лей и кур га нов в 
ок ре ст но с тях Ке жанГо род ка над При пя тью, 
Ко ст риц кой сло бод ки на Бе ре за ни. Сре ди 
ос нов ных объ ек тов его ис сле до ва ний в По су
лье — Гон цов ская сто ян ка, го ро ди ще в ур.Сад 
(Кле па чи), кур га ны в ок ре ст но с тях Лу бен 
(ур. Лы сая Го ра, За мок, Мгар ский мо на с
тырь).

По лу чив ший ес те ст вен но на уч ное об ра зо
ва ние, пред ста ви тель пер во быт ной ар хе о ло
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гии, Ф.И.Ка мин ский имел ши ро кий ис сле до
ва тель ский ди а па зон. На ча ло его ра бот в 
По су лье оз на ме но ва лось от кры ти ем ук ра ин
ско го па ле о ли та в Гон цах. При пер вом же 
ос мо т ре па мят ни ка он кон ста ти ро вал на ли
чие куль тур но го слоя па ле о ли ти че с кой сто
ян ки и не со мне вал ся в су ще ст во ва нии по доб
ных сто я нок в бас сей не Су лы (Вя зо вок, Луб
ны). Ф.И.Ка мин ский пер вым из ис сле до ва те
лей при влёк к об сле до ва нию па ле о ли ти че с ко
го по се ле ния спе ци а  ли с таге о ло га 
(К.М.Фе о фи лак тов). Боль шин ст во ис сле до
ва ний учё ный про во дил на сред ст ва сво ей 
вос пи тан ни цы Е.Н.Скар жин ской. К его 
от кры ти ям относятся: вы яв ле ние по се ле ний 
пе ри о да эне о ли таброн зы на Лы сой Го ре, пер
вых по гре баль ных па мят ни ков По су лья брон
зо во го ве ка, ря да кур га нов скиф ско го вре ме
ни, от дель ных древ не рус ских кур ган ных 
не кро по лей.

Ф.И.Ка мин ский был яр ким по сле до ва те
лем эво лю ци о низ ма. Его па ра диг ма, ос но ва н
ная на прин ци пах Ста рой гро ма ды в изу че нии 
ук ра ин ских зе мель, бы ла на прав ле на на 
со зда ние соб ст вен ной «ар хе о ло ги че с кой вер
сии» ис то рии об ще ст ва на кон крет ной тер ри
то рии. Глав ны ми за да ча ми ис сле до ва те ля 
бы ли ус та нов ле ние хро но ло гии от дель ных 
эта пов древ ней ис то рии ре ги о на пу тём при
вле че ния дан ных ге о ло ги че с кой стра ти гра
фии. Ф.И.Ка мин ский вла дел ба зо вы ми по ня
ти я ми эво лю ци о ни с тов, ис поль зо вал ана ло
гии для ат ри бу ции вы яв лен ных на хо док, был 
зна ком с иде я ми ан т ро по ге не за, счи тал раз
ви тие до ис то ри че с ких об ществ по сту па тель
ным, вклю чив в свою схе му древ ней шей ис то
рии По су лья сле ду ю щие эпо хи: «ка мен ный 
век» — па ле о лит, не о ли ти че с кий пе ри од, 
брон зо вый век, эл ли носкиф ский пе ри од, 
вре мя ле то пис ных сла вян и древ не рус ских 
го ро дищ. Од ним из пер вых Ф.И.Ка мин ский 
по ста вил во прос о на личии брон зо ли тей но го 
про из вод ст ва в Под не про вье в эпо ху брон зо
во го ве ка.

Ис сле до ва тель хо ро шо вла дел со вре мен
ной ему методикой ве де ния рас ко пок и раз ве
док, ста ра тель но фик си ро вал ис сле ду е мые 
ком плек сы, ис поль зуя фо то гра фи ро ва ние, 
чер че ние, за ри сов ки. Он ввёл ряд но ва ций в 
ме то ди ку по ле вых ра бот: вни ма тель ный про
смотр куль тур но го слоя, ис поль зо ва ние ме то
дов ес те ст вен но на уч ных дис цип лин, пол ный 
снос на сы пей не боль ших кур га нов при рас
коп ках, оп ре де ле ние ос тео ло ги че с ких и ге о
ло ги че с ких ма те ри а лов.

Не боль шие ар хе о ло ги че с кие ра бо ты про
ве ли С.К.Куль жин ский и К.П.Боч ка рёв. Пер
вый вме с те с А.Лю тец ким в 1896 г. ис сле до вал 
кур ган VIV вв. до н.э. у с.Хит цы Лу бен ско го 
уез да, от крыл древ не рус ское го ро ди ще в 
ур.Ко ло мак с ос тат ка ми се ли ща и не кро по ля. 
К.П.Боч ка рёв со ста вил де таль ную ис то ри че с

кую то по гра фию Лу бён XVIIXVIII вв., про ве
дя ис сле до ва ния фор ти фи ка ции и под зе ме
лий Алек сан д ров ско го зам ка, Верх не го Ва ла и 
ок ре ст но с тей го ро да. 

У ч е  н и к  Ф. И . К а  м и н  с к о  г о 
В.Г.Ля с ко рон ский до кон ца ХIX в. пло до твор
но ра бо тал в со ста ве ис сле до ва те лей лу бен
ско го ар хе о ло ги че с ко го ре ги о наль но го цен т
ра. Он со сре до то чил вни ма ние на изу че нии 
го ро дищ, ос тат ков фор ти фи ка ции, по се ле
ний и кур га нов, об сле до вав прак ти че с ки всю 
тер ри то рию ис то ри че с кой Пол тав щи ны. Уже 
его сту ден че с ки ми раз вед ка ми бы ли от кры ты 
от дель ные по се ле ния в Лу бен ском уез де. Од ну 
из пер вых на уч ных ра бот В.Г.Ля с ко рон ский 
по свя тил ин тер пре та ции май да но об раз ных 
со ору же ний по р.Ор жи ца, у с.Онуш ки Лу бен
ско го уез да, ко то рые счи тал «жи ли щем..., ме с
том скла ди ро ва ния при па сов и кре по с тью» 
степ но го на се ле ния эпо хи брон зо во го ве ка 
(1893). По зд нее ис сле до ва тель не од но крат но 
воз вра щал ся к те ме май да нов, раз ра бо тав 
ти по ло ги че с кую схе му этих про мы ш лен ных 
объ ек тов (1907), ви дя в них не толь ко ос тат ки 
де я тель но с ти се ли т ро ва ров, но и сле ды свя
зан ных со зми е вы ми ва ла ми язы че с ких 
ка пищ.

Од но вре мен но с май да на ми учё ный 
об сле до вал ос тат ки По суль ско го зми е во го 
ва ла про тя жен но с тью бо лее 90 км. На ход ки из 
мас си ва ва ла бо лее ран них ма те ри а лов ут вер
ди ли его в мыс ли о скиф ском вре ме ни со ору
же ния этих ук реп ле ний, что яви лось ос но вой 
един ст вен ной в на ча ле ХХ в. и оши боч ной 
ги по те зы о про ис хож де нии и вре ме ни со ору
же ния зми е вых ва  лов. По зд нее 
В.Г.Ля с ко рон ский не од но крат но кор рек ти ро
вал свои взгля ды, со гла сив шись со вре ме нем 
воз ве де ния этих ук реп ле ний при Вла ди ми ре 
Свя то сла ви че (1913; 1916).

По за ка зу Е.Н.Скар жин ской мо ло дой 
ис сле до ва тель под го то вил к пе ча ти ма те ри а
лы рас ко пок кур га нов на Лы сой Го ре, днев
ни ко вая до ку мен та ция ко то рых бы ла ут ра че
на. Он раз де лил ком плек сы по гре бе ний на 
«бо лее древ ние» — эпо хи брон зы — и скиф
ско го вре ме ни, впер вые для Ук ра и ны опуб
ли ко вал в пе ча ти ке ра ми ку эпо хи эне о ли
таран ней брон зы с лы со гор ско го по се ле ния 
(1892).

В 18921896 гг. В.Г.Ля с ко рон ский об сле
до вал и ло ка ли зо вал го ро ди ща древ не рус
ских ле то пис ных «гра дов» — Лу ком ля и 
Ксня ти на (1893; 1896), по зд нее ос мо т рел 
боль шин ст во ук реп ле ний Ниж не го По су
лья, ло ка ли зо вав древ не рус ские Ри мов, 
Жел ни, Во инь. Пе ред XI Ар хе о ло ги че с ким 
съез дом он са мо сто я тель но об сле до вал 
боль шую часть бас сей на Верх ней Су лы с 
целью вы яв ле ния го ро дищ, опи сал боль шое 
ко ли ческтво кур га нов, снял де таль ные гла
зо мер ные пла ны бо лее 30 го ро дищ (1901), 



ука зав раз но вре мен ный ха рак тер их куль
тур ных на пла с то ва ний и сгруп пи ро вав по 
ти пу и то по гра фии.

Ра бо ты В.Г.Ля ско рон ско го бы ли пер вы ми 
мас штаб ны ми раз вед ка ми в бас сей не Су лы и 
пре сле до ва ли своей целью фик са цию и опи
са ние всех име ю щих ся па мят ни ков. Пер вым 
из ис сле до ва те лей он при влёк па мят ни ки 
ар хе о ло гии и на ход ки из них для ил лю с т ри
ро ва ния ис то ри че с ких тру дов (1897; 1903). 
Ра бо ты учё но го яви лись по во рот ным мо мен
том в изу че нии древ но с тей По су лья, пе ре хо
дом от этапа на коп ле ния ма те ри а лов в раз ви
тии ар хе о ло гии  к пер вым обоб ще ни ям.

Про ве де ние ши ро ких ис сле до ва ний в 
Ниж нем По су лье, на тер ри то рии со вре мен
ных Сум ской и Чер ни гов ской об ла с тей, дру
гих рай о нов Под не про вья уси ли ва ли зна че
ние на уч ных ра бот Лу бен ско го му зея 
Е.Н.Скар жин ской. По след ние бы ли ши ро ко 
из ве ст ны со вре мен ни кам, а бас сейн Су лы 
счи тал ся од ним из на и бо лее ис сле до ван ных 
на Ле во бе ре жье. Уро вень про ве де ния ар хе о ло
ги че с ких ис сле до ва ний лу бен ско го ре ги о
наль но го цен т ра в це лом со от вет ст во вал, а 
сво ей тща тель но с тью и степенью ис поль зо ва
ни я дан ных ес те ст вен но на уч ных дис цип лин 
даже пре вос хо дил уро вень по ле вых ра бот то го 
вре ме ни. В хро но ло ги че с ком от но ше нии 
ис сле до ва ния му зея по ло жи ли на ча ло изу че
нию ря да эпох в По су лье — от па ле о ли та до 
по зд не го сред не ве ко вья. Их след ст ви ем ста ло 
от кры тие 230 па мят ни ков, ча с тич но вве ден
ных в на уч ный обо рот.

Ар хе о ло ги че с кое со бра ние му зея счи та лось 
со вре мен ни ка ми од ним из бо га тей ших и 
о б  р а з  ц о  в о  д о  к у  м ен  т и  р о  в а н  н ы х 
(В.И.Вер над ский, В.П.Гор лен ко). Ар хе о ло ги
че с кая экс по зи ция стро и лась по раз ра бо тан
ной Ф.И.Ка мин ским на уч ной кон цеп ции, 
ко то рая ил лю с т ри ро ва ла его куль ту нохро но
ло ги че с кую схе му раз ви тия По суль ско го 
ре ги о на. В мо но гра фии при во дит ся ха рак те
ри с ти ка экс по зи ци он ных раз де лов по дан ным 
эпи сто ля рии и опуб ли ко ван ных опи са ний. 
Кон цеп ту аль но важ ным бы ло ре ше ние ос но
ва тель ни цы Лу бен ско го му зея, по со ве ту 
В.Б.Ан то но ви ча, хра нить ар хе о ло ги че с кие 
фон ды в экс по зи ции и экс по ни ро вать на ход
ки по ком плек сам. Ис клю чи тель но ака де ми
че с кий по каз об лег чал оз на ком ле ние с кол
лек ци я ми спе ци а ли с тов, хо тя тре бо вал по яс
не ний для ря до вых по се ти те лей.

Ху до же ст вен ное оформ ле ние экс по зи ции 
осу ще ств ля лось по эс ки зам Н.Н.Ге; ав то ра ми 
гра фи че с ких ма те ри а лов вы сту па ли ху дож
ни ки В.И.Ива нов, А.Г.Ки рь я ков, лу бен ские 
му зей щи ки, ма ке тов — ар хе о ло ги 
С.А.Ма за ра ки, В.И.Си зов, Ф.И.Ка мин ский. 
Ар хе о ло ги че с кий от дел за ни мал один из 
са мых боль ших за лов, был меб ли ро ван 21 ви т
ри ной и 19 сто ли ка ми, по ди у ма ми, план ше та

ми. Ху до же ст вен ны ми до ми нан та ми в экс по
зи ции вы сту па ли 4 по ло вец кие ка мен ные сте
лы и мо но ли ты по гре бе ний с лы со гор ских 
кур га нов.

Учет ная до ку мен та ция му зея вклю ча ла 
ин вен тар ное опи са ние и си с те ма ти че с кую 
кар то те ку. Ис сле до ва те ли име ли воз мож ность 
поль зо вать ся ру ко пис ны ми те ма ти че с ки ми и 
хро но ло ги че с ки ми ка та ло га ми. Все пред ме ты 
со бра ния име ли ин вен тар ные но ме ра. Мар
ки ров ка по ме ща лась на спе ци аль ных бир ках 
или на но си лась ту шью не по сред ст вен но на 
пред мет. Часть кол лек ций, ко то рая по про ис
хож де нию име ла пер со наль ный ха рак тер, 
экс по ни ро ва лась ком плекс но. В эти ке та же 
да ва лись по яс не ния в от но ше нии каж до го 
раз де ла или пред ме та.

Изу че ние ар хе о ло ги че с ко го со бра ния 
Лу бен ско го му зея, на ча тое рас кош но ил лю с т
ри ро ван ны ми пуб ли ка ци я ми кон ца ХІХ в., 
име ло не рав но мерный, пре иму ще ст вен но 
опи са тель ный ха рак тер. Пе ре чень пред ме тов, 
про ис хо дя щих с По су лья, при вел в сво ей 
мо но гра фии В.Г.Ля с ко рон ский (1903). Об зор 
кол лек ций с пуб ли ка ци ей ря да на хо док вхо
дил в ра бо ту М.Я.Ру дин ско го (1928). Дру гие 
пуб ли ка ции, в том чис ле по след них лет, ка са
лись лишь кон крет ных на хо док или же 
от дель ных пред ме тов.

При во дит ся ко рот кая ха рак те ри с ти ка 
со ста ва ар хе о ло ги че с ко го со бра ния по тер ри
то ри аль нохро но ло ги че с ко му прин ци пу. 
Сле ду ет на пом нить, что кол лек ция 
представляла древ но с ти раз ных эпох Пол тав
щи ны, Ека те ри но слав щи ны, Ки ев щи ны, 
Кры ма, По ле сья, Сло бо жан щи ны, Хер сон
щи ны на Ук ра и не, Бе сса ра бии, Бе ло ру си, 
от дель ных гу бер ний Ро ссии, Се вер но го Кав
ка за, а так же ряд на хо док с тер ри то рии Бол га
рии, Егип та, Тур ции. Кро ме ар хе о ло ги че с
ких, она вклю ча ла ан т ро по ло ги че с кую кол
лек цию и фо то гра фи че с кие ма те ри а лы.

На и бо лее важ ны ми в со ста ве со бра ния 
бы ли по зд не па ле о ли ти че с кие на ход ки с Гон
цов ской сто ян ки (337 из де лий из крем ня, в 
том чис ле 120 ору дий, 102 ко с ти ис ко па е мых 
жи вот ных), кол лек ция фраг мен тов ке ра ми ки 
пи ви хин ско го ти па с Лы сой Го ры (бо лее 1000 
еди ниц), пред ме ты с по суль ских кур га нов 
скиф ско го вре ме ни (на ко неч ни ки стрел, леп
ная и кру го вая им порт ная по су да), ан тич ные 
древ но с ти (кол лек ции чер но ла ко вой, крас но
фи гур ной ке ра ми ки из Оль вии, Пан ти ка пея, 
Та на и са), древ не рус ские ма те ри а лы с Кле па
чей, Кня жей Го ры и Сах нов ско го го ро ди ща 
(ук ра ше ния, эн кол пи о ны, же лез ные то по ры, 
ко сы, серп и пр.), древ но с ти Ми ну син ской 
кот ло ви ны (ка ра сук с кие кин жа лы, та гар ские 
брон зо вые но жи, тюх тят ские и ас киз ские 
на ко неч ни ки стрел ха кас ских пле мён).

На се го дня ус та нов ле ны ме с та на хо док 
всех пред ме тов ар хе о ло ги че с ко го со бра ния, 
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боль шин ст во из них тя го те ет к кон крет ным 
па мят ни кам. При во дит ся так же очерк ис то
рии кол лек ций Лу бен ско го му зея 
Е.Н.Скар жин ской и ар хе о ло ги че с ко го со бра
ния по сле 1906 г., их со вре мен но го ме с то на
хож де ния и степени со хран но с ти.

Ар хе о ло ги че с кое со бра ние Лу бен ско го 
му зея Е.Н.Скар жин ской со став ля ет важ ный 
круг ис точ ни ков изу че ния древ ней ше го про
шло го При дне про вья ря да эпох и яв ля ет ся 
об ще из ве ст ной со став ной ча с тью му зей но го 
фон да Ук ра и ны.

Ана лиз де я тель но с ти Лу бен ско го му зея 
Е.Н.Скар жин ской кон ца ХIX — на ча ла XX вв. 
как со став ной ча с ти раз ви тия ар хе о ло ги че с
кой на уки и му зей но го де ла, с од ной сто ро ны, 
и вы да ю ще го ся яв ле ния об ще ст вен но го куль
тур нопро све ти тель но го дви же ния, — с дру
гой, поз во ля ет сде лать ряд обоб ще ний. Ис сле
до ва тель ская де я тель ность му зея яви лась ото
б ра же ни ем объ ек тив но го про цес са ста нов ле
ния и раз ви тия оте че ст вен ной ар хе о ло ги че с
кой на уки на эта пе за вер ше ния про цес са 
ак тив но го на коп ле ния ис точ ни ков, фор ми
ро ва ния му зей ных кол лек ций и по ис ка 
па мят ни ков ар хе о ло гии раз ных эпох, ста нов
ле ния пер во быт ной ар хе о ло гии. Она на хо дит
ся на гра ни це за вер ше ния ши ро кого про цес са 
на коп ле ния и пер вых по пы ток обоб ще ния 
до бы тых ма те ри а лов, те о ре ти че с кой об ра бот
ки и  ин тер пре та ции ре зуль та тов ис сле до ва
ний. Для этой эпо хи ха рак тер ны про яв ле ния 
твор че с ко го под хо да ме ст ных ис сле до ва те лей  
в ис поль зо ва нии дан ных ес те ст вен ных на ук, 
по ис ки усо вер шен ст во ва ния ме то ди ки рас ко
пок, вы бо ра те ма ти ки та ких ра бот, в об ла с ти 
му зей но го де ла — во пло ще ние в экс по зи ци ях 
соб ст вен ных куль тур нохро но ло ги че с ких 
пред став ле ний о те че нии  ис то ри че с ко го про
цес са на кон крет ной тер ри то рии в клю че 
региональных под хо дов в ук ра ин ской ис то ри
о гра фии, ком плекс но с ти в экс по ни ро ва нии 
ма те ри а лов.

Ос но ва ние и стро и тель ст во круг лик с ко го 
му зей но го со бра ния Е.Н.Скар жин ской яви
лось яр ким про яв ле ни ем в раз ви тии куль ту ры 
и на уки кон ца ХІХ в., пред ве ст ни ком на ци о
наль нокуль тур но го воз рож де ния в Ук ра и не в 
на ча ле ХХ в. Воз ник но ве ние му зея свя зы ва ет
ся с на ча лом про ве де ния на Дне пров ском 
Ле во бе ре жье и в По су лье, в ча ст но с ти, на уч
ных ис сле до ва ний, в том чис ле ар хе о ло ги че с
ких, рас про ст ра не ни ем кол лек ци о ни ро ва ния  
и по яв ле ни ем пер вых чи с то ар хе о ло ги че с ких 
со бра ний, рос том об ра зо ван но с ти на се ле ния 
и рас про ст ра не ни ем ме це нат ст ва в сре де про
грес сив но го на ци о наль но го дво рян ст ва и 
пред при ни ма те лей. По это му ос но ва ние 
Лу бен ско го му зея Е.Н.Скар жин ской и пе ре да
ча со вре ме нем его кол лек ций, ар хи ва, биб ли
о те ки и обо ру до ва ния Пол тав ско му гу берн
ско му зем ст ву рас сма т ри ва ет ся как аб со лют

но бес ко ры ст ный по сту пок ук ра ин ской па т
ри от ки, по движ ни цы в об ла с ти куль тур
нопро све ти тель ной де я тель но с ти. 

Из да тель ская про грам ма Лу бен ско го 
му зея пре ду с ма т ри ва ла вы пуск в свет пол но го 
ка та ло га со бра ний, от дель ных на уч ных ра бот 
и кра е вед че с ких очер ков. Му зе ем из да ны 
на уч ные тру ды об щим объ ё мом в 45 пе чат ных 
ли с тов. Про дол же ни ем из да тель ской де я тель
но с ти Е.Н.Скар жин ской в Луб нах стал вы пуск 
в Швей ца рии ли те ра тур нона уч но го и по ли
ти че с ко го жур на ла «За ру бе жом».

Ис хо дя из сказан но го, Лу бен ский му зей 
Е.Н.Скар жин ской сле ду ет рас сма т ри вать как 
весьма сво е об раз ное и яр кое куль тур ное яв ле
ние на фо не ста нов ле ния на ци о наль но го 
му зей но го де ла, на уки, об ра зо ва ния, кни го
из да тель ской де ятельности и кра е ве де ния в 
кон це ХІХ — в на ча ле ХХ вв.

Лу бен ский му зей был ори ен ти ро ван как 
на учё но гоис сле до ва те ля, так и на ши ро кие 
кру ги по се ти те лей. К ра бо те в нём бы ли при
вле че ны та лант ли вые ор га ни за то ры и на уч
ные ис пол ни те ли. Фор ми ро ва ние кол лек ций 
про из во ди лось с при вле че ни ем на ци о наль но 
ори ен ти ро ван ной ин те ли ген ции, дво рян ст ва, 
кре с ть ян, ме щан Пол тав щи ны. Му зей имел 
ис то ри копри ро до вед че с кий про филь с яр ко вы ра
же нны ми чер та ми ар хе о ло ги че с ко го кра е ве де ния, 
а на эта пе ста нов ле ния — ста биль ный ук лон к 
ре ги о наль ной ар хе о ло гии и ве де нию по ле вых ис сле
до ва ний. 

В ис то рии му зея в Круг ли ке вы де ля ет ся 
три эта па: на чаль ный (18741880), ста нов ле
ния (18811890), раз ви тия и рас цве та 
(18911905). В 1906 г. его кол лек ции при но сят
ся в дар Пол тав ско му гу берн ско му зем ст ву. Ко 
многим аспектам ха рак те ри с ти ки му зея 
Е.Н.Скар жин ской мож но при влечь эпи тет 
«пер вый». Это дей ст ви тель но пер вое боль шое 
ча ст ное со бра ние кра е вед че с ко го ха рак те ра 
не толь ко на Пол тав щи не, Ле во бе ре жье, но и в 
це лом в Ук ра и не; пер вый на Ук ра и не об ще до
с туп ный ча ст ный му зей, ко то рый от ли чал ся 
раз но об раз ием фор м об ще ст вен нокуль тур
ной и про све ти тель ной ра бо ты; пер вый и 
един ст вен ный на про тя же нии 18801890х гг. 
му зей Пол тав ской гу бер нии.

В ря ду по доб ных со бра ний Лу бен ский 
му зей мож но срав нить раз ве что с не сколь ки
ми ча ст ны ми му зей ны ми уч реж де ни я ми 
ис то ри коэт но гра фи че с ко го про фи ля, воз
ник ши ми не сколь ко поз же, — Го ро доц ким 
му зе ем ба ро на Ф.Р.Штейн ге ля, Му зе ем 
А.Н.По ля в Ека те ри но сла ве и Ук ра ин ским 
му зе ем В.В.Тар нов ско го в Чер ни го ве.

Лу бен ский ре ги о наль ный центр изу че ния 
ар хе о ло гии По су лья, воз ник ший на ба зе 
му зея Е.Н.Скар жин ской, внёс зна чи тель ный 
вклад в ис сле до ва ние пер во быт ной, скиф
ской, сла вя норус ской ар хе о ло гии Ук ра и ны в 
по след ней чет вер ти ХIХ в. Ис сле до ва тель ские 
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ин те ре сы его чле нов вы хо ди ли за пре де лы 
Пол тав щи ны, а их по ле вые ра бо ты про во ди
лись так же в Ки ев ской, Мин ской, Чер ни гов
ской, Харь ков ской гу бер ни ях. На и бо лее из ве
ст ным пред ста ви те ля ми это го цен т ра бы ли 
Ф.И.Ка мин ский и его уче ник — ши ро ко из ве
ст ный ук ра ин ский ар хе о лог, ис то рик и ну миз
мат про фес сор В.Г.Ля с ко рон ский.

Со труд ни че ст во Лу бен ско го му зея с на уч
ны ми уч реж де ни я ми Ки ев ско го ар хе о ло ги че
с ко го цен т ра, кон так ты с Мос ков ским ар хе о
ло ги че с ким об ще ст вом и Харь ков ским уни
вер си те том со дей ст во ва ли эфек тив но с ти 
на уч ных ис сле до ва ний лу бен ско го цен т ра 
изу че ния древ ней ше го про шло го По су лья. 
На и бо лее ак тив ные на уч ные кон так ты му зея 
сло жи лись с из ве ст ны ми учё ны ми — В.Б.Ан 
т о  н о  в и  ч е м ,  П. Я. А р  м а  ш е в  с к и м , 
Н.И.Пе т ро вым, К.М.Фе о фи лак то вым, ну миз
ма том К.В.Бол су нов ским, кня ги ней П.С.Ува
ро вой.

Ис сле до ва ни я ми му зея Е.Н.Скар жин ской 
и ме ст но го ар хе о ло ги че с ко го цен т ра вы яв ле на 
и вве де на в на уч ный обо рот ин фор ма ция о 
зна чи тель ном ко ли че ст ве па мят ни ков ар хе о
ло гии По су лья от эпо хи по зд не го па ле о ли та 
до XVIXVIII вв.

Му зей ные деятели из Круг ли ка до би ва
лись по ступ ле ния в Луб ны  из ве ст ных в то 
вре мя ме ст ных кол лек ций, при вле кая к фор
ми ро ва нию му зей но го фон да как спе ци а ли с
тов, так и ши ро кие слои об ще ст вен но с ти. В 
про цес се фор ми ро ва ния и изу че ния этих кол
лек ций в му зее осу ще ств ля лось вос пи та ние 
мо ло дых ис сле до ва те лейар хе о ло гов, ис то ри
ков, кра е ве дов. 

Лу бен ские ар хе о ло ги че с кие со бра ния лег
ли в ос но ву со вре мен ных ко лек ций Пол тав
ско го кра е вед че с ко го му зея, обо га тив его 
со бра ние в 1906 г. на две тре ти. Несмо т ря на 
пе ре да чу ря да пред ме тов в рай он ные му зеи 
Пол тав щи ны и от дель ных экс по на тов — в 
со бра ния дру гих го ро дов Ук ра и ны, они про
дол жа ют ос та вать ся важ ней шим фондом 
ар хе о ло ги че с ких ис точ ни ков и ве со мым объ
ек том на ци о наль но го ис то ри кокуль тур но го 
на сле дия. Се го дня весь этот кор пус ис точ ни
ков тре бу ет ско рей ше го вве де ния в на уч ный 
обо рот.

Та ким об ра зом, Лу бен ский му зей 
Е.Н.Скар жин ской за ни ма ет важ нейшее ме с то 
в ис то рии ук ра ин ской ар хе о ло гии, му зе е ве де
ния и ар хе о ло ги че с ко го со би ра тель ст ва, 
на ци о наль ной куль ту ры во об ще. 
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Summary

SUMMARY

The modern process of Ukraine's national and 
cultural revival, characterized by the rise of inter
est to the historical past, to the scholars', public 
figures', mecenates' heritage and personalities, 
whose efforts promoted development of the 
Ukrainian culture, science and people's 
selfconsciousness, has caused appearance of 
some biographical and historiographical research
es. Part of them deals with definition of the role of 
archaeology in life and scientific heritage of the 
scholars, museum practice's and relics' protec
tion's champions, whose personal fruitful contri
bution to the development of Ukraine's culture 
had reflected on the verge of epoch — in the end 
of the 19th — first third of the 20th cc. The 
urgency of such researches is amplified by the fact 
of still insufficient research of this issue in con
nection with adverse historical conditions in the 
past, when the names of these outstanding figures 
of national culture were mentioned with the whole 
set of cautions. It concerned in particular to the 
majority of regional Ukrainian museum estab
lishments' founders, whose creative national 
beliefs, activity and views did not suit the former 
ideological chiefs. The overwhelming majority of 
such museums' founders were involved in 
аrchaeology as a science, having made significant 
contribution to its rise and development, accumu
lation of source base for the most ancient domestic 
historical and cultural heritage.

Studying the personological issues has moved 
forwards due to essential accumulation of facts, 
materials and archival funds' disclosing. This pro
cess in the area of archaeology was already pre
pared by the science's development and growing 
interest to the problems of regions' history.

The basis for studying these issues was laid by 
widely known works of the modern аrchaeological 
and historiographical direction by А.А. Formozov 
and I.G.Shovkoplyas (in Ukraine), P.P.Кurennoy, 
М.А.Мiller, Ya.Ye.Pasternak (abroad), later — 
V.F.Goening, I.F.Коvаlyova, G.S.Lebedevа, 
А.D.Pryakhinа. The significant attention to prob
lems of historyography was paid in the researches 
of the leading experts in Ukrainian archaeology, in 
particular P.P.То lоch kо, М.Y.Brаychеvsky, 
А.P.Моtsya etc., such wellknown museum practi
tians as А.М.Shovkoplyas and Е.V.Коnchin, histo
rians S.Z.Zаrеmbа, А.B.Коvаlеnkо, N.N.Ко rinny, 
А.А.Nеstulya, О.Е.Frаnkо, philosopher 
S.P.Shchа vеlеv, geologist D.Е.Маkаrеnkо and 
others.

The proof of increasing attention to persona

liae issue and personal contribution of separate 
researchers or science establishments in develop
ment of science is arrangement of a special head
ing in the magazine «Аrchaeology» — 
«Memorabilia of Archaeology», appearing the 
publications in quite a bulk of editions, arranging 
аrchaeological and historiographical conferences, 
publishing the works about domestic 
аrchaeologists, the dissertation researches, arti
cles' collections.

In this context, considering such a bright phe
nomenon of the Ukrainian culture, as it was the 
well — known private аrchaeological collection 
and centre of scientific researches in Poltava 
region, — the Museum of Ye.N.Skarzhynskaya 
(18741906 гг.) in Lubny, whose fruitful contribu
tion to аrchaeology and museum practice has 
always caused the scholars' respect, in a special 
research, is quite natural. It's happened, that the 
opportunities of studying the activity of this local 
research center were limited due to either disper
sal or destruction of archival materials and collec
tions during the World War II, and also because of 
insufficient awareness of the museum's collections 
and relics, ideological restrictions. Considering 
the issue was caused by not only current needs of 
a science, but also by necessity of studying and 
introduction in scientific circulation of a plenty of 
documentary and museum sources previously 
unknown.

The offered subject of research is the scientific, 
cultural and educational activity of The 
Skarzhynskaya Museum in Lubny, its collections, 
аrchaeological researches and bulk of monuments 
referred to different epochs opened by the Lubny 
archaeologists in the end of the 19th — beginning 
of the 20th cc. In the work, the Museum's 
аrchaeological researches, its rising and further 
development, forming the collections, participa
tion in this process of Ukrainian and Russian 
archaeologists and local community, are analyzed. 
Alongside, the life, activity, scientific heritage of 
Ye.N.Skаr zhyn skaya, F.I.Каminski, G.S.Кiryakоv, 
S.К.Кul zhynski and V.G.Lyaskoronski, connected 
with The Museum, are under much attention as 
well.

The Skarzhynskaya Museum's scientific her
itage has been used by the experts of different 
disciplines for already more than a century. The 
studies of its collections were started by the 
works of V.P.Gоrlеnkо, N.I.Pеtrоvа, 
N.F.Bе lyashеvski. In studies of separate ques
tions concerning the Museum's history, 



М.G.Аstryab, К.V.Моshchеnkо, N.F.Nikolаyеv, 
I.F.Pаv lоv sky, V.М.Shchеrbаkоvsky were 
involved as well.

The prevailing majority of аrchaeоlоgists in the 
end of the 19th — middle of the 20th cc, while 
using The Skarzhynskaya Museum's research 
results, limited themselves only by ascertaining the 
facts discoveries of relics and mentioning different 
finds in the Kruglik collection. Only separate 
works by V.А.Gоrоdsоv and and V.G.Lyas ko ronski 
contain the information on results of the Lubny 
scholars and their discoveries.

High estimation of Ye.N.Skarzhynskaya's 
museum activity was given by N.F.Belyashevsky 
(1918), arrangers of «The Ukrainian Museum» 
compilation (1927) and V.V.Dubrovski (1929). The 
only researches, which cover the Skarzhynskaya 
Museum's activity more or less fully, are the articles 
by Ya.Е.Ryzhenkо and М.Y.Rudinski, placed in 
the compilation dedicated th the 35th anniversary 
of the Poltava Museum (1928).

In works on the history of museum practice in 
the fifties, the role and place of The Skarzhynskaya 
Museum is estimated as that among the leading 
local lore establishments in former Russian empire, 
the prominent regional center of historic and eth
nographic соllectioning in Ukraine. In 
аrchaeological literature of the midsixties — 
beginning of the eighties, some separate publica
tions of museum researches articles began to 
appear, the valid attitude to The Skarzhynskaya 
Museum's activity was formed. Certain efforts were 
applied to this a little bit earlier by Ukrainian 
scholars from abroad; namely, P.P.Кurеnnоy has in 
general defined The Skarzhynskaya Museum as the 
first private archaeological and countrystudying 
collection Ukraine (1970).

Driving the attention to achievements of the 
opener of the Ukrainian Palaeolythics, 
F.I.Каminski, has taken place due to the works 
by I.G.Shоvkоplyas (1957; 1971; 1992). 
Historianamateur B.S.Vаntsаk collected signif
icant actual materials about sponsor activity of 
Ye.N.Skаr zhynskaya, and published part of them 
in the Poltava scientific editions. From the end of 
the eighties, the issue of The Skarzhynskaya 
Museum began to be developed by the Poltava 
researchers, which have deicated to The 
Museum's collections, its scientific activity and 
separate scholars, a number of works. 
Compilations of the documents and articles, the 
correspondence of the Lubny museum practitio
naries were published. Since then, The Museum's 
theme had found its continuation in works of the 
experts of different disciplines. Nevertheless, the 
problem chosen for this monographic research, is 
displayed in historiography rather fragmentary. 
The predecessors only have planned the basic 
contours, having traced separate directions of 
The Museum's activity and the structure of its 
collections. Beyond the researchers' attention 
stayed quite a significant part of archival and 
museum sources, facts concerning The Museum's 
history. All in all, the absence of accomplished 

idea about The Lubny Museum on Кruglik as a 
regional аrchaeological center for the Dnieper 
LeftBank relics' studies, a unique private muse
um created for accumulation of sources on the 
most ancient history of Ukraine, has resulted in 
appearance of this research.

Its purpose is supposed to be the definition of 
both place and role of The Skarzhynskaya Museum 
in Lubny in archaeological studies of the LeftBank 
Ukraine, of personal contribution by 
Ye.N.Skаrzhynskaya, employees of The Museum 
and V.G.Lyaskoronski (on the early stage of his 
scientific activity) in the process of research of the 
Sula Banks on the early stage of Ukrainian archae
ology.

The research's source base is represented 
mainly by the archival documents. The materi
als of 33 funds and 17 archives of both Ukraine 
and Russia are used; most of them are entered 
in scientific circulation for the first time. The 
prevailing amount of the documents is taken 
from the personal fund of Ye.N.Skаrzhynskaya 
from the State Archive of the Poltava region, 
which consists of 2647 cases (fund 222). The 
funds used are as follows: The Archaeological 
Commission of Scientif ic Archive of the 
Institute of Material Culture's History (Russian 
Academy of Science, St.Petersburg); the Fund 
of Poltava Gendar mery Department (the State 
Archive of Russian Fe deration); documents of 
the Central State Historical Archive of Ukraine 
and those of Central State Archive of the 
Supreme Bodies of Authority in Ukraine. In the 
context of studying of Sula Banks' relics, a 
number of documents from Archaeology 
Institute's scientific archive (The Ukrainian 
National Academy of Science), including field 
documentation (19271991) are involved. Funds 
of the Institute of Manuscripts from the 
Vernadsky National Science library of The 
Ukrainian National Academy of Science, mate
rials from the Archive of the National Museum 
of Ukraine's history were used as well. The 
important documentary sources are stored in 
the scientific archive of the Poltava Museum of 
Local Lore and the current archive of its funds, 
including the diary documentation of 
аrchaeological researches, numerous memoirs, 
items of information concerning the collec
tions' origin, inventory inventories and the cat
alogues' descriptions. The significant bulk of 
information is taken from the scientific archive 
of the Centre of Protection and Researches of 
Archaeological Relics in Poltava, where a num
ber of personal funds are stored, and also from 
documentary collectionfs of the Lubny 
Municipal State Archive, the Nezhyn branch of 
the Chernigov Regional State Archive, the 
Sumy Regional State Archive and others. The 
work is based upon artefacts from the former 
Skarzhynskaya Museum's collection, stored 
now in the Poltava Museum of Local Lore 
(more than 2000 units), and also upon those 
from museums in Vinnitsa, Dikanka, 
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Kremenchug, Lubny and Mirgorod, on printed 
works of The Skarzhynskaya Museum and its 
employees in the years 18801900.

When characterizing The Skarzhynskaya 
Museum as the phenomenon of Ukrainian culture 
by the end of the 19th — beginning of the 20th cc, 
it is necessary to note, that the seventies of the 19th 
century in Ukraine are marked by the wave of 
nаtiоnаl and cultural movement's revival, rise of 
the Ukrainian Studies as the complex of scientific 
disciplines. On the crossroad of studying and 
gathering archaeological relics, history and eth
nography, the first large private countrystudying 
collection on the LeftBank Ukraine was created 
and had reached its high point — The Skarzhynskaya 
Museum in Lubny. The Museum's emerge is con
sidered upon the background of forming first pub
lic and private archaeological collections during 
the socalled «postUvarov period» in the develop
ment of archaeological science.

The Museum was founded in 1874 by the native 
inhabitant of Lubny, Yekaterina Nikоlаyеvna 
Skarzhynskaya (Reiser) (18521932), a nobless. For 
the purpose of objective definition of her role in 
creating The Museum, in defying its researching 
and collecting activity, it is offered to allocate four 
periods in the biography of Ye.N.Skarzhynskaya, 
taking into the view her biochronology and resi
dence: the early (till 1880), the Kruglik (18811905), 
the Losanne (19061914) and the Late Lubny peri
od (19151932).

Yekaterina Nikоlаyеvna Skarzhynskaya was 
born on February, 7 (19), 1852, in Lubny. She 
had got home education and had passed credits 
for a rate of grammar school. She Continued her 
education on the Bestuzhev highest female 
courses in St.Petersburg. There she lived with 
her husband, N.G.Skarzhynski, the future 
generalmayor, large land and horsefarms' 
owner. She studied together with the daughter of 
the wellknown literature and art criticist, 
V.V.Stаsоv, whose inf luence, access to the capi
tal's museums and infatuation by the ideas of the 
Narodnaya Volya persuaded the young соowner 
of 4000 desyatinas of land in necessity to estab
lish a museum in her native countryside.

Since 1874, in manors of both the Raizers and 
Skarzhynskies, collections arranged by 
Ye.N.Skarzhynskaya began to be placed. Later on, 
in 1881, they were transported in Кruglik.

The Кruglik period of Ye.N.Skarzhynskaya's 
life is completely devoted to museum and educa
tional activity. A twostored attachment was built 
for the future museum, the subjects of аrchaeology 
and art were bought. By the year 1882, 
Ye.N.Skarzhynskaya formed the museum' staff, 
invited her exteacher F.I.Kaminsky as a manag
ing director. Since 1890, the duty of scientific 
secretary of The Museum is carried out by 
S.К.Кulzhynsky.

In The Museum, the account of receipts 
takes root, the scientific archive is created, an 
exposition starts to be formed, which by the year 
1885 had occupied a lobby and six halls. At the 

same time, the first Charter of The Museum was 
worked out. It determined The Museum's educa
tional and scientific functions. The Museum was 
subdivided into «local» and «common» depart
ments with sections. To provide the collections' 
enlargement and proper studies of the most 
ancient period of the Sula Banks, 
Ye.N.Skarzhynskaya finances аrchaeological 
researches and by the year 1900 she had spent 
about 300 thousand roubles for construction of 
The Museum and publishing projects.

The admission to The Museum was free. The 
daily amount of visitors reached 300 in 1900. The 
Lubny Museum was focused on the sort of visitor 
— expert, though in the course of time it began to 
accept grammar schools pupils, students, peasants, 
petty bourgeoises, tourist groups from distant 
regions.

Participation in archaeological, ethnographic 
and art exhibitions, аrchaeological congresses, 
publishing activity, correspondence with the fig
ures of domestic science and culture promoted 
growth of The Museum's and its founder's popular
ity. Ye.N.Skarzhynskaya was elected as the member 
of a number of scientific societies — the Moscow 
Numizmatic Society, The Society of 
NatureStudying, Anthropology and Ethnography 
Amateurs, the honorable member of the Poltava 
Scientific Archival Commission.

Museum activity was considered by 
Ye.N.Skarzhynskaya as the part of implementing 
the wide educational program. She had founded 
an elementary school on the base of The Museum, 
evening readings for common people, the library 
with a readingroom, qualification courses for 
school teachers. She also promoted the lectures 
of wellknown scientists, had involved in the 
regional program for the development of handi
crafts. In 1890, she had created the Kruglik 
agricultural artel and the amateur Ukrainian 
theater.

Being aware of the value of The Museum's col
lections, Ye.N.Skarzhynskaya had reached a con
clusion about necessity of transferring The Museum 
to the community by means of giving to it public or 
municipal status. She repeatedly addressed to the 
Lubny magistrate the offer to accept The Museum. 
However, the magistrate had not found any costs 
for the construction of a separate building, there
fore the collections and equipment were moved to 
the Poltava Regional Museum of Nature and 
History in 1906.

In 1905, Ye.N.Skarzhynskaya had left for 
Switzerland and settled down in Lausanne. The 
socalled Lausanne period passed in an atmo
sphere of charity. She supported financially politi
cal emigrants, Ukrainian students, edited the mag
azine «Abroad» in Davos, to which the representa
tives of different political views contributed. By 
that time Ye.N.Skarzhynskaya was under secret 
supervision of Russian secret police.

In 1914, she came back to Ukraine. The last 
years of her life Ye.N.Skarzhynskaya spent in 
Lubny. In 1920ies she incidentally received small 
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personal pension and finally died in Kruglik for
gotten by all in the eve of the Famine in summer of 
1932.

The Skarzhynskaya Museum in Lubny had a 
wide enough circle of the employees and public 
assistants. Among them there were known scien
tists and collectors, numerous аmateurs of archae
ology.

G.S.Кiryakov (18051883) — the native of vil
lage Gontsy (Lubny district) — came from a 
wellknown nobiliary clan and was tied by patri
monial connections with the Skarzhynskies. He 
was educated in the Richelieu Liceum in Odessa, 
served in army, later on he was the leader of the 
Lubny nobility, promoted the distribution of edu
cation among the masses. In 1876 G.S.Kiryakov 
was elected as the valid member of the Russian 
Geographical Society. He is also known as the par
ticipant of the 3rd Archaeological Congress and as 
the collector of antiquities. He took much part in 
creating the Lubny Museum, where has gratu
itously transferred his collections.

F.I.Kaminski (18451891) — the firstopener of 
Ukrainian Palaeolithycs, researcher of local lores 
and teacher, the native of КеzhаnGоrоdоk (Minsk 
region), the student of Кiеv University, the steady 
follower of V.B.Аntоnоvich. He used to teach in 
grammar schools of Pеrеyaslаv, Khоrоl, Lubny and 
Pryluki. The archaeologist's scientific biography is 
completed by quite a number of facts concerning 
his taking part in founding the archaeological 
museum in the Lubny grammar school, forming 
«Narodnaya Volya»oriented circle in Lubny. 
F.I.Kaminski determined аrchaeological direction 
of The Lubny Museum's activity, he was the author 
of its exposition, inventories and card files. He died 
in Кruglik on March 20 (April 1) 1891.

S.K.Kulzhynski (18671943) — ethnographer, 
the researcher of art of painting Easter eggs 
(«pysankas»), the native of Kursk, graduate of 
Kharkov University. He studied folk art, nature 
and archaeological relics. In 19051914 гг. he was 
in emigration together with Ye.N.Skarzhynskaya. 
He used to teach in grammar schools of Poltava 
and later of Lubny, headed the Lubny museum of 
local lore in 19211923, worked as a teacher in the 
Lubny College of Education in 19301941. He sup
ported Ye.N.Skarzhynskaya until her last days, and 
after her death had adopted and brought up her 
grandsons — the future geologists Vadim and 
Vsevolod Skarzhynski. Kulzhynski died in 1943 in 
Lubny occupied by German fascists.

Significant contribution to forming The 
Museum's collections had been made by its keep
er, А.А.Lаvrеnkо (1850after 1917), the district 
activist I.N.Lеоntоvich (1860after 1920), 
Ukrainian writer and publisher V.N.Lеоntоvich 
(18661933), professors of the St.Vladimir's Kiev 
University, К.М.Fеоfilаktоv (18181901) and 
P.Y.Аrmаshеvski (18511919); collector 
S.М.Оstrоgrаdsky (1836after 1912), employee 
S..М.Izmaylov (+1899). The active collectors of 
archaeological relics were the followers of 
F.I.Каminski — teacher and lawyer 

K.P.Bоchkаrev, the sons of G.S.Кiryakоv — offi
cers P.G. and S.G.Кiryakovs, аntiquities' collec
tor V.V.Zоlоtnitski from Kiev, numerous gifters, 
such as prof. М.P.Аvеnаrius, А.А.Bobrinsky, the 
duke; V.F.Bеzpаlchеv, аrchaeologists 
P.P.Yefimеnkо, I.А.Zаrеtsky, V.G.Lyaskoronski 
and others. Large influence on The Museum's 
character had numizmatist and аrchaeologist 
К.V.Bоlsunоvski (18381924) from Kiev, 
wellknown art scholar and publicist V.P.Gоrlеnkо 
(18531907).

Three stages in The Lubny Museum's history 
are allocated: spontaneously — соllecting 
(18741881); the period of establishing and 
аrchaеоlоgical (18821890); the period of flourish
ment, which is defined as historical and ethno
graphic (18911905). The summer of 1906 marks 
the final period in The Museum's history, when all 
the Kruglik's collections were given to the repre
sentatives of Poltava regional authorities.

Contacts to the scientists and collectors of 
Ukraine and Russia were much important in The 
Museum's history. They were carried out through 
both direct visitings of Кruglik and correspon
dence. Some directions of cooperation with the 
experts of different branches of knowledge were 
allocated: introducing The Museum's collections; 
arranging joint scientific researches; consultations 
and аttributions; The Museum's participation in 
certain scientific projects, edition of scientific 
works, exhibitions etc.

Formation of The Museum in the course of 
25 years allowed to concentrate up to 37000 sub
jects in Kruglik, from which 4130 were archaeo
logical finds and more than 3000 — were directly 
related to archaeology. Proceeding from muse
um collections' classification principles, it is 
necessary to consider The Skarzhynskaya 
Museum as the complex historical and 
countrystudying establishment, with features of 
аrchaеоlоgy prevailing.

The brief review of historical, ethnographic, 
natural, art and other collections is given, in which 
basic attention is paid to those having the closest 
relation to аrchaеоlogy.

Publishing activity was widely known direction 
in The Museum's work. Its employees were prepar
ing regular catalogue of collections with V.B.Аn 
tonovich, А.P.Zоsimоvich, artist V.I.Ivа nоv taking 
part in it. 20 % of volume of this edition was 
planned to fill with the description of аrchaеоlоgical 
collections. The Lubny museum issued some bro
chures, fundamental work «Description of the 
Collection of Painted Easter Eggs (pysankas)» by 
S.K.Kulzhynski (1899), «The Sketches of Old 
Times in Lubny» by K.P.Boch karev (1901), two 
series of post cards (19021905) etc.

Thus, taking into account the abovementioned 
whole bulk of searching, соllecting, cultural, edu
cational, publishing etc. activity, The 
Skarzhynskaya Museum in Lubny should be con
sidered as no ordinary phenomenon in the 
Ukrainian culture's history on the boundary of the 
1920th cc.
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Аrchaеоlоgical researches is the most known 
direction of The Museum's scientific activity. By 
the beginning of the nineties of the 19th c.the 
establishment was one and only аrchaеоlоgical 
institution within the limits of Poltava region. In 
The Skarzhynskaya Museum, the regional centre 
of archaeological studies was generated, which 
carried out works in socalled regional direction. 
Its structure was created by F.I.Каminski, 
G. S . К i r y a k о v,  V.G. Ly a s kor on s k i , 
K.P.Bochkarev, Ye.N.Skarzhynskaya herself and 
others.

G.S.Кiryakоv was the founder of аrchaеоlоgical 
countrystudying in the Lower Sula area. His per
sonal participation in discovering the Gontsovskaya 
site (1823, 1871) activated his аrchaeological inter
ests. In 1873, he invites F.I.Каminski to examine 
mammoth's remains on territory of his manor. In 
18721879, he carried out some investigations and 
excavation of Scythian (Gontsy, PostavMuka) and 
Ancient Rus's (Кlepachi) burials. He had published 
the register of his collection's finds in Index of the 
Exhibition prepared to the 3rd Аrchaeological con
gress in Kiev.

Ye.N.Skarzhynskaya herself was only curious 
аbout archaeology. In 18761877, she investigated 
an Ancient Rus' burial mound near Кlepachi vil
lage, in 1891 she had carried out together with 
V.I.Vernadski, excavations of the Gontsovskaya 
Late Palaeolythic site's cultural layer, during 
which, probably, one of the relic's household com
plexes was discovered. Adhering Darvin's views, 
Ye.N.Skarzhynskaya apprehended elements of evo
lutional paradygm and materialistic concept of 
society's development.

The most significant representative of the 
regional archaeological centre in Lubny, its 
activities' inspirator was F.I.Каminski. He exca
vated necropolises in Pereyaslav and burial 
mounds in vicinities of КеzhаnGоrоok above 
Pripyat river, in Коstritskaya Slobodka on the 
Berezan. Among the basic objects of his research
es in the Lower Sula was the Gontsovskaya site, a 
hillfort near Кlepachi village, burial mounds on 
vicinities of Lubny.

Having obtained naturalistic education, the 
representative of primitive society's аrchaеоlоgy 
F.I.Каminski had a wide research range. The 
beginning of his works in the Lower Sula was 
marked by opening the Ukrainian Palaeolythics 
in Gontsy. At the first survey of its relics he 
ascertained the presence of the Palaeolythic 
site's cultural layer, while having no doubt of 
such sites existing in the rest of the Lower Sula's 
area (Vyazovki, Lubny). F.I.Каminski was the 
first researcher to involve an expert — geologist 
(К.М.Feofilaktov) to the inspection of 
Palaeolythic settlement. The majority of 
researches were carried out by the scientist for 
the costs of his former pupil, Ye.N.Skarzhynskaya 
. He discovered the settlement referred to the 
period of EneolythBronze Age (Lysaya Gora 
Mountain), first Bronzwe Age burial relics of the 
Lower Sula, a number of Scythian Times' burial 

mounds, some separate Ancient Rus's necropo
lises.

F.I.Каminski was the follower of evolution
ism. His paradygm was based on the principles of 
the society «Stara Gromada» («Old Community») 
in studies of Ukraine and was directed on cre
ation separate «аrchaеоlоgical version» of the 
history of society on concrete territory. The main 
tasks of the researcher was chronological identi
fication of the region's ancient history's separate 
stages by means of involving the data of geologi
cal stratigraphy. F.I.Каminski operated basic 
concepts of evolutionists, used analogies for 
аttribution of revealed finds, was familiar with 
ideas аntropogenesis, considered the develop
ment of prehistoric societies as going 
stagebystage forward, having included in his 
scheme of the Lower Sula's ancient history fol
lowing epochs: the Stone Age» — Palaeolythics, 
Neolythics, the Bronze Age, EllinicScythian 
period, the time of annalistic Slavs and Ancient 
Rus hillforts. F.I.Каminski was among the first 
to have raised the issue of bronze manufacturing 
in the Lower Dnieper in epoch of the Bronze 
Age. The researcher well owned and widely used 
the then uptotime methods of excavations and 
investigations, carefully fixed researched com
plexes, using photographing, plotting, sketching. 
He had introduced a number of innovations into 
field works' technics: close and attentive viewing 
of cultural layers, using the natural disciplines' 
methods, definition of оsteоlоgical and geologi
cal materials.

Small аrchaеоlоgical work had been carried 
out by S.К.Кulzhynski and К.P.Bоchkаrev. The 
former, together with А.Lyutetsky, in 1896, investi
gated a burial mound dated by the 54th cc. B.C. 
near Khitsy village, Lubny district; he had also 
opened an Ancient Rus's hillfort near the Коlоmаk 
river, with the rests of its settlement and necropolis. 
К.P.Bоchkаrev had made detailed historical 
topography of Lubny by the 1718th cc, having car
ried out researches of fortifications and under
grounds of the former Alexandrov castle, Top Shaft 
and the town's suburbs.

The follower of F.I.Каminski, 
V.G.Lyas ko ronski, worked fruitfully in the 
researchers' team of the Lubny regional archaeo
logical centre up to the end of the 19th c. He con
centrated attention on studying the hillforts, rests 
of fortifications, settlements and burial mounds, 
having surveyed practically all territory the nowa
day Poltava region. Even due to his investigations 
while being a student, some separate settlements in 
Lubny district were discovered. One of his first 
scientific works were devoted to interpretation of 
squarelike structures down the banks of the 
Orzhytsa, near Onushki village (Lubny district), 
which he considered «as dwelling..., supplies' ware
house and fortress» of the Steppe population 
referred to the Bronze Age (1893). Later on, the 
researcher repeatedly came back to the issue, hav
ing developed the typological scheme of these 
industrial objects (1907), seeing in them not only 



the rests of selitremaking activity , but also traces 
connected with the socalled Snake Shafts and 
pagan cult objects.

Alongside, the scholar surveyed the rests the 
Lower Sula's part of the Snake Shaft on extent of 
more than 90 kms. The finds of earlier materials 
inside the shaft have assured him in dating these 
fortifications by the Scythian Times. This was the 
basis of the single (in the beginning of the 20th c) 
and mistakable hypothesis about the origin and 
time of construction of the Snake Shafts. Later 
on, V.G.Lyaskoronski periodically corrected his 
opinion, having agreed with the viewpoint dating 
the construction of the Snakes Shaft by the times 
of the Grang Duke Vladimir Svyatoslavich (1913; 
1916).

By the order of Ye.N.Skarzhynskaya, the young 
researcher had prepared for publishing the materi
als of excavating the burial mounds on Lysaya Gora 
(«the Bald Mountain»), the diary documentation of 
which was lost. He divided burial complexes into 
«more ancient» (the Bronze Age) — and «those by 
Scythian Times, for the first time in Ukraine pub
lished materials about the pottery of the Eneolythic 
— Early Bronze period from the settlement on 
Lysaya Gora (1892).

In 18921896, V.G.Lyaskoronski researched 
and established the location of Ancient Rus's 
annalistic hillforts, Lukoml and Ksnyatin (1893; 
1896), later on he examined the majority of the 
Lower Sula's fortifications, having located such of 
them as Rymov, Zhelni, Voin. On the eve of the 
11th Аrchaeological congress, he surveyed the most 
part of the Upper Sula's basin, looked for Ancient 
Rus's hillforts, and described quite a number of 
burial mounds, made up the sketches of more than 
30 hillforts (1901), having specified their different 
times' cultural layers.

The V.G.Lyaskoronski's works were the first 
largescale investigations in the Sula's basin. 
They pursued the purpose of fixing and descrip
tion of all available monuments. He was the first 
among researchers to use archaeological relics 
and finds for illustrating the works on history 
(1897; 1903). His works became the turning point 
in studying the Lower Sula's antiquities, transi
tion from accumulation of materials to the first 
generalizations.

Carrying out wide researches down the Lower 
Sula and on the territory of the nowaday's Sumy 
and Chernigov regions and other areas of the Lower 
Dnieper's banks strengthened the importance of 
The Skarzhynskaya Museum's scientific works . 
They were widely known among contemporaries, 
and the Sula's basin was considered as one of the 
most investigated on the LeftBank Ukraine. The 
level of carrying out the archaeological researches 
by the Lubny regional archaeological centre as a 
whole, met the then requirements to the field 
works, and in some aspects even surpassed them by 
the carefulness and using the database of natural 
disciplines. In chronological aspect, The Museum's 
researches put the start for studying the different 
epochs in the Lower Sula — from Palaeolythic up 

to the Late Mediaevals. As the consequence, 230 
relics were discovered and partially entered in sci
entific circulation.

The Museum archaeological collections were 
considered by contemporaries as those among 
the richest and perfectly documented ones. The 
archaeological exposition was formed according 
to the concept developed by F.I.Kaminsky, 
which ref lected his cultural and chronological 
scheme of the Lower Sula's area's development. 
In his monography, characteristics of the exposi
tion's sections according to the epistolaria data
base and published descriptions, are given. 
Exclusively important was the decision of 
Ye.N.Skarzhynskaya as The Museum's founder, 
following the advice by V.B.Antonovich, to 
expose archaeological funds. Thus the process of 
the experts' getting acquaintance with the collec
tions was facilitated, though required explanato
ries for common visitors.

The exposition was decorated following by the 
sketches of N.N.Gе; the authors of graphic works 
were the artists V.I.Ivаnоv, А.G.Кiryakоv, The 
Museum's employees, breadboard models were 
made by the аrchaeologists S.А.Маzаrаki, 
V.I.Sizov, F.I.Kaminsky. The Museum's archaeo
logical department occupied one of the largest halls 
and was furnished by 21 showwindows, 19 little 
tables, podiums, tablets.

The registration documentation of The 
Museum included inventory description and regu
lar card files. The researchers had an opportunity 
to use the handwritten thematic and chronological 
catalogues. All collections' subjects had inventory 
numbers. The marks were put on special labels or 
rendered by ink directly on the subject. On the 
labels, the explanatories were given to each unit or 
subject.

Studying The Lubny Museum's archaeological 
collections, started by some illustrated publications 
in the end of the 19th c, was carried out by 
startsandfits and mainly of descriptive character. 
The list of subjects of the Lower Sula's origin, was 
given in the monography by V.G.Lyaskoronsky 
(1903). The review of collections describing a num
ber of finds was included into the work of М.Ya.
Rudinski (1928). Other publications, including the 
last years'ones, concerned only concrete finds or 
separate subjects.

The short characteristic of archaeological col
lections' structure according to both territorial and 
chronological principles is given. It is necessary to 
remind that the collection represents antiquities of 
different epochs from Poltava, Yekaterinoslav, 
Kiev, Polesye, Slobozhanshchyna, Kherson 
regions, Crimea (in Ukraine), Moldavia, Byelorus, 
separate regions of Russsia, Northern Caucasus, 
and also number of finds from Bulgaria, Egypt, 
Turkey. Alongside with archaeological ones, it 
included the anthropological collection and photo
graphic materials.

The most important in the collections' struc
ture were the Late Palaeolythic finds from the 
Gontsy site (337 products made of stone, including 
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120 instruments, 102 animal bones), collection of 
Pivikhintype pottery fragments from Lysaya Gora 
(more than 1000 units), subjects from the Scythian 
Times' burial mounds on the Lower Sula (arrow
heads, utensils etc.), Greek antiquities (collection 
of black and red ceramics from Оlvia, Pantikapei, 
Тhanais), Ancient Rus's materials from Кlepachi, 
Knyazha Gora and the Sakhnovo hillfort (decora
tions, encolphyons, iron axes, sickle etc.), antiqui
ties from Мinusinsk (swords, bronze knives, arrow
heads of Khakas tribes).

The analysis of activity of The Skarzhynskaya 
Museum in Lubny in the end of hte 19th — begin
ning of hte 20th cc, considering it as the compo
nent in the development of both archaeological 
science and museum practice, on the one hand, 
and outstanding phenomenon of public cultural 
and educational movement, on the other, allows to 
make a number of generalizations. The Museum's 
research activity was the display of objective pro
cess of forming and development of the domestic 
archaeological science at the stage of active accu
mulation of sources' finishing, formation of The 
Museum collections and search of archaeological 
relics referring to different epochs. For this stage, 
the displays of the local researchers' creative 
approach in using of natural sciences' database, 
searches for improvement of excavations' tech
nique, choice of themes for such works are charac
teristic. In the field of museum practice, the 
researchers' own cultural and chronological ideas 
about current of historical process in separately 
taken territory are implemented.

The foundation and formation of The 
Skarzhynskaya Museum's collections was bright 
phenomenon in the development of culture and sci
ence in the end of the 19th c., and a harbinger of 
national and cultural revival of Ukraine in the 
beginning of the 20th c. The Museum's appearance 
is connected to the beginning of carrying out sci
entific researches, including аrchaeological ones, 
on the Left Bank areas and on the Lower Sula in 
particular, spread of the process of collecting and 
appearing first purely archaeological collections, 
growth of the population's educational level and 
spread of the mecenate activities among progres
sive national nobility and businessmen. Therefore 
The Skarzhynskaya Museum's foundation and 
passing its collections, archive, library, equipment 
to Poltava region's authorities should be considered 
as the selfless act of the Ukrainian patriotic woman, 
activist in the field of cultural and educational 
activity.

The Skarzhynskaya Museum's publishing 
activity provided appearance of its collections' 
complete catalogue, separate scientific works and 
countrystudying sketches. As the continuation of 
publishing activity in Lubny, literal, scientific and 
political magazine «Abroad» appeared, which was 
edited by Ye.N.Skarzhynskaya in Switzerland .

Proceeding from above mentioned, The 

Skarzhynskaya Museum in Lubny should be con
sidered as the original and bright cultural phenom
enon on the background of forming national muse
um practice, science, education, publishing busi
ness and countrystudying in the end of the 19th 
— beginning of the 20th cc.

In the row of similar collections, the one of The 
Lubny Museum could be compared maybe to sev
eral private museum establishments with historical 
and ethnographic structure which has arisen a little 
bit later, — The baron Schteingel Gorodotsky 
Museum, The A.N.Pol Museum in Yekaterinoslav 
and The Ukrainian Museum of V.V.Tarnovsky in 
Chernigov.

The Lubny regional centre of archaeology, 
arisen on the basis of The Lubny Museum, had 
brought its significant contribution to researches of 
primitive, Scythian, Ancient Rus's times in 
Ukraine in the last quarter of the 19th c. The 
research interests of its members fell outside the 
limits of Poltava region, and its field works were 
also carried out in Kiev, Minsk, Chernigov, 
Kharkov regions. The Lubny Museum's coopera
tion with scientific establishments of Kiev 
Archaeological Centre, contacts with Moscow 
Archaeological Society and Kharkov University 
promoted effectiveness of its own scientific 
researches while studying the most ancient past of 
the Lower Sula's area . The most active scientific 
contacts had been developed with wellknown sci
entists — V.B.Аntоnоvich, P.Ya.Аrmаshеvsky, 
N.I.Pеtrоv, К.М.Fеоfilаk tоv, К.V.Bоlsunоvsky, 
the duchess P.S.Uvarova.

The Museum's and local аrchaeological cen
tre's researches revealed and entered the informa
tion about the significant amount of the Lower 
Sula's area's archaeologocal relics from the Late 
Palaeolythic up to the 1618th cc. into scientific 
circulation

The Museum's devotees from Кruglik involved 
to its funds local collections, known by that time, 
engaged to the fund's formation process the experts 
and members of community. In the process of 
forming and studying these collections, the educa
tion of young researchers, archaeologists and histo
rians was carried out.

The Lubny Museum's archaeological collec
tions formed the basis of nowaday's collections of 
Poltava Museum of local lore, having enriched its 
funds on two thirds in 1906. Despite of passing 
some subjects to some district museums of Poltava 
region and separate exhibits to other cities' museum 
collections, they make major fund of archaeologi
cal sources and are the significant object of the 
nation's historical and cultural heritage. By now, all 
these sources require their prompt introduction 
into scientific circulation.

Thus, The Skarzhynskaya Museum in Lubny 
occupies the important place in the history of 
Ukrainian аrchaeology, museum practice and of 
national culture in general.
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Видавничий центр «Археологія» — спе ці а лі зо ва ний науковоінформаційний і видавничий 
підрозділ Центру охо  рони та досліджень пам’яток археології управління куль 
тури Полтавської облдержадміністрації, основним зміс  том діяльності якого є 
збирання, систематизація і по ши рен  ня пам’ятко охоронних та історичних знань 
щодо най дав ні  шої історикокультурної спадщини України. 

Видавничий центр «Археологія» (далі ВЦ) виконує фун кції наукового видавництва, що 
обслуговує запити архе о логічних та інших наукових установ Лівобережної 
України, го тує до друку наукові праці археологів, істориків, му зей ни ків, 
краєзнавців Полтавщини та суміжних областей. 

ВЦ «Археологія» заснований у квітні 1995 р. і діє на ба зі Центру охорони та досліджень 
пам’яток археології. Він вже зайняв помітне місце 
серед видавництв Полтавської об лас ті як суто науковий видавничий підрозділ. 
Завдяки його ді яль ності побачили світ понад 70 наукових та краєзнавчих ви дань 
загальним обсягом у 500 друкованих аркушів. 

ОСНОВНА ТЕМАТИКА ВИДАНЬ

 археологія України
 археологічні пам’ятки Полтавщини
 історія археологічної та історичної науки
 музеєзнавство
 пам’яткоохоронництво
 нумізматика
 краєзнавство
 наукова бібліографія
 історичні джерела
 історія
 світ захоплень колекціонерів, тощо

РЕЄСТР ВИДАНь ВЦ «АРХЕОлОГіЯ» 1995 -2000 рр.
(за часом виходу в світ)

1995
1. Полтавський археологічний збірник: Зб. н. ст. — Ч.3. — Полтава: Полт. літератор, 1995. — 234 
с.: іл. 
2. Полтавський археологічний збірник: Зб. н. ст. — Ч.4.— Полтава: Ар хе о логія, 1995. — 208 с.: іл. 
3. Ванцак Б., Супруненко О. Подвижники українського музейництва. — Пол  тава: Археологія, 
1995. — 136 с.: іл. 
4. Сухобоков Олег, Юренко Светлана. Опошнянское городище. — Пол та ва, 1995. — 92 с.: ил. 
5. Борис Андрійович Шрамко: Біобібліографічний покажчик / Укл. Тітков О.В. — Полтава: 
Археологія, 1995. — 64 с.: іл. 
6. Курочка Т.Ф. З джерел народної скарбниці. — Полтава, 1995 . — 24 с.
7. Рудинський М. Про заснування в Полтаві педагогічного факультету (1918 р.) / Підг. до друку, 
ком. Супруненка О.Б. — Полтава, 1995. — 40 с.
8. Ляскоронський В.Г. Городища, кургани і довгі (змієві) вали за течією рр.Псла і Ворскли. — 
Вид. 2е, репр., доп. / Підг. до друку, ком., доп. Супруненка О.Б. —Полтава: Археологія, 1995. 
— 56 с.: іл.
9. Видання Центру охорони та досліджень пам’яток археології: Біб лі о гра фіч ний покажчик / 
Укл. Пасько Н.І. — Полтава: Археологія, 1995. — 24 с.
10. Курінний П. Вадим Щербаківський (з нагоди 70 років життя). — Вид. 2е, доп. — Полтава: 
Археологія, 1995. — 24 с.
11. Филатов О.В. Украинскороссийская мирная конференция 1918 г. — Пол тава, 1995. — 126 с.
12. З джерел народної скарбниці: Щорічник — Полтава: Археологія, 1994 [1995]. — 152 с.: іл.
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1996
13. Другий рік роботи Центру охрони та досліджень пам’яток археології: Звіт про діяльність. 
1995 рік. — Полтава: Археологія, 1996. — 40 с.: іл.
14. Пам’ятки археології. Дослідження. Збереження. Довідкові матеріали: Бук лет / Авт. Кулатова 
І., Супруненко О. — Полтава: Археологія, 1996. — 8 с.: іл. 
15. Варвянська Т.В., Супруненко О.Б. "Розрита Могила". — Полтава: Ар хе ологія, 1996. — 56 с.: 
іл.
16. Більське городище в контексті вивчення раннього залізного віку Єв ро пи: Зб. н. ст. / Відп. ред. 
Супруненко О.Б. — Полтава: Археологія, 1996. — 408 с.: іл. 
17. Бучневич В. Село Жуки, Полтавського повіту. — Вид. репр.— Пол та ва: Археологія, 1996. 
— 16 с. 
18. Більське городище скіфського часу VIIIII ст. до н.е.: Буклет. — Пол та ва: Археологія, 1996. 
— 8 с.: іл. 
19. Василь Єгорович Лобурець — професор вітчизняної історії: Біо біб лі о графічний покажчик. 
— Полтава: Археологія, 1996. — 64 с.: іл.
20. На уко ва кон цепція дер жав но го ар хе о логічно го за повідни ка "Більське го ро ди ще скіф сь ко го 
ча су" / Упо ряд., на ук. ред. Су пру нен ко О.Б. — Пол та ва: Ар хе о логія, 1996. — 60 с.: іл.
21. Полтавський краєзнавчий музей: Буклет / Авт. Мокляк В.О. — Пол та ва: Археологія, 1996. 
— 8 с.: іл. 
22. Місто: Газета. — Полтава, 1996. — № 1,2. — 80 с.: іл.
23. Нестуля О.О. Церковна старовина України (19171941 рр.): Автореф. дис. ... докт. іст. наук. 
— К.: Археологія, 1996. — 33 с.
24. Горбенко С.О. Ярослав Осмомисл — реконструкція антропологічна та іс торична: Автореф. 
дис. ... канд. мед. наук. — Харків: Археологія, 1996. — 29 с.
25. Осовський Ю. Велика Багачка: короткий історикогеорафічний нарис. — Вел. Багачка: 
Археологія, 1996. — 134 с.: іл. 

1997 
26. Супруненко О.Б., Золотницький Б.І., Кулатова І.М. Кургани біля с.Кар пу сі під Полтавою. 
— Полтава: Археологія, 1996 [1997]. — 88 с.: іл. 
27. Супруненко О.Б. Олександр Терещенко.— Полтава: Археологія, Полт. лі тератор, 1997. — 10 
с.: іл. 
28. Нестуля С. Археологічний Комітет Всеукраїнської академії наук: етапи ста новлення. — 
Полтава: Археологія, 1997. — 88 с.: іл.
29. Нестуля С. Становлення Всеукраїнського археологічного комітету ВУАН (середина 1920х 
років). — Полтава, 1997 [1998]. — 102 с.
30. Левченко Д., Приймак В., Супруненко О. Малоперещепинський скарб (до 85річчя 
унікальної знахідки): Буклет. — Полтава: Археологія, 1997. — 8 с.: іл. 
31. Археологічний літопис Лівобережної України: Науковий журнал. — Пол тава: Археологія, 
1997. — Число 1/2. — 128 с.: іл. 
32. Собор: Альманах УХС "СОБОР". — Полтава: Археологія, 1997. — №1. — 16 с.
33. Супруненко О.Б. Археологічні дослідження та зібрання Лубенського му зею 
К.М.Скаржинської: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. — К.: Археологія, 1997. — 24 с.
34. 1500 завдань з Конституційного права України: Навчальний посібник. — Полтава: Археологія, 
1997. — 98 с.: іл.
35. Сон Н.А. Тира — античный центр Нижнего Поднестровья: Буклет. — Бел городДнестровский: 
Археологія, 1997. — 6 с.: ил. 
36. БелгородДнестровская средневековая крепость (XIIIXV вв.): Буклет. — Бел
городДнестровский: Археологія, 1997. — 6 с.: ил. 
37. Вища освіта — менеджер: куди піти вчитися? АТ "Учбовий бізнес Центр "Світоч" пропонує: 
Буклет. — Полтава: Археологія, 1997. — 6 с.: іл.

1998
38. Кулатова І., Приймак В., Супруненко О. Розкопки у Полтаві. Пер шо трав невий проспект — 
посад літописної Лтави: Буклет. — Полтава: Археологія, 1998. — 6 с.: іл.
39. Видавничий центр "Археологія": Буклет / Укл. Супруненко О.Б., Тіт ков О.В. — Полтава: 
Археологія, 1998. — 6 с.: іл. 
40. Пам’ятка автору журнала "Археологічний літопис Лівобережної Ук ра ї ни": Буклет /Укл. 
Кулатова І., Тітков О., Супруненко О. — Полтава: Археологія, 1998. — 6 с.: іл. 
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41. Історичні джерела права: Навчальний посібник / Укл. Граб В.І. — Пол та ва: Археологія, 1998. 
— 56 с.: іл. 
42. Археологічний літопис Лівобережної України: Науковий журнал. — Пол тава: Археологія, 
1998. — Число 1/2. — 186, VI с.: іл. 
43. Про час заснування Полтави: Буклетдовідка. — Полтава: Археологія, 1998. — 4 с.
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НАЙБлИЖЧі ПРОЕКТИ
 Літописна Лтава (до 1100річчя Полтави): Кол. мо но графія. — 30 д.а.
 Заїка Г.П. Українська лінія: Монографія. — 7 д.а.
 Давньоєгипетська збірка старожитностей в Полтаві. — 10 д.а.
 600ліття битви на Ворсклі 1399 року: Зб. н. пр. — 10 д.а.

ВИДАВНИЧі ПОСлУГИ ВЦ «АРХЕОлОГіЯ»

Якщо Ви бажаєте підготувати до друку наукове ви дан ня за тематикою діяльності нашого 
видавництва або спо рідненою з нею, збірку тез, доповідей чи матеріали нау ко вої конференції, 
збірник наукових праць, монографію, пу тів ник, каталог музейної колекції чи виставки, 
музейний бук лет чи рекламний проспект, краєзнавчий нарис, ху дож ній прозовий твір, 
поетичну збірку, тощо 

 звертайтися до ВЦ «Археологія».

МИ МОЖЕМО
 надати консультації з підготовки до друку рукописів
 науково відредагувати такі праці
 залучити до рецензування робіт кращих фахівців 
 допомогти підготувати рукопис видання
 науково опрацювати чи написати окремі розділи праць
 підготувати програми наукових заходів
 опрацювати бібліографічний апарат видання
 підшукати чи виготовити ілюстрації
 надати послуги по виготовленню графічних матеріалів

Запрошуємо Вас до спільних проектів!

ВИДАВНИЧІ ПОСЛУГИ ВЦ «АРХЕОЛОГІЯ»
 комп’ютерний набір
 коректура
 розробка логотипів, фірмових знаків, бланків
 виготовлення книжкової графіки
 розробка і виготовлення оригіналмакетів книг і жур на лів
 виготовлення музейного і виставочного етикетажу
 авторефератів ди сер тацій

ВЦ «Ар хе о логія» співпра цює із ПП «Дру кар нею «Гро теск» та ви дав ництвом «Пол та ва», де 
Вам швид ко і якісно ви ко на ють за мов лен ня за оригіналма ке та ми Цен т ру. 

Як що Ви хо че те прид ба ти ви дан ня ВЦ «Ар хе о логія», про си мо надісла ти за пит 
за ад ре сою:

 Центр охо ро ни та досліджень пам’яток ар хе о логії 
уп равління куль ту ри Пол тавсь кої обл дер жадміністрації
вул. Ком со мольсь ка, 37, 36011, м.Пол та ва11, Ук раїна

 тел./факс (05322) 22612

У Кни гозбірні Цен т ру Ви мо же те обміня ти ар хе о логічну, краєзнав чу чи істо рич ну літе ра ту ру 
інших ви дав ництв та Ваші праці на наші ви дан ня.
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На уко ве ви дан ня

СУ ПРУ НЕН КО Олек сандр Бо ри со вич

АР ХЕ О лОГіЯ В ДіЯль НОСТі 
ПЕРШОГО ПРИВАТНО ГО МУ ЗЕЮ

УКРАЇНИ

Лубенський музей К.М.Скаржинської

М о н о г р а ф і я 

На уко вий ре дак тор — ака демік НАН Ук раїни, 
док тор істо рич них на ук, про фе сор П.П.То лоч ко.

ВЦ «Ар хе о логія»
Цен т ру охо ро ни та досліджень пам’яток ар хе о логії

уп равління куль ту ри Пол тавсь кої обл дер жадміністрації
36011, Ук раїна, м.Пол та ва11, вул. Ком со мольсь ка, 37,

тел./факс (05322) 22612

Відповідаль ний за випуск — Глизь І.П.
Технічний ре дак тор — Хорєв С.В.

Ко рек тор — Ку роч ка Т.Ф.
Пе ре клад на англ. мо ву — Коржиков Ю.В.

Комп’ютер ний набір — Ку ла то ва І.М., Су пру нен ко О.О.
Комп’ютер на вер ст ка — Хорєв С.В.

Підпи са но до дру ку 01.12.2000 р. Фор мат 70х108/16. Папір оф сет ний, крей довий. 
Гарніту ра Ньютон. Друк оф сет ний.

 Ум.друк. арк. 38,2+0,2. Ум.фарб. відб. 40,0. Обл.вид. арк. 34,1. 

Ти раж 500 прим. Вид. №79. Зам. №04/2000. 

ПП Дру кар ня «Гро теск» 
м.Пол та ва, вул. Чер во но ф лотсь ка, 18/37а, тел./факс (0532) 661685 
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