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Л. Ю. Поліщук, Д. В. Кіосак (Одеса) 

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО 

ВИВЧЕННЯ ПІВДЕННОГО ПОБУЖЖЯ 

 

В Науковому архіві ОАМ НАН України зберігається невелика 

кількість документів, пов’язаних з роботою «Бозької» археологічної 
експедиції (БАЕ), яка в 1930-1932 рр. досліджувала район будівництва 

центральної гідроелектростанції БОГЕС на р. Південний Буг. 
Ініціатором цих досліджень виступила Одеська Краєва інспекція з 
охорони пам’яток матеріальної культури, яку на той час очолював 

С. Дложевський. До складу документів входить: «Попередній звіт 
Наукової Ради археологічної експедиції по дослідженню району 

будівництва Бозької центральної електричної гідростанції» за 

підписами Козубовського Ф. А. та Петруня Ф. О.; «Отчет о разведке на 

Ч. Ташлыке с 3.VIII. по 20.IX. 1929 г.»; «Отчетные сообщения о 

Бугской экспедиции (по операционной части) 18.VI.1930., 21.VI.1930 г. 
30.VI.1930 г.»1

. 

Серед цих документів знаходиться і щоденник Павла 

Васильовича Харламповича, в якому зазначено, що «На основании 

постановления Ученого Совета Археологической экспедиции по 

исследованию Побужья 3.VIII.1930 р. приступлено к исследованию 

неолитической стации на р. Черный Ташлык»
2
. На той час 

П. В. Харлампович займав посаду директора «Окружного музею 

Первомайщини імені Ф. Дзержинського» (призначений 1 грудня 

1927 р.)
3
 і проводив плідну роботу з виявлення та дослідження 

багаточисельних пам’яток «в урочищах Побожжя»
4
. Результати його 

досліджень знайшли своє відображення у «Віснику Одеської Комісії 
краєзнавства»

5
,  а також у звітах, надісланих до ВУАК. Однак роботи 

1930 р. на неолітичному поселенні «Миколина Брояка» не були вчасно 

опубліковані вченим з незалежних від нього причин. 
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Рис. 1. Розташування стоянки Миколина Брояка (зірочка)  

та місця збору підйомного матеріалу неподалік від неї (стрілочки). 

 

Досі невідомий широкому загалу щоденник Павла Васильовича 

Харламповича, розгляду якого присвячено цю розвідку, відображає хід 

робіт на неолітичній стоянці Миколина Брояка (Чорноташлицькій 

стації за П. В. Харламповичем) у серпні-вересні 1930 р. Миколина 

Брояка – одна з перших виявлених пам'яток неоліту Південного 

Побужжя (поруч з Гардом та Мельничною Кручею), проте відомо про 

неї незрівнянно менше, ніж про інші неолітичні пункти регіону6
. 

В 1928-1932 рр. пам'ятка вивчалась П. В. Харламповичем. В 

умовах чергової хвилі радянських репресій дослідник зник після січня 

1933 р.
7
 Лише попередні відомості про Миколину Брояку були 

опубліковані тоді. Інформація про перші розвідки на ній увійшла до 

карти пам'яток Первомайщини8
. Коротка згадка про розкопки на 

Миколиній Брояці у 1930 (та можливо 1932) рр. міститься в книзі 
Ф. А. Козубовського – фактично звіті про роботи Бозької 
археологічної експедиції9. Колекція тих років втрачена. 

1955 р. В. М. Даниленко відкрив невеликий розкоп і кілька 

шурфів (всього біля 50 кв. м) на Миколиній Брояці. Знахідки з цих 

робіт складають основу сучасних уявлень про матеріальну культуру 

стоянки10
. До них неодноразово зверталися дослідники неоліту 

Південного Бугу11
. 

Свого часу М. Т. Товкайло відшукав в архіві Інституту 

археології НАН України неопубліковану статтю П. В. Харламповича, 
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написану на основі робіт 1930-го р., та оприлюднив її з переднім 

словом та коментарями12
. Цей текст містить загальну характеристику 

пам'ятки, основні спостереження з її стратиграфії та опис здобутих 

матеріалів. До нього додано дві таблиці малюнків знахідок13
. Вони – 

малюнок з статті П. В. Харламповича 1930 р.
14

 та ще схематичний 

план розкопу з опублікованого звіту Ф. А. Козубовського15
 – і 

складають всю наявну на сьогодні графічну інформацію про розкопки 

1930 р. 

Щоденник П. В. Харламповича дозволяє пролити додаткове 

світло на кілька важливих аспектів розкопок 1930 р. 

 

Оточення Миколиної Брояки 

Під час розкопок археологічна експедиція, як це часто буває, 
акумулювала інформацію про археологічні пам'ятки довкола 

основного об'єкту – як з повідомлень зацікавлених місцевих 

мешканців, так і в ході власних розвідок. Миколина Брояка 

розташована на південному березі р. Чорний Ташлик, лівого допливу 

ріки Синюха, яка в свою чергу впадає до Південного Бугу. В 

щоденнику згадується щонайменше 4 пункти окрім власне 
«Чорноташлицької стації». 

Так, докладно описано курганний могильник на плато на 

південь від стоянки вздовж дороги до смт. Підгородна. В щоденнику 

згадується підйомний матеріал з розораних курганів (с. 9). 

П. В. Харлампович характеризує поселення на Карпенковій 

балці (яка впадає до Чорного Ташлику з півдня в 

с. Новоолександрівка) на південний схід від місця розкопок. Відкрив 

його селянин Рябченко. Тут зібрано більше півсотні черепків посуду 

«скіфо-сарматського» часу. Щоденник містить рукописний план 

розташування пам'ятки, що значно полегшує її локалізацію в 

сучасному ландшафті (с. 49-51). 

На правому березі ріки Чорний Ташлик учасниками експедиції 
(вчителем В. І. (чи О.) Демчинським та лісничим і техніком 

Лихошерстовими) виявлено заглиблення антропогенного походження 

в урочищі «Лісок». Прокопавши одну з западин, дослідники 

наштовхнулись на підлогу, складену з плит. Подальші роботи тут 
припинено, мабуть тому, що об'єкти визнано сучасними (с. 18). 

Безпосередньо навпроти Миколиної Брояки, на протилежному 

березі ріки зустрічалися окремі «кременеві приладдя» (с. 80). Цей факт 
дав підстави П. В. Харламповичу припустити, що «така сама стація» 

знаходилася і там. Один з авторів при спробі локалізації Миколиної 
Брояки зафіксував невелику кількість мікролітичних кременевих 
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виробів на північному березі р. Чорний Ташлик, на ґрунтовій дорозі, 
що спускається власне до «брояки». Отже, гіпотеза про наявність тут 
ще однієї пам'ятки кам'яної доби одержала додаткове підтвердження та 

потребує перевірки шурфуванням задернованої поверхні скелястого 

правого берегу ріки. 

 

Хід та організація робіт. 

Стоянку Миколина Брояка відкрив С. Ф. Рябченко, господар 

однієї з садиб нині неіснуючого хутору Чорний Ташлик, на городі якої 
власне і було зібрано перший підйомний матеріал. Про знахідки він 

повідомив до Первомайського окружного музею восени 1928 р., і 
директор установи П. В. Харлампович відвідав пам'ятку в травні 
наступного року. У зрізі берегу зафіксовано культурний шар 

товщиною 0,6 м під 2-2,5-метровою товщею відкладів. Директором 

закладено 5 зачисток («ямок») 1×0,5 м. У них виявлено численні 
вироби з розщепленого кременю, кістки тварин, скойки та уламки 

кераміки. Судячи з рисунку, в зачистках та на поверхні були присутні 
нуклеус для пластин з підтрикутньою робочою поверхнею, реберчаста 
пластина, уламки пластин та черепки посуду, в тому числі вінце, 
почленоване ямками по краю з втисненнями двома рядками на 

плечиках та прокресленими вертикальними лініями нижче на тулубі. 
Останнє виявлене на протилежному березі ріки16

. 

16 липня (за іншими даними 17 травня чи то 17 червня) 1930 р. 

БАЕ в повному складі оглянула Миколину Брояку. Дослідники дійшли 

висновку, що тут, безумовно, розташовується давня стоянка, проте 

оскільки знаходилася вона далеко від зони затоплення майбутньою 

Бозькою ГЕС, вирішено подальші роботи тут передоручити 

П. В. Харламповичу17
. З щоденнику (с. 9) зрозуміло, що огляд був не 

тільки поверховим. Учасники експедиції викопали шурф площею 

2 кв. м. довгим боком на північ на глибину п'ять штиків. Згодом 

розкоп 1930 р. буде прирізано саме до цього шурфу, а сам він буде 

вписаний до сітки розкопу (кв. 22 і 23) та викопаний ще приблизно на 

2 м глибше. 
3-6 серпня та 19-22 вересня 1930 р. П. В. Харлампович відкрив 

тут розкоп з 84 кв. м та сім шурфів в пошуках меж стоянки. Перерва в 

роботах пояснювалась участю вченого в дослідженні Ольвії 
(Щоденник, с. 72). В серпні та 19-20 вересня на розкопі працювали   

13-14 робітників (хлопців та дівчат 14-16 років), були присутні вчитель 

В. І. Демчинський, лісничий В. П. Лихошерстов та технік 

І. П. Лихошерстов. Згодом (21-22 вересня) працювало лише 4-5 людей. 

Квадрати знімалися «на штик». Штик не завжди був повним – 
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молодим робочим іноді вдавалося прокопати тільки 3/4 штика. При 

цьому знахідки фіксувалися по квадратам та по штикам, ймовірно, з 
присвоєнням польового номеру безпосередньо на місці. Перелік речей 

зберігся на сторінках щоденника та дає змогу спробувати 

реконструювати в загальних рисах розподіл знахідок площею розкопу 

та товщею відкладів. 

Щоденник містить план розбивки розкопу з номерами квадратів 

(рис. 3А). На деяких квадратах вже на першому-другому штику 

виявлено скельне дно. Найглибші (14 штиків) квадрати 

розташовувались в південно-східному куті розкопу. Зазначимо, що 

раніше форма розкопу уявлялась з креслення, наведеного 

Ф. А. Козубовським. Тут його зображено символічно – як квадрат з 
стороною в 10 м. Насправді розкоп був складнішої форми – 

прямокутника, який уступами розширювався на схід, сягаючи 

максимального розміру 7×15 м в південно-східному куті. 
 

Стратиграфія 

Стратиграфія Миколиної Брояки досі була відома лише з описів 

В. М. Даниленка та П. В. Харламповича. В щоденнику містяться ескізи 

двох стінок розкопу 1930 р., за якими можна реконструювати два 

розрізи (рис. 2). Перший розріз довжиною 15 м являє собою південну 

стінку розкопу. Другий – довжиною 4,5 метри, це одна з коротких 

стінок розкопу, який, схоже, був відкритим в бік ріки, на північ. 

Скоріш за все, йдеться про східну стінку загальною довжиною 7 м, 

оскільки західна складалась з двох частин – 2 та 3 м відповідно. 

Квадрати вздовж східної стінки, які були ближче до ріки, ймовірно, 

швидко закінчились скельним дном та тому не потрапили до 

креслення. 

За «коротким» розрізом видно, що розкопки проводились на 

нерівній місцевості – перепад висот понад 1 м. Мабуть, розкопом 

досліджено схил безпосередньо до річки, берег та його осип. Тому 

прибережні квадрати мали малу потужність відкладів – 1-5 штиків. 

Знахідки тут були спресовані в один горизонт та навряд чи могли 

зберегти первинне залягання. Далі, вглиб заплавної тераси товщина 

послідовності значно зростала, сягаючи 14 штиків (біля 3 м) під 

південною стінкою. Лише одна, найбільш південна лінія квадратів 

припадала на бровку берегу, на рівний терен. Саме ці квадрати мали 

найбільшу глибину. 

В розрізі автором розкопок виділено п'ять шарів: 1) дерновий 

шар, 2) чорнозем, 3) чорнозем дещо світліший, 4) культурний шар,  
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Рис. 3 Матеріали до планіграфії Миколиної Брояки:  

А – схема розбивки квадратів (цифра – номер квадрату) розкопу 1930-го року,  

В – розподіл кременевих знахідок з штиків 6-14 за квадратами (цифра – 

кількість кременевих артефактів, шт.),  
С – розподіл черепків посуду (цифра – кількість черепків на квадрат, шт.). 

Північ для усіх схем – згори рисунку.  

Схеми поза масштабом. Клітинка – квадрат – 1×1 м. 
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темний чорнозем зі скойками, 5) такий самий чорнозем, тільки без 
скойок. Знахідки здебільшого зустрічалися в шарах 3 та 4. 

За польовими списками можна реконструювати розподіл 

знахідок за штиками. Відповідно, квадрати поділяються на три групи: 

неглибокі квадрати з одним піком кількості знахідок на штик, глибокі 
квадрати з двома максимумами знахідок, глибокі квадрати з одним 

найнасиченішим штиком. Друга група квадратів досить численна. 
Верхній пік кількості знахідок, як правило, припадає на четвертий-

п'ятий штик, на світле підґрунтя (шар 3). На глибших квадратах у 

південно-східному куті розкопу верхній максимум відзначено на 

шостому штику. Сам же ж шар, скоріш за все, залягав майже 

горизонтально, а відмінність у номері штику пов'язана з тим, що їх 

рахували від нерівної поверхні. Нижній, набагато потужніший, пік 

кількості знахідок припадає на сьомий-восьмий штик, на глибших 

квадратах – на дев'ятий-десятий (на шар 4 – темний чорнозем зі 
скойками). На ряді квадратів піки кількості знахідок розділені 
стерильним чи майже стерильним штиком чи навіть двома (шостим-

сьомим). Відповідно, можна припускати, що знахідки на Миколиній 

Брояці залягали двома горизонтами. Нижній, пов'язаний із скупченням 

черепашок (скойок), верхній, менш насичений – із світлим підґрунтям 

на глибині 80-120 см від поверхні. Чи йдеться про два окремих 

культурних шари, послідовні в часі, чи верхній горизонт є лише 

змивом продуктів руйнування нижнього культурного шару з більш 

високих ділянок терену – без додаткових досліджень на місці сказати 

неможливо. 

 

Планіграфія 

Про об'єкти в розкопі 1930 р. досі майже нічого не було відомо. 

П. В. Харлампович детально описує один з таких об'єктів – скупчення 

кісток та культурних решток на кв. 51 та 57 на штику 6 – і навіть 

наводить його замальовку (с. 46). 

Інша структура – велике скупчення скойок. Його поширення в 

плані не було зафіксоване. Натомість, в «довгому» розрізі воно 

позначене від 0,8 до 7,5 м від південно-східного кута розкопу (с. 131). 

П. В. Харлампович зазначає, що саме з ним пов'язана максимальна 

концентрація знахідок (с. 132). 

Польові списки були використані, щоб відтворити розподіл 

знахідок за квадратами на площі розкопу. Всього до списків було 

внесено 3402 речі з розкопу 1930 р.: 1922 кістки (та інші фауністичні 
рештки – уламки рогу, окремі скойки), 1169 кременевих виробів та 311 

фрагментів кераміки. Черепки зустрічалися здебільшого в кількості 1-6 
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на квадрат, і тільки на суміжних квадратах 32, 37 та 45-48 відзначено 

загалом 100 фрагментів (аж до 23 уламків посуду на квадратах 32 і 46). 

Компактне скупчення керамічних виробів може бути типовим для 

бузького неоліту об'єктом – розвалом однієї чи кількох посудин, проте 
за відсутності самих речей стверджувати це з певністю не варто. 

Розподіл кременевих виробів вивчався за виділеними вище 

горизонтами знахідок. В нижньому горизонті кількість розщеплених 

кременів на квадрат коливається від 1 до 41 одиниці. Багато 

кременевих знахідок було на вже згаданих квадратах 31 та 46. 

Скупчення кременевих відщепів пов’язано і з кв. 82 та 83 – західним 

краєм скупчення скойок. П. В. Харлампович писав про рештки 

«кременевої майстерні» в межах розкопу (с. 134), мотивуючи це 

наявністю нуклеусів та відходів розколювання. Можливо, виділені 
скупчення фіксують місця розщеплення. Хоча, знову ж таки, без 
можливості змістовного аналізу складу знахідок з них це твердження 

приречене лишатися тільки припущенням. 

 

Висновки 

Щоденник П. В. Харламповича – цінне джерело не тільки з 
історії археології, а й власне з неоліту Південного Побужжя, адже 

розкопки назавжди знищують досліджену частину археологічної 
пам'ятки. Для прийдешніх поколінь розкопані об'єкти лишаються 

виключно в польовій документації. Історія дослідження 

«Чорноташлицької стації» є виразною ілюстрацією цієї не для всіх 

очевидної тези. На щастя, П. В. Харлампович проявив високий рівень 

професіоналізму, фіксуючи хід робіт на Миколиній Брояці за 
стандартами свого часу. Не його провина, що багато інформації з цих 

вдалих розкопок втрачено. Завдяки його записам можна одержати 

достатнє уявлення про пам'ятку, і це коротке повідомлення аж ніяк не 

вичерпує евристичного потенціалу щоденника П. В. Харламповича. 
Ціла низка питань стосовно Миколиної Брояки (проблема 

стратиграфії, природи верхнього горизонту знахідок, можливо, навіть 

виявлення нерозкопаної частини скупчення скойок) може бути 

вирішена тільки новими польовими роботами безпосередньо на 

пам'ятці. Сподіваємось, що Миколина Брояка ще не вичерпана як 

об'єкт археологічних розкопок, і настане час поновлення робіт на 

березі ріки Чорний Ташлик. 
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