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Рецензії

Сучасні реалії приводять представників різ-

них наук до розуміння необхідності розробки 

кодексів професійної етики. Нічого нового в 

цьому немає, такі кодекси — іноді їх називають 

«кодексами поведінки» чи «принципами пове-

дінки» тощо — вже апробовані в багатьох краї-

нах світу (Михайленко 2009, c. 103). 

Прийняття «Кодексу етики професійного 

археолога» в Інституті археології НАН України 

(Від редакції… 2006, с. 105—107) було своєрід-

ною реакцією на кризові моменти та пробле-

ми у розвитку сучасного суспільства й науки, 

шляхи вирішення хоча б декотрих намагають-

ся знайти самі вчені. Напевно, подібні доку-

менти незабаром будуть розроблені й прийняті 

в інших нових незалежних державах. У всяко-

му разі заклики до цього вже пролунали в Рес-

публіці Молдова (Musteaţă 2010, p. 360), Ро-

сійській Федерації (Шер 1999, с. 19—20; Коре-

няко 2004, с. 38). Л.С. Клейн взагалі закликає 

вирішити це питання на міждержавному рівні 

(Клейн 2009, с. 109). 

Ніхто не вважає першу редакцію «Кодек-

су» бездоганною. Саме тому Інститут археоло-

гії через редакцію журналу «Археологія» звер-

нувся до археологів інших установ взяти участь 

у його подальшому обговоренні (Від редакції… 

2006, с. 105). Але поки що цього не сталося. 

Серед основних причин такої ситуації — інерт-

ність мислення в поєднанні з помилковим пе-

реконанням про суто бюрократичний характер 

цього документа. Тим часом, дуже часто кожен 

з нас зіштовхується з такими ситуаціями, коли 

допоміг би саме «Кодекс». За приклад розгля-

немо нещодавно опубліковану збірку статей 

«Проблемы охраны и изучения памятников ар-

хеологии степной зоны Восточной Европы». 

© Я.П. ГЕРШКОВИЧ, 2010
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Книжка має великий формат і обсяг, гар-

ну кольорову палітурку. Вражає хронологічне, 

від кам’яного віку до пізнього середньовіччя, і 

теренове охоплення, від Наддністрянщини до 

Прикубання, Північної Осетії та Нижнього По-

волжя. Ось тільки її назва явно невдала. Біль-

шість із тих, кого цікавлять саме проблеми охо-

рони й вивчення пам’яток археології, чекає роз-

чарування, яке не компенсується зворушливою 

турботою А.І. Василенка, відповідального за ви-

пуск, про долю української науки, суспільства й 

держави. Але про все почергово.  

До першого блоку (чомусь всі блоки виділені 

лише в змісті) входять спогади про луганських 

археологів і краєзнавців, які нещодавно пішли з 

життя, Р.О. Орла, С.І. Мірошниченка, О.П. Фі-

латова, але здебільшого — В.Г. Самойленка, 

людину дійсно неабияку, талановиту, проте яка 

не змогла через об’єктивні та, якщо казати від-

верто, суб’єктивні обставини, реалізувати всі 

свої можливості. Автори спогадів у різний час 

і місцях працювали з ним. Я також добре знав 

В.Г. Самойленка, працював на Луганщині від 

1976 до 1981 та від 1989 до 1991 рр., тому можу 

оцінити об’єктивність інформації про нього й 

ситуацію в регіоні в ті роки загалом. 

Стверджую, що в першій статті збірки 

Й. Пис лару замовчує факт про паралельну 

роботу в Луганській обл. разом із Сіверсько-

Донецькою експедицією ще однієї. Начальни-

ком Другої Сіверсько-Донецької експедиції ІА 

АН УРСР був С.Н. Братченко, в якого всі ми, 

О.Р. Дубовська, О.М. Смирнов, М.Л. Швецов, 

В.Г. Самойленко, І.О. Післарій (Й. Пислару), 

Т.Ю. Гошко та ще багато інших, вчилися сучас-

ній методиці розкопок. А ще С.Н. Братченко 

особистим прикладом показував, якими повин-

ні бути взаємини начальника з підлеглими. Не 

всі учні засвоїли його уроки, і в цьому — одна з 



ISSN 0235-3490. Археологія, 2010, № 4 121

причин одночасної ліквідації обох експедицій. 

Звичайно, це відбилося на подальших долях їх-

ніх співробітників, зокрема Р.О. Орла і В.Г. Са-

мойленка. Вони вже добре знали особливості 

«демократического и хозрасчетного существо-

вания» у Сіверсько-Донецькій експедиції, про 

які з ностальгією пише молодий луганський 

археолог В.С. Вєтров (с. 21). Не розкривається 

прізвище людини, яка була висунута колекти-

вом Сіверсько-Донецької експедиції на місце 

начальника замість І.О. Післарія (с. 4). Але ж 

нею був … В.Г. Самойленко.

Більшу частину збірки займають блоки 

«Польові дослідження» і «Статті». 

В.Р. Ерліх, В.Е. Маслов, С.Б. Вальчак та 

В.Г. Самойленко, А.А. Тов, Н.Г. Ловпаче, 

А.А. Калмиков, М.Л. Швецов та Р.О. Литви-

ненко, С.І. Мірошниченко подають різноча-

сові матеріали зі Ставропілля, Адигеї і Сівер-

ськодонеччини. С.М. Агульников, А.Є. Малю-

кевич, С.С. Попович публікують нові знахідки 

кам’яних стел з Нижньої Наддністрянщини (сто-

совно інтерпретації ними деяких плит як статуй 

можна посперечатися — рис. 2; 3) і розгляда-

ють обряд демембрації в ямній культурі Пруто-

Дністровського межиріччя. Т.А. Габуєв публікує 

меч зі схованки біля аланського поховання се-

редини V ст. до н. е., з’ясовує особливості його 

обробки й реконструює вертикальну підвіску за 

допомогою додаткового портупейного ременя. 

У більшості з цих робіт теплі дружні слова про 

В.Г. Самойленка. Таких слів чомусь не знайшов 

М.Л. Швецов, його друг і «автор ідеї» збірки.

Й. Пислару і В.Г. Самойленко публікують 

результати розкопок у Слав’яносербському 

(кургани біля сіл Новогригорівка та Зимогір’я) 

та Краснодонському районах (кургани в 

м. Молодогвардійськ) Луганської обл. При-

вертає увагу серія ямних і катакомбних похо-

вань із унікальними знахідками дерев’яних ви-

робів (ложка, ручка тесла і слоїк), а також по-

ховання культури КБК-Бабине. Ці матеріали 

є, мабуть, першими з величезної спадщини 

Сіверсько-Донецької экспедиції, які опублі-

ковані нарешті комплексами. Ось тільки в їх-

ніх розкопках брали участь ще О.М. Смирнов 

та О.Р. Дубовська (с. 57). Я глибоко перекона-

ний, що В.Г. Самойленко не дозволив би вилу-

чити цих археологів з числа співавторів. 

К.А. Дніпровський та М.В. Лопатін знайом-

лять з курганом 1 Чернишовського курганного 

могильника. Грамотні якісні ілюстрації дають 

вичерпну інформацію про пам’ятку. Несподі-

вані лише оригінальні пояснювальні тексти до 

фотографій (с. 93—98): «84 — черн 1— 1» і далі.  

У статті Г.Л. Євдокимова, Н.А. Данилко 

(насправді Наталії Михайлівни) і С.Ж. Пусто-

валова публікуються ямні, катакомбні й зрубні 

поховання з курганів у Херсонській обл. Вже 

сам факт публікації цієї статті розходиться з ін-

формацією про нібито недоступність матеріа-

лів Краснознам’янської експедиції (с. 4—5)1. 

О.І. Юдін розглядає пам’ятки бережнів-

ського типу Нижнього Поволжя й наводить 

додаткові аргументи щодо багатокомпонент-

ного формування зрубної культури. Ним виді-

ляються ранньобережнівські пам’ятки без по-

кровських ознак/компонентів, і звідси випли-

ває висновок про наявність двох самостійних 

ліній формування зрубної спільноти: покров-

ської, на доно-волзькій абашевській основі, і 

бережнівської, на місцевій, катакомбній. 

Проблема зрубної культурогенези не нова, а 

за термінологічним розмаїття просто унікальна. 

На мою думку (Гершкович 2005), її вирішення 

пов’язане з чітким визначенням меж між тими 

старожитностями, для яких термін «покровські» 

ще не можна використати (пласт, що сягає доно-

волзької абашевської культури), і тих, пізніших, 

для яких його вже не можна використати (пласт 

«розвиненого» зрубного вигляду). Загальна, при-

наймні для лісостепу Поволжя, Подоння та Сі-

верськодонеччини, лінія розвитку формування 

зрубної культури в цьому випадку постає наступ-

ним чином: доно-волзька абашевська культура 

(пізнього етапу) — покровські пам’ятки (ран-

ньозрубні) — зрубна культура розвиненого ета-

пу. Це був тривалий процес з поступовим про-

сторовим розширенням, здебільшого, мабуть, 

у південному, степовому, напрямку. Цей процес 

від самого початку призвів до залучення в цю ор-

біту населення місцевих культур або утворень — 

КБК-Бабине, пізньокатакомбної і низки інших. 

Отже, наявність у покровських пам’ятках кера-

міки з абашевськими рисами є не тільки пробле-

мою, як вважають деякі дослідники (Цимиданов 

2005, с. 77), а ключем до її роз’вязання. Звичай-

но, все це поки що гіпотеза, і над її доказом ще 

потрібно чимало попрацювати. 

1 А.І. Василенко приписує мені «настирливу ідею» ні-

кого не допускати до матеріалів зі старих розкопок 

(с. 471) і за приклад посилається на мої коментарі до 

статті С.Д. Лисенка (Гершкович 2004). Даючи такі 

оцінки, йому варто було б уважно ознайомитися з 

цими коментарями — адже в них йдеться про при-

крі фактичні помилки, про які я вважав за необхід-

не попередити колег. Так, я не був у захваті від цієї 

поспішної статті, але навіть будучи неодмінним чле-

ном редколегії серії «Матеріали й дослідження з ар-

хеології Східної України», погодився з публікацією 

статті С.Д. Лисенка. 
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Такою ж гіпотезою лишається припущення 

про другу лінію розвитку, прихильником якої є 

О.І. Юдін. З його пропозицією вважати окремий 

зрубний курган чи курганний могильник єди-

ним комплексом не можна погодитися, адже, на 

жаль, навряд чи є реальна можливість з’ясувати, 

формувався він 25—50 або навіть 100—150 ро-

ків, а це має принципове значення — давніші 

поховання можуть бути пізньоабашевськими 

або покровськими, а молодші — зрубними роз-

винутого періоду. Не можу погодитися також з 

атрибутацією горщиків з могильника Мокре 2 і 

Мокрої Піщанки як посуду з катакомбними ри-

сами (рис. 2, 2; 3, 16 та ін.). За наявністю широ-

ких розчосів на тулубі й шийці вони, як і дея-

кі інші категорії знахідок (рис. 2, 18, 21), все ж 

ближчі до пізньоабашевських або покровських. 

Пошуки шляхів вирішення проблеми зрубної 

культурогенези тривають.

У статті О.Г. Акулова та В.Г. Самойленка (у 

примітці на с. 340 дізнаємося, що вона друку-

ється за рішенням якоїсь таємної редколегії)2, 

має місце спроба виявити системи в поширен-

ні давніх курганів. Порушена проблема є вкрай 

цікава, але такою ж мірою складна. Як відо-

мо, на військових мапах, якими користували-

ся автори, нанесені не всі кургани, і навіть ті, 

що збереглися, ситуацію не змінюють, оскіль-

ки сотні, якщо не тисячі, курганних насипів 

давно розорані чи зруйновані іншим чином. 

Отже, система, якщо така й була, зараз позбав-

лена своїх складових, а деякі з них у тій чи ін-

шій структурі могли відігравати головну роль. 

Без визначення віку курганів, а це можна зро-

бити лише за допомогою розкопок, будь-яка 

реконструкція втрачає часову характеристику 

і, по суті, стає фантомом. Важко погодитися з 

думкою, що зрушення в наукових парадигмах, 

коли «на смену «археологии культур» приходит 
«археология цивилизаций» (с. 310), можуть хоч 

чимось допомогти. Для деяких регіонів пози-

тивні результати з виявлення та вивчення кур-

ганних систем отримані без надуманих мірку-

вань про «універсуми» і не на «цивілізаційно-

му» рівні узагальнення (с. 310), а з урахуванням 

цілком конкретних археологічних фактів 

(Отрощенко, Болтрик 1982, с. 42—43; Болтрик 

1990, с. 35; рис. 3; 4)

Всі вказані статті є, хоч і різною мірою, по-

вноцінним науковим доробком. На їхньому тлі 

виділяється група статей іншого ґатунку, — та-

2 У збірці не вказані не тільки редколегія, але й відпо-

відальний редактор, як і установа, яка рекомендува-

ла її до друку. 

ких, в яких переважає прагнення до сенсаційних 

заяв, має місце таке ганебне явище як плагіат, 

необґрунтовані звинувачення та викриття всіх та 

всього, що перешкоджає науковому прогресу та, 

зокрема, науковій кар’єрі А.І. Василенка. На цих 

статтях варто зупинитися докладніше.    

Ось уже кілька років у засобах масової ін-

формації України поширюються чутки про ди-

вовижні нові археологічні відкриття на Луган-

щині — прадавнє святилище на «Мергелевій 

гряді» під м. Алчевськ та так зв. «Краснодон-

ський мур» у м. Краснодон. Не лише журна-

лісти й місцеві чиновники (с. 241), але й дея-

кі досить відомі археологи почали представля-

ти ці об’єкти як рукотворні пам’ятки світового 

і/або європейського значення. Інші думки — і 

архео логів, і геологів (Гершкович, Санжаров 

2007; Удовиченко, Бритюк 2008) — щодо при-

родного походження, наприклад, «Мергелевої 

гряди», де є лише цілком звичні для цієї місце-

вості кургани, не враховуються, а пропозиція 

про проведення незалежної геологічної екс-

пертизи ігнорується, очевидно, через острах 

одержати небажаний результат. От чому виїзд 

у м. Краснодон геолога В.Й. Манічева мав би 

бути дуже корисний. 

Однак у статті А.І. Василенка, В.С. Вєтрова 

та В.Й. Манічева факти, наведені нібито на ко-

ристь рукотворності «Краснодонського муру», 

викликають суперечливі почуття. Не беруся 

судити щодо об’єктивності аналізу складу по-

рід (с. 245, ил. 14)3, але всі інші висновки явно 

непереконливі: неправомірне порівняння різ-

них за розмірами та масою «кладок» з об’єкта 1 

з кладками Левенцівської фортеці (ил. 16, 17); 

неозброєним оком видно домальоване не-

різке зображення «кладки» з цього ж об’єкта 

(ил. 12); незрозуміло, як без шурфування хоча 

б до рівня основи каменів (с. 243), автори змог-

ли з’ясувати кут нахилу шару вапняку (ил. 9) і 

те, що він не йде під сучасну денну поверхню 

(с. 247). Ще однією ознакою рукотворності 

«кладки» автори вважають «контакт» вапняко-

вих блоків із молодшими суглинками четвер-

тинного періоду (с. 246), але це явище цілком 

звичне і пов’язане з процесами змиву й виві-

трювання (Удовиченко, Бритюк 2008 с. 66). 

«Краснодонський мур», як і «Мергелева гря-

да», є не більше, ніж залишками складок від-

кладень кам’яновугільного періоду, що зруй-

новані наступною геологічною історією. Втім, 

щось рукотворне тут може бути, наприклад, ті 

3 Звичайно, їх потрібно було відбирати з прилеглих 

блоків вапняку. 
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ж кургани або навіть окремі кам’яні споруди. 

Але чи співпадає піднятий галас довкола цих 

уявних сенсацій із витратами на запропонова-

ні (с. 242) «кропотливые комплексные работы с 
использованием различных методов и привлече-
нием исследователей различных наук»? 

Природа часто підкидає дивні сюрпризи. 

Повчальною для всіх має бути нещодавня іс-

торія відкриття «пірамід» у Боснії, деякі деталі 

яких набагато ефектніші та більше нагадують 

(на жаль, теж тільки нагадують) штучні струк-

тури, ніж ті, які представлені на «Мергелевій 

гряді» й «Краснодонському мурі». У Боснії, 

зрештою, було з’ясовано підоснову сенсації — 

звичайне прагнення під надуманим приводом 

одержати чимале державне чи меценатське фі-

нансування на розкопки того, чого копати не 

варто4. Зрозуміло, що наші фахівці безкорис-

ливі у своїй творчості.

Взагалі прагнення до сенсацій завжди було 

властиве деяким амбітним, але переважно не-

достатньо кваліфікованим археологам. Остан-

нім часом воно стало набувати загрозливого 

характеру. От і В.С. Вєтров та В.О. Скориков 

знайомлять із матеріалами, як вони вважа-

ють, ашельского часу, піднятими біля с. Ви-

шневий Діл на Луганщині. Автори не врахову-

ють, що на корі вивітрювання, тобто на дену-

даційних ділянках, можна знайти багато чого 

із зов нішніми ознаками артефактів, однак для 

обґрунтування їхнього віку потрібна дуже сер-

йозна доказова база. Наведені В.С. Вєтровим і 

В.О. Скориковим знахідки з кварциту типоло-

гічно невизначені, малюнки всіх, крім однієї, 

подані без профілів, не видно ударних горбків, 

а авторська манера зображення ретуші така, 

що неможливо зрозуміти характер її нанесен-

ня. Отже, немає жодних доказів щодо ашель-

ського віку цих знахідок і взагалі їхнього штуч-

ного походження. 

Аж дві статті Й. Пислару присвячені вій-

ськовій справі за Атхарваведою та Авестою. Від 

самого початку вражає твердження (с. 369), що 

буцімто до нього ніхто не займався питання-

ми матеріальної культури прадавніх аріїв (куди 

там Г. Чайлду, М. Гімбутас, О.Ю. Кузьміній і 

багатьом іншим). Зненацька автор позиціонує 

себе прихильником старої, цікавої лише з іс-

торіографічного погляду (Залізняк 2002, с. 90), 

гіпотези Г. Тилака щодо арктичної прабатьків-

щини аріїв (с. 382). В обох статтях подання та 

4 Інформацію з цього приводу можна знайти в Інтерне-

ті за пошуком «piramids in Bosnia» (див., наприклад, 

http://www.gazeta.ru/science/mrakobesie/1826389.

shtml).

інтерпретація археологічних даних просто жа-

люгідні: знахідки ливарних форм для виготов-

лення псаліїв у сабатинівській культурі чомусь 

є підставою для висновку про появу металевої 

вузди ще в час культури КБК-Бабине (Делакеу-

Бабине, за Й. Пислару)5. Й. Пислару припи-

сує собі відкриття сабатинівських металевих 

псаліїв, посилаючись на давню статтю (Пис-

ларий, Будылкина 1982), але негатив ливар-

ної форми для виготовлення псалія з Андрово-

го розпізнав не він, а І.Т. Черняков (Черняков 

1983, с. 39—41, рис. 2, 5). Сам Й. Пислару цей 

негатив порівнював зі скіпетрами, опублікував 

у якості оригінальних сучасні бронзові вилив-

ки кинджала й списа та об’єднав в один комп-

лекс ливарні форми з різних місць (Писларий, 

Будылкина 1982, с. 65, рис. 1, 1, 2). 

У нинішніх текстах румунського (колиш-

нього українського) археолога знаходимо прямі 

запозиченнями з робіт відомих учених. Напри-

клад, на стор. 358—359 останні й перші абза-

ци — текст Т.Я. Єлизаренкової (Елизаренкова 

1995, с. 3). У неї (1995, с. 52—53) також взяті 

посилання на іноземну літературу середини—

кінця XIX ст. (с. 359). Очевидно, шанувальни-

кам пошуку плагіату вивчення статей Й. Пис-

лару надасть чимало задоволення — мені бра-

кувало бажання, часу й наснаги для виявлення 

всіх запозичень. 

Поважну частину збірки займають праці 

А.І. Василенка. Його стаття про В.Г. Самой-

ленка як начальника Луганської археологічної 

інспекції не позбавлена цікавих фактів, місця-

ми повчальна, але перемежовується з відчай-

душними «викриттями» місцевих археологів, 

чиновників, академіка П.П. Толочка, прези-

дента Л.І. Кучми, які, за логікою А.І. Василен-

ка, персонально відповідальні за ліквідацію 

Луганської археологічної інспекції.  

Викриття різного калібру темних сил — 

улюблена справа А.І. Василенка. У його «впе-

чатлениях» про захист докторської дисертації 

Р.О. Литвиненком затавровані сам здобувач, 

завідувач відділу археології енеоліту—бронзо-

вого віку ІА НАНУ професор В.В. Отрощен-

ко, більша частина співробітників цього ж 

відділу, офіційні опоненти — А.Д. Пряхин, 

В.А. Дергачов, С.С. Березанська, всі, облич-

5 Те само і в книзі Й. Пислару, яка б мала ознайоми-

ти румунських колег з досі маловідомою для них 

культурою КБК—Бабине як окремим культурно-

історичним явищем (Pâslaru 2006). Варто казати, що 

цього не досягнуто, бо знову в одній купі опинилися 

різночасові та різнокультурні пам’ятки. Гора наро-

дила мишу.
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чя яких, репліки, виступи під час захисту ви-

явилися не до вподоби невтомному борцеві з 

корупцією і тиранією. Дісталося на горіхи й 

членам спеціалізованої ради по захисту кан-

дидатських і докторських дисертацій, Схід-

ноукраїнському національному університету 

ім. В. Даля, ВАК України. До речі, після за-

хисту листи з проханням на свою підтримку 

були направлені А.І. Василенком до Прези-

дента, Прем’єр-міністра, Генерального про-

курора України, Президента НАНУ, головам 

СБУ та КРУ, які, треба думати, добре обізна-

ні у проблематиці культури КБК-Бабине? 

Дисертація Р.О. Литвиненка не позбавле-

на недоліків. Наприклад, мене не влаштовує 

висвітлення ним послідовності інтерпретації 

пізньоабашевських комплексів Сіверськодо-

неччини, які він тривалий час так не називав, 

але, зрештою, повернувся до моїх визначень, 

зопалу чи навмисно не помітивши цього (Лит-

виненко 2000). Маю також інші заперечення, 

але не оцінити ту колосальну роботу, яку про-

вів Р.О. Литвиненко по вивченню культури 

КБК-Бабине, може лише той, хто: 1) сам поки 

нічого подібного зробити не спроможний; 

2) бачить навколо себе лише ворогів та лихо-

діїв; 3) просто заздрить чужим успіхам.

Приділив багато уваги А.І. Василенко також 

критиці «Кодексу етики професійного архео-

лога». Отже, повертаємося до того, з чого роз-

почали цю статтю. По своїй суті «Кодекс», за 

висловом Є.М. Черниха, члена-кореспондента 

РАН, — моральний пакт, добровільна, але твер-

да угода професіоналів (Від редакції… с. 101). 

Ані в Кримінальному кодексі, ані в законах 

будь-якої держави всі варіанти потенційних 

або реальних конфліктних ситуацій у тому чи 

іншому професійному середовищі не можуть 

бути враховані. Лише «Кодекс етики» (архео-

лога, журналіста, геолога, антрополога та ін.) 

надає таку можливість. Наприклад, можна 

з’ясувати першочерговість публікації археоло-

гічного матеріалу різними особами, які претен-

дують на це, або, скажімо, обумовлювати права 

й обов’язки членів експедиції. Жоден закон не 

забороняє археологові колекціонувати архео-

логічні знахідки, але «Кодекс» вказує (так до-

мовилися між собою професіонали), що цього 

робити не можна. У законах не прописано, чи 

може археолог консультувати приватних ко-

лекціонерів археологічних предметів, але «Ко-

декс» (так домовилися професіонали, виходя-

чи з нинішньої ситуації в Україні) поки дозвіл 

на це не надає. А.І. Василенко всього цього не 

побачив або не зрозумів (чи не захотів зрозумі-

ти?) і з властивим йому запалом звинуватив ав-

торів «Кодексу» в прихильності ідеям… Кому-

ністичного Інтернаціоналу (с. 472).

Загалом, ситуація більш-менш зрозумі-

ла. Під приводом пошанування померлих, до 

участі в збірці залучено багатьох колег. Не ду-

маю, що останні знали про те, що на сторінках 

видання разом з їхнім науковим доробком буде 

стільки «викривальних», заповнених нісеніт-

ницею текстів особи, яка відповідальна за ви-

пуск. У повсякденному житті, без посилань на 

будь-які кодекси й закони, такі дії людини, яку 

уповноважили суто до технічної роботи, є об-

маном, а стосовно небіжчиків дії А.І. Василен-

ка набули ще й рис звичайного блюзнірства.

На часі знову звернутися до українських ар-

хеологів не бути байдужими та взяти участь у 

обговоренні «Кодексу етики професійного ар-

хеолога». 
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Мамай-Гора, що розташована поблизу с. Ве-

лика Знам’янка Запорізької обл., це обширна 

височина на лівому березі сучасного Кахов-

ського водосховища. Від його дзеркала її висо-

та сягає 81 м. Колись тут до Дніпра впадав його 

лівий доплив — р. Конка. Зазвичай у давнину 

незвичні явища природи (а в степу наявність 

подібної гори була справді дивом) викликали 

посилений інтерес у мешканців регіону. Саме 

тому Мамай-Гора, яка, мабуть, вважалася са-

кральним місцем, стала останнім притулком 

для померлих багатьох племен і народів, які 

жили тут від епохи неоліту до доби пізнього се-

редньовіччя включно.

На жаль, останнім часом збереженню істо-

рико-культурної спадщини приділяється все 

менше уваги, незважаючи на прийняті Вер-

ховною Радою Закони України «Про охорону 

культурної спадщини» (2005) та «Про охоро-
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ну археологічної спадщини» (2004). Адже, як 

слушно зауважує один зі знаних фахівців у га-

лузі юридичної деонтології С.С. Сливка (2001, 

с. 38), одним з негативних чинників у роботі 

посадовців є небажання змінити власну думку, 

навіть незважаючи на зміни у законодавстві. 

Саме тому нині частішають випадки кар-

них злочинів, пов’язаних з так зв. «чорною 

археологією». Наприклад, у Запорізькій обл. 

нещодавно була зафіксована спроба погра-

бувати найбільший курган у Приазов’ї — 

Куляб-Могилу — пам’ятку національного зна-

чення. Ці дії вимагають порушення криміналь-

ної справи згідно з ч. 3 ст. 298 Кримінального 

кодексу України (Науково-практичний… 2005), 

що й було зроблено, проте ніяких активних 

оперативних та слідчих заходів так і не було 

вчинено. Не обійшлося без «чорних археоло-

гів» і на Мамай-Горі. За незаконні розкопки 

розташованого там кургану мешканець с. Ве-

лика Білозерка був засуджений до шести міся-


