
ISSN 0235-3490. Археологія, 2008, № 3 122

У 2006 р. виповнилося 85 років одному з най-
шановніших археологів Одеси, відомому до-
сліднику стародавньої Тіри Ісааку Бенціонови-
чу Клейману.

І.Б. Клейман народився 19 жовтня 1921 р. у  
с. Іванівка (нині м. черново) Одеської обл. В 
1932 р. його родина переїхала жити до Одеси, 
де І. Клейман закінчив артилерійську середню 
школу. В 1939 р. юнак вступив до 3-го Ленін-
градського артилерійського училища, в якому 
навчався до Великої Вітчизняної війни, під час 
якої воював на Ленінградському й Волховсько-
му фронтах, спочатку командиром взводу, по-
тім заступником командира стрілецького полку 
з артилерії. Під час війни Ісаака Бенціоновича 
було двічі поранено; його бойові заслуги від-
значено урядовими нагородами. В 1947 р., після 
звільнення в запас, І.Б. Клейман вступив на іс-
торичний факультет Одеського державного уні-
верситету ім. І.І. Мечнікова, після закінчення 
якого  працював учителем середньої школи в За-
порізькій обл. У 1955 р. Ісаак Бенціонович вла-
штувався на роботу в Одеський археологічний 
музей (ОАМ), де відбулося його становлення 
як фахівця-археолога і минуло 40 років плідно-
го наукового життя (він був науковим співробіт-
ником, завідувачем античного відділу, науковим 
консультантом). І.Б. Клейман і нині не залишає 
свій музей, працюючи на суспільних засадах. 

Крім того, з 1961 р. він є незмінним секретарем 
Одеського археологічного товариства.

І.Б. Клейман брав участь в археологічних 
розвідках у Нижньому Подністров’ї, розкоп-
ках Ольвії. У науковому доробку дослідни-
ка близько 90 публікацій із різноманітних пи-
тань античної археології, проте більшість його 
праць присвячено проблемам історії та куль-
тури давньогрецької колонії Тіра. Саме ця ан-
тична пам’ятка, без сумніву, стала найяскраві-
шою сторінкою його наукової біографії.

чверть століття — з 1963 до 1988 рр. — Іса-
ак Бенціонович Клейман очолював Білгород-
Дністровську експедицію ОАМ, що здійсню-
вала дослідження давньої Тіри. Щороку з роз-
копок І.Б. Клеймана в фонди музею надходили 
численні нові знахідки — монети, теракоти, на-
писи на мармурі (серед останніх — знаменитий 
декрет на честь Автокла). І.Б. Клейману нале-
жить честь відкриття оборонної стіни давньо-
грецького міста та встановлення її стратиграфії. 
Підсумком багатолітньої наполегливої наукової 
праці вченого стала монографія «Древнє місто 
Тіра», написана разом із П.й. Каришковським. 

Професійність і скрупульозність дослідни-
ка, відповідальне ставлення до роботи прине-
сли Ісааку Бенціоновичу заслужену повагу в 
науковому світі як України, так і за її межами, 
стали зразком для кількох поколінь молодих ар-
хеологів, які починали свою фахову діяльність 
під його керівництвом на розкопках Тіри.

19 жовтня 2007 р. І.Б. Клейману виповнило-
ся вже 86! Ні, лише 86! Адже Ісаак Бенціоно-
вич, як і раніше, жваво цікавиться всім, що сто-
сується справи його життя — археології. Він 
бере активну участь у наукових дослідженнях 
музею, продовжує багаторічну працю над ката-
логом античних теракот із колекції ОАМ. жива 
легенда археологічної Одеси — І.Б. Клейман, 
як і завжди, надає приклад в усьому — в науці, 
стосунках з колегами й друзями, життєрадісно-
му сприйнятті світу.

Співробітники ОАМ, Інституту археології 
НАН України, редколегія журналу «Археоло-
гія» щиро вітають Ісаака Бенціоновича з днем 
народження, зичать міцного здоров’я, щастя, 
творчої наснаги й подальших успіхів у роботі.
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