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Історія і обставини 
знахідки 
Два хлопчики-пастушки, сини коза-
ків, 12-літній Федір Деркач і 14-літ-
ній Карпо Маджар, пасли худобу. 
Несподівано Федір, проходячи пі-
щаною дюною, провалився в широ-
ку горловину великої посудини. Не 
змігши витягнути знахідку із зем-
лі сам, хлопець покликав на допо-
могу свого товариша Карпа. Удвох 
вони дістали, крім великого срібно-
го позолоченого глека з двома руч-
ками (амфори), ще кілька золотих 
чаш — і все це віднесли додому до 
Деркача, хата якого знаходилася за 
200 сажнів від місця знахідки (за ін-
шими версіями, хлопці сховали ви-
явлені речі поряд із озером). 

Діти покликали матір Деркача. 
Коли жінка побачила посуд, зовні 
схожий на церковні потири, вона зля-
калася і вирішила, що хтось обікрав 
церкву і сховав крадені речі. Тому 
веліла сину негайно все винести з 
дому: «А то ще й нам буде напасть!».

Однак у багатьох публікаціях по-
вторюється стереотипна фраза, що 
«пастушки знайшли скарб на бере-
зі ріки Ворскли». Насправді ж, най-
коротша відстань по прямій до Вор-

скли чотири кілометри, але це через 
непрохідну заболочену заплаву річ-
ки Тагамлик — лівої протоки Вор-
скли, що впадає в неї неподалік. Ре-
ально доступна дорога до Ворскли 
від місця знахідки пролягає через 
село Пристанційне у напрямку до 
Старих Санжар і становить не мен-
ше шести кілометрів.

Сучасні дослідники так характе-
ризують місце знахідки: «Малопе-
рещепинський скарб був виявлений 
біля схилу дюни, серед рухомих піс-
ків другої надзаплавної тераси ріки 
Тагамлик, при її впадінні у Ворсклу, 
за 0,8 кілометра на захід від сучас-
ного села та 0,25—0,30 кілометра на 
північ від бруківки — колишньої грун-
тової дороги, що з’єднує Малу Пе-
рещепину зі станцією Малопереще-
пинська та селом Пристанційне… 
Для закріплення дюн тут, у 1960-х 
роках, насадили сосновий ліс» (В. В. 
Приймак, О. Б. Супруненко. Малопе-
рещепинський скарб». — Київ—Пол-
тава. Вид. «АСМІ», ВЦ «Археологія», 
2005 р. — 24 сто.).

Тим часом про знахідку повідо-
мили волосним стражникам. Наступ-
ного дня туди прибув урядник Оси-
пенко із селянами-землекопами. 
Організовані під його наглядом роз-

копки дали приголомшливий ре-
зультат: величезний скарб — понад 
1 000 предметів (за іншими даними 
понад 800) — залягав на глибині 0,2 
— 1 метра у ямі діаметром приблиз-
но 1,5 метра. Слідом за «офіційними 
особами» з’явилося й чимало охочих 
поживитися жителів села. Унікальна 
знахідка була значною мірою зруй-
нована і розграбована. Видатний 
український археолог, мистецтвоз-
навець, а на той час хранитель Ер-
мітажу, Микола Макаренко з болем 
описував поведінку місцевого люду.

Жителі села, натовпом оточив-
ши пагорб, один поперед одного тя-
гли з піску речі, рвали, ламали, кида-
ли під ноги уламки знайдених пред-
метів, шматували собі «на пам’ять» 
частинки золотих пластинок фольги, 
тут же жбурляючи їх під ноги, бо су-
сіди знаходили більші. «Золота ли-
хоманка» охопила майже все село. 
Коли ж набралося досить багато ко-
штовностей, місцевий урядник пе-
редав їх становому приставу. Остан-
ній звелів скласти їх посеред кан-
целярії, залишивши лише одного 
«дядька» охороняти знахідки, а сам 
поїхав у справах, доручивши учас-
никам «розкопок» продовжувати по-
шуки. Поки речі два дні перебували 
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у канцелярії, «добросердні» охорон-
ці дозволяли односельцям брати де-
які «дрібнички» собі.

А один із відкривачів скарбу — 
Карпо Маджар — у 1965 році у сво-
їх спогадах навів таку деталь. Одним 
із перших для експертної оцінки зна-
хідок був запрошений місцевий зуб-
ний технік чи дантист. То коли він піс-
ля «успішної експертизи» виходив із 
приміщення, де перебували знайде-
ні речі, його кишені стали помітно 
витинатися.

Звістка про нечуваний скарб 
скоро досягла Полтави, а згодом і 
Петербурга. До Малої Перещепини 
Полтавським губернським земством 
був відряджений член Полтавської 
ученої архівної комісії Ілля Зарець-
кий, а з Археологічної комісії із Пе-
тербурга відбув згаданий уже вче-
ний, наш земляк Микола Макарен-
ко. Саме завдяки цим двом дослід-
никам був усе ж таки збережений, в 
основному, цей унікальний археоло-
гічний комплекс. Вони також надали 
перші детальні звітні описи обста-
вин відкриття і складу скарбу.

Ось як пише Ілля Зарецький: 
«…Я 1 июня отправился на место на-
ходки в Малую Перещепину.

Местность, где найден клад, 
представляет сыпучие пески и ле-
жит у околицы с. Малая Перещепи-
на саженях в двухстах от шоссе, иду-
щего от станции Малая Перещепина 
до с. Малая Перещепина, сейчас за 
лесом идущим от самой станции в 
версте от последней.

Неподалеку от места находки, 
несколько ближе к станции, справа у 
шоссе, имеется небольшое озерко. 
Самое место находки не представ-
ляет ничего выдающегося среди об-
щей волнистой песчаной местнос-
ти, здесь нет вблизи ни курганов, ни 
других каких-либо искусственных 
насыпей. Место находки клада 
представляет небольшую площадку 
среди песчаных бугров (дюн), про-
метенную от сыпучего песка до бо-
лее плотного черноватого древне-
го культурного слоя. На площад-
ке этой видны мелкие черепки до-
исторической глиняной посуды и 
свежеразломанные кусочки сгнив-
шего дерева, выброшенные при 
раскопке. В окрестности по пескам 
неоднократно были находимы мел-
кие древние предметы: наконечни-
ки копий и стрел из бронзы и желе-
за, подобные находимым у нас вез-
де по дюнным пескам. Преданий о 
зарытом здесь кладе у местных жи-
телей не сохранилось.

По прибытии на место находки 
клада здесь представилась карти-
на такого рода. Еще издали видно 
было, как непрерывно взрослые и 
дети, мужчины и женщины с засту-
пами на плечах, одни шли из села 
к месту находки, а другие обратно 
к селу и в разные стороны, на мес-
те находки рылось человек двад-
цать разного возраста и пола в пес-
ке, кто как хотел. Вокруг копачей 
стояли любопытные, прибывшие с 
разных мест» (И. А. Зарецкий. Клад, 
найденный при селе Малая Пере-
щепина Константиноградского уез-
да Полтавской губернии // Тр. ПУАК. 
— г. Полтава. Изд. ПУАК, 1912 г. — 
Вып. 9. — ст. 181 — 206, І табл.).

Називають ще одну людину, при-
четну до збереження скарбу, — по-
мічника справника Федоровсько-
го. Він також ужив необхідних захо-
дів, щоб знахідки не розійшлися по 
руках і не були безповоротно втра-
чені для науки. Саме він доповів про 
знахідку губернаторові, а той, у свою 
чергу, археологам у Петербург.

(Початок. Закінчення на 5-ій стор.)

29 травня 1912 року за північно-західною околицею села Мала 
Перещепина, на той час Констянтиноградського повіту Полтавської 
губернії (нині село Новосанжарського району Полтавської області), 
була виявлена одна з найсенсаційніших знахідок ХХ століття

Меч із кільцевим 
навершям у золотій оправі.

Золоті браслети 
з коштовними каменями.

Золотий лев.

Золотий глек із ручкою.

Золотий перстень із монограмами.

Увага!Увага!
Акція «Вечірка — 

ветеранам»
Редакція газети «Вечірня Пол-
тава» оголошує передплату 
газети на ІІ півріччя 2012 року 
для ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни за пільговою ціною 
— 35 грн.

Передплатити газету можна 
тільки у районних радах вете-
ранів та в редакції газети.

Телефон для довідок: 
7-36-07.

Оцінюючи бійку 
в українському парламенті, 
що виникла через спробу 
прийняття закону, який 
надавав російській 
мові в Україні статусу 
регіонального, ніхто 
не звертає уваги 
на цілу низку дивацтв. 

У Верховній Раді багато законо-
проектів лежать місяцями, але 
проект закону про мову на обго-
ворення потрапив швидко. Жва-
ва дискусія в Президії Верхо-
вної Ради переросла в бійку піс-
ля того, як депутат Вадим Колес-
ніченко (головний захисник ро-
сійськомовності в українсько-
му парламенті) ударив в обличчя 
депутата-«бютівця».

До речі, саме Колесніченко 
очолює Координаційну раду ор-

ганізації російських співвітчиз-
ників, що об’єднує 141 проросій-
ську організацію, діяльність якої 
фінансується урядом Російської 
Федерації. Власне організація й 
створена була для того, щоб упо-
рядкувати розподіл російських 
грошей серед проросійських ор-
ганізацій України. Іншими сло-
вами, депутат Колесніченко — 
головний в Україні з розподілу 
російських грошей серед «профе-
сійних росіян».

Російська мова в Україні — 
це дуже прибутковий бізнес. Що-
річно уряд Москви, Федеральне 
агентство у справах СНД і Фонд 
«Русский мир» перераховують 
українським «професійним росі-
янам» майже 85 мільйонів дола-
рів США. За цей куш у середови-
щі «професійних росіян» постійно 
триває бійка, яка періодично ви-
світлюється на сторінках україн-

ських і російських ЗМІ. І не тіль-
ки. Наприклад, після самогуб-
ства віце-консула РФ в Одесі Ігоря 
Цвєткова в українській пресі ак-
тивно обговорювалася версія, що 
причиною цього була виявлена ре-
візією розтрата коштів, виділених 
на фінансування проросійських 
організацій. Страшенно критику-
ють російських дипломатів у Кри-
му. «Професійним росіянам» гро-
шей хочеться.

Депутата Вадима Колеснічен-
ка тільки ледачий не звинувачу-
вав ще в розкраданні російських 
грошей. «Тромбом у проросій-
ському русі» охрестила його лі-
дер ПСПУ (Прогресивної соціаліс-
тичної партії України) й відомий 
«професійний» друг Росії Наталія 
Вітренко. Багато проросійських 
організацій відкрито заявляють, 
що російських грошей вони не ба-
чили й що їх розкрадають на ета-
пі перерахування в Україну. Зро-
зуміло — не без участі потрібних 
людей із Кремля.

Для чого я все це розповідаю? 
Так для того, що, по-перше, в Ро-
сії відбулася зміна влади, і ймо-
вірність проведення ревізії витра-
ти російських грошей в Україні 
стала дуже високою. А по-друге, 
протягом минулого тижня актив-
но обговорювався сценарій, згід-
но з яким вихід Греції з єврозони 
обіцяє Росії рецесію, безробіття й 
девальвацію рубля. Якщо процес 
стане некерованим, ціни на нафту 
впадуть до 60 доларів за барель. 
Що знову ж спричинить економію 
Росією бюджетних коштів.

Коли грошей не дають Чеч-
ні — відбуваються теракти. Коли 
не дають Південній Осетії — про-
російський політик Кокойти про-
вокує грузинів на конфлікт. Депу-
тат же Колесніченко разом із заці-
кавленими товаришами грамотно 
провів у Верховній Раді бурхли-
ве обговорення мовного питання, 
яке переросло в «мовне побоїще». 
Гарантую, що зацікавлені особи в 
Москві вже розписують у кремлів-
ських кабінетах жахи «бандерів-
ського свавілля».

А отже, гроші Кремля в чер-
говий раз дістануться не росій-
ським бюджетникам, а україн-
ським «професійним росіянам». 
Що поробиш — «хозяин-барин». 
Як говорять одеські євреї — не-
пристойно розгулювати без шта-
нів, обговорювати жінок позаочі 
й рахувати чужі гроші.

Дмитро КАЛИНЧУК 
«Эхо Москвы»

Шерше бабло

Истребитель маршаловИстребитель маршалов

Суд відмовився 
«здавати» депутатів, 
які отримали 
квартири
Суд відмовив у задоволенні позо-
ву «Української правди» до Апара-
ту Верховної Ради щодо оприлюд-

нення списку депутатів, які отрима-
ли квартири за державний рахунок.

Відповідне рішення ухвалив суд-
дя окружного адміністративного 
суду міста Києва Вєкуа Нана.

Таким чином, інформацію про те, 
хто з народних депутатів отримав 
квартири за державні кошти, суд ви-
знав конфіденційною.


