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 СПІВПРАЦЯ Т.Г. МОВШІ З ПЕРЕЯСЛАВСЬКИМ ЗАПОВІДНИКОМ

Висвітлюється довголітня співпраця відомого археолога, талановитої дослідниці трипільської 
культури Т.Г. Мовші з Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав».
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Значна частина творчого життя Тамари Григорівни Мовші (1922–2003) – відомого 
археолога, музеєзнавця, видатної дослідниці трипільської археологічної культури, 
активного охоронця національної культурної спадщини, лауреата премії В.В. Хвойки – була 
пов’язана з колективом Переяслав-Хмельницького державного історичного музею, згодом 
Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника, нині Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». Вагомим і неоціненим  є її внесок у розбудову, 
розвиток та наукову діяльність Заповідника, з яким вона тісно співпрацювала 28 років, з 
них 13 років безпосередньо в його штаті як керівник Музею трипільської культури.  

Знайомство Т.Г. Мовші з Переяславом розпочалося у 1960–1970-х рр. з виробничих 
стосунків, які пов’язували Переяслав-Хмельницький державний історичний музей, 
очолюваний М.І. Сікорським, з Державним історичним музеєм УРСР (ДІМ УРСР, нині 
Національний музей історії України), співробітником якого вона була у 1945–1977 рр. 
У ті роки ДІМ, як провідний музейний заклад України, охоче надавав методичну та 
практичну, часто й матеріальну, допомогу провінційним музеям, підтримував жваві 
контакти з багатьма музейними установами, до яких належав й Переяслав-Хмельницький 
історичний музей. Дружні стосунки Михайла Івановича Сікорського з директором ДІМ 
Іваном Омеляновичем Дудником, творчі інтереси – з науковцями музею В.О. Сидоренком, 
В.І. Самойленком, І.В. Бондарем, О.Д. Ганіною, Г.М. Шовкопляс, з якими зав’язалося у 
плідне співробітництво у науковій сфері, а з Т.Г. Мовшею на початку 1970-х рр. проявилося 
ще й у спільних археологічних дослідженнях.

У 1960–1974 рр. археологічною експедицію ДІМ УРСР, яку очолювала Т.Г. Мовша, 
проводились розкопки трипільських пам’яток у с. Жванець. (Рис. 1, 2, 3).  Дослідницею були 
виявлені унікальні археологічні об’єкти: оборонний вал і рови трипільського «городища» в 
ур. Щовб та комплекс двоярусних гончарних печей на схилі ур. Лиса Гора. Відкриттям 
рідкісних об’єктів найдавнішого гончарного виробництва зацікавився М.І. Сікорський, який 
на той час активно розбудовував археологічний розділ у музеї просто неба. З пропозицією 
про перенесення однієї з виявлених гончарних печей у Музей народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини Михайло Сікорський звернувся до Тамари Григорівни, 
яка в свою чергу була зацікавлена як у збереженні та музеєфікації унікальних об’єктів 
своїх досліджень, так і у практичній участі працівників музею в роботах експедиції.

У серпні 1974 р. музейним автобусом ПДХІМ Подільська експедиція ДІМ у складі 
керівника експедиції Т.Г. Мовші, лаборанта ДІМ О.О. Якубенко, наукових співробітників 
ПХДІМ Г.М. Бузян, В.І. Слюсаря, художника ПХДІМ І.І. Нестеренка прибула на місце 
розкопок у с. Жванець. (Рис. 4). Молодь розмістилася в палатках в ур. Лиса гора, ближче 
до розкопів. Тамара Григорівна винаймала житло у селі і кожного дня, нерідко по кілька 
разів на день, переходила через стрімку течію річки Кармелітки, піднімалася по крутому 
довгому схилу останцю (ур. Щовб) на Лису гору, де працювала безпосередньо на розкопах, 
обробляла кераміку, вела щоденник. (Рис. 5, 6). Того року була розчищена сьома, остання з 
відкритих гончарних печей виробничого комплексу на схилі плато над долиною р. Жванчик 
(рис. 7) та проведені розкопки ранньотрипільських шарів поселення в ур. Лиса гора. 
[11]. Наприкінці роботи експедиції за здобутими протягом сезону матеріалами прибули 
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працівники Переяслав-Хмельницького історичного музею на чолі з М.І. Сікорським. 
Залишки гончарної печі, яку через особливості каменистого ґрунту неможливо було 
взяти монолітом, у розібраному вигляді були перевезені, а пізніше частково відтворені в 
реконструкції на території Музею народної архітектури та побуту у Переяславі. Там же, в 
якості експерименту, був відтворений й фрагмент розкопок комплексу ранньотрипільських 
археологічних об’єктів (залишків наземного житла із зернотерками та розтиральниками і 
кам’яного вогнища за його межами), розкритих на Лисій горі. (Рис. 8).

У наступні 1975–1978 рр. співпраця із Переяславом продовжилась подальшими 
роботами на пам’ятках Подністров’я, зокрема, у с. Жванець, де були розкопані залишки 
трипільського наземного житла на поселенні в ур. Щовб (рис. 9), гончарної майстерні 
поблизу гончарного комплексу в ур. Лиса гора, землянки раннього залізного віку (рис. 10), 
могильника давньоруського часу в ур. Щовб. [12; 1]. Музей постійно приймав участь у 
роботі експедиції, допомагаючи автотранспортом, надсилав своїх співробітників для 
проведення польових робіт, надавав приміщення для зберігання здобутих матеріалів. Досвід 
польової та наукової роботи із прекрасним спеціалістом, яким була Тамара Григорівна, 
отримали у ці роки молоді співробітники ПХІМ науковці Г.М. Бузян, В.І. Слюсар, 
М.О. Хоменко, В.М. Ричка, художник І.І. Нестеренко, фотограф В.Ф. Воловик.

З 1977 р. Тамара Григорівна працює в Інституті археології АН УРСР, але музей і 
музейна робота залишилися для неї важливими і близькими й надалі. Вона не пориває 
зв’язків ні зі своїм «рідним» ДІМ, ні з ПХДІМ (із 1979 р. – Переяслав-Хмельницьким 
державним історико-культурним заповідником – ПХДІКЗ), який постійно бере участь у 
польових дослідженнях, очолюваних Тамарою Григорівною: це Пізньотрипільський загін 
Дністровської комплексної новобудовної експедиції Інституту археології АН УРСР (1975–
1980) [13; 14; 15; 16], Доброводський (1981–1982) [17; 18; 19]  та Косенівський загони 
Комплексної трипільської експедиції ІА АН УРСР (1983–1985, 1987–1988) [22; 23; 2]. 
У ці роки Т.Г. Мовшею активно проводились великі стаціонарні розкопки на поселеннях-
гігантах Доброводи та Косенівка й численні археологічні розвідки на Подністров’ї та на 
Побужжі. (Рис. 11-15).

 На прохання М.І. Сікорського Тамара Григорівна допомагає у створенні першого 
в Україні музею хліба (1984 р.), сприяє діловим знайомствам з багатьма дослідниками-
археологами України та Молдавії, які надали необхідні для музейної експозиції матеріали 
та артефакти, передала власні знахідки у фонди заповідника. 

У 1984 р. Тамара Григорівна ініціювала цікаві дослідження на класичній території 
трипільської культури на Правобережжі Середнього Подніпров’я. Протягом двох 
сезонів 1984–1985 рр. організовані та очолювані Т.Г. Мовшею Київсько-Трипільський 
загін Трипільської експедиції ІА АН УРСР  (1984 р.) та загін експедиції «Зводу» 
УТОПІК (1985 р.), обстежили кілька десятків пам’яток Трипільської культури, на 
місцях досліджуваних у свій час першовідкривачем культури В.В. Хвойкою. [20; 21; 
24]. Активними учасниками експедиції були співробітники ІА АН УРСР та ПХДІКЗ 
О.Г. Колесніков (Корвін-Піотровський), Г.М. Бузян та М.Т. Товкайло. Отримані знахідки 
поповнили фонди ПХДІКЗ.

Після виходу на пенсію (1989 р.) Тамара Григорівна не припиняє творчої діяльності. 
Як науковець і керівник Київської обласної археологічної секції Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури Т.Г. Мовша разом з членом президії УТОПІК 
М.І. Сікорським виступила одним з ініціаторів створення музею трипільської культури в 
с. Халеп’я – місці відкриття В.В. Хвойкою перших трипільських пам’яток та робіт першої 
Трипільської експедиції 1934–1939 рр., керованої визначними дослідниками старшого 
покоління С.С. Магурою та Т.С. Пассек [27].

З 1990 р. Т.Г. Мовша була зарахована до штату Переяслав-Хмельницького 
державного історико-культурного заповідника, а 31 січня 1991 р. призначена завідувачем 
новоствореного науково-дослідного відділу заповідника «Музей трипільської культури». 
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Матеріальне забезпечення та практичну роботу по створенню експозиції нового музею 
взяли на себе працівники археологічного відділу заповідника, наукову та організаційну 
складову забезпечувала Тамара Григорівна Мовша. Під час роботи над експозицією Тамара 
Григорівна багато часу приділяла спілкуванню з місцевими жителями, деякі з яких брали 
участь ще у довоєнних розкопках на Коломийщині І та ІІ, збирала їх спогади. Через жваве 
листування та безпосередні контакти дослідниця отримувала мемуари науковців старшого 
покоління (Т. Білановська, Т. Черниш, В. Маркевич) про довоєнні та повоєнні дослідження 
трипільських пам’яток. Створила цікаву виставку, присвячену дослідникам трипільської 
культури всіх поколінь. Вона розробила наукову концепцію та започаткувала експозицію, 
в якій відтворила своє бачення розвитку Трипілля. Основу експозиції склали матеріали 
власних досліджень Тамари Григорівни та оригінальні матеріали з пам’яток різних регіонів, 
які вона отримувала від колег-археологів завдяки своїм приязним особистим стосункам 
з ними, зокрема, В.І. Маркевичем, І.С. Винокуром, М.М. Шмаглієм, Л.Ю. Поліщук, 
О.О. Якубенко, В.А. Косаківським, В.М. Захар’євим та ін. (Рис. 16, 17). Суттєво доповнили 
експозицію розроблені Т.Г. Мовшею карти Трипілля та суміжних культур на різних етапах 
існування, узагальнена карта знахідок культурних рослин на трипільсько-кукутенських 
пам’ятках. Завдяки дружнім зв’язкам з багатьма колегами України, Росії, Молдови, Румунії 
вона збагатила новими матеріалами як експозицію, так і архіви музею. Її наполегливість 
та працездатність дозволили в короткий термін створити експозицію музею трипільської 
культури, яка спершу була розгорнута у с. Халеп’я. Відкриття її відбулося 19 серпня 
1992 р. [9].

Того року за пропозицією Т.Г. Мовші експедиція заповідника провела дослідження 
решток житла на поселенні Коломийщина ІІ, які мали поповнити артефактами нову 
експозицію та стати початком музеєфікації розкритих археологічних об’єктів трипільської 
культури як складової частини музею [5; 10]. Щодо останнього, то цим задумам не 
судилося здійснитися. 

У 1990-х рр. співпраця й активна участь Тамари Григорівни у житті заповідника 
поглиблюється і урізноманітнюється. Маючи неспокійну і запальну вдачу, вона вносить 
цікаві неординарні пропозиції щодо функціонування музею трипільської культури, 
з вдосконалення наукової роботи заповідника, не зупинялася перед висловлюванням 
критичних зауважень, але незважаючи на окремі незгоди, стосунки її з М.І. Сікорським 
залишалися приязними й взаємовигідними. Своєю невтомною енергією та наполегливістю 
вона надихала колег до наукового зростання, прагнення вдосконалення, до наукового 
пошуку, не дозволяла стояти на місці. Саме цей імпульс спонукав археологів заповідника 
на археологічні пошуки й дослідження пам’яток Переяславського Лівобережжя. За 
її сприяння завдяки дієвій співпраці заповідника з обласною організацією УТОПІК, 
археологічну секцію якого вона довгий час очолювала, протягом 1988–1993 рр. 
експедицією ПХДІКЗ було здійснене практично суцільне археологічне обстеження 
Переяслав-Хмельницького й Яготинського районів Київщини [3]. Наслідком цих робіт 
було відкриття понад двох сотень різночасових пам’яток, у тому числі  низки пам’яток 
лукашівської локально-хронологічної групи трипільської культури, що дозволило 
включити Лівобережжя Переяславщини до основного ареалу розповсюдження Трипілля 
[4, 6; 7; 8]. У польових дослідженнях відомого нині поселення Крутуха-Жолоб на 
околиці Переяслава через стан здоров’я Тамара Григорівна безпосередньої участі не 
брала, але жваво цікавилася результатами робіт експедиції, надавала корисні поради та 
консультувала з питань визначення і датування матеріалів, отриманих під час розкопок 
1994–2000 рр.

З ряду об’єктивних та суб’єктивних причин (тривали непрості 1990-ті роки), у 
1999 р. музейна експозиція у с. Халеп’я була перенесена до м. Переяслава-Хмельницького. 
Т.Г. Мовша, залишаючись завідувачем відділу, основну увагу приділила вдосконаленню 
наукової концепції, за якою й створена нині існуюча експозиція Музею трипільської 
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культури – н/д відділ Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» [9]. 
До останніх днів Тамара Григорівна продовжувала працювати над науковими розробками 
для музею трипільської культури в Переяславі, деякі з них вилилися у статті. Останні 
публікації вийшли друком вже після смерті дослідниці, зокрема, давно задумані нею 
спогади про улюбленого учителя Т.С. Пассек [25; 26].

У листопаді 2002 р. Тамара Григорівна оглянула новостворену експозицію музею, 
запропонувала внести декілька завершальних штрихів, зробила ряд конкретних і слушних 
зауважень, які були враховані. Відкриття нової експозиції відбулося 20 вересня 2003 р., але 
Тамара Григорівна, на жаль, не дожила до цієї довгоочікуваної події. Вона пішла з життя 
4 березня 2003 р.

Колектив заповідника, його співробітники, яким пощастило працювати чи 
спілкуватися з Тамарою Григорівною, збережуть про неї вдячну пам’ять.
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Buzyan Galina 
A collaboration of Tamara Movshа with the Pereyaslavskim reserve
Іn the article told about the collaboration of the known archaeologist, researcher of tripil’skoy culture 

Tamara Movshi, with the National istoriko-etnografi chnim reserve «Pereyaslav».
Key words: Tamara Movsha, museum, reserve, research, tripil’ska culture.
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Рис. 1. Т.Г. Мовша на розкопках у с. Жванець. 1978 р.

Рис. 2. с. Жванець. Вигляд на уроч. Щовб та Лиса Гора. 1975 р.

Рис. 3. с. Жванець. Вид на розкоп в ур. Щовб. 1975 р.
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Рис. 4. с. Жванець. Учасники розкопок 1974 р. Г. Бузян, В. Слюсар, О. Якубенко.

Рис. 5. с. Жванець. Розчистка ранньотрипільського комплексу в ур. Лиса Гора. 1974 р. 
На задньому плані – Т. Мовша та В. Слюсар.
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Рис. 6. с. Жванець. ур. Лиса Гора, Т.Г. Мовша, Г. Бузян, В. Слюсар – робочий момент.

Рис. 7. с. Жванець. Рештки печі № 7, розкопаної у 1974 р.
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Рис. 8. м. Переяслав. Реконструкція розкопок 1974 р. на Лисій горі. Фото 1975 р.

Рис. 9. с. Жванець. Залишки житла трипільської культури в ур. Щовб. 1976 р.
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Рис. 10. с. Жванець. Розкопки землянки раннього залізного віку в ур. Щовб. 1975 р.

Рис. 11. с. В. Слобода. Розкопки житла трипільської культури. 1980 р.
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Рис. 12. с. В. Слобода. Розвідка Т.Г. Мовші в околицях села. 1980 р.

Рис.13. с. Жванець. На розкопі в ур. Щовб. 1978 р.
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Рис.14. с. Косенівка. Учасники розкопок 1985 р.

Рис.15. с. Косенівка. Т.Г. Мовша, О. Якубенко, 
Л. Андрієвська в таборі експедиції. 1987 р.
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Рис. 16. с. Тальянки. О.О. Якубенко, Т.Г. Мовша, В.І. Маркевич, 
Г.М. Бузян під час наукової конференції. 1990 р.

Рис. 17. с. Майданецьке. Доповідь М.М. Шмаглія 
перед колегами – учасниками конференції 1990 р.


