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КРАЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ 

(До вісімдесятиріччя з дня народження археолога  

Людмили Петрівни Крилової-Єлінової) 

 

Людмила Петрівна Крилова-Єлінова народилася одинадцятого липня 

1930 року в невеликому селищі Чернь Тульської області. Її батько, Петро 

Дмитрович Шатський, був військовим, під час Великої Вітчизняної війни 

керував військовими перевезеннями. Мати, Анастасія Петрівна, була домо-

господаркою. Дядько по матері, Григорій Петрович Маліков, співав в опері С. 

Мамонтова. Після переїзду сім’ї до Саратова Людмила Петрівна навчалась у 

школі, технікумі, а в 1958-1963 роки – на історичному факультеті Саратовсь-

кого університету. Науковим керівником її був видатний учений, археолог Б. 

О. Латинін. Учителем і другом – Т. С. Пассек, перша в СРСР жінка – доктор 

наук в археології. 1963 року Людмила Петрівна приїхала в Україну й деякий 

час працювала в експедиції інституту археології АН УРСР, що проводила 

розкопки в зоні будівництва Краснознам’янської зрошувальної системи в 

Херсонській області під керівництвом археолога-скіфолога О. І. Тереножкіна. 

Цього ж 1963 року жінка приїхала до Кривого Рогу і її прийняли на посаду 

наукового співробітника до Криворізького історико-краєзнавчого музею, де 

вона і працювала до 1964 року. У 60-х роках XX сторіччя у зв’язку зі зве-

денням гірничо-збагачувальних комбінатів і переходом на видобуток руди 

відкритим способом виникла гостра необхідність у виявленні та дослідженні 

археологічних пам’яток, що руйнуються. І саме Людмила Петрівна вліт-

ку-восени 1964 року провела археологічні розкопки на Криворіжжі, що стали 

першими в нашому краї після Великої Вітчизняної війни. Згодом переїхала до 

Дніпропетровська, де й працювала в Історичному музеї імені Д. І. Яворниць-

кого до 1987 року. 

На Криворіжжі за період з 1964 по 1970 рік експедицією Людмили 

Петрівни Крилової було розкопано сорок один курган, розташований в ос-

новному в південній частині міста (біля селищ Рахманівка, Широке, сіл Вой-

кове, Катеринівка та інших), і досліджено триста вісім поховань. Найбільш 

цікавими і цінними, з точки зору самої дослідниці та інших науковців, були 

такі археологічні комплекси, знайдені в нашому краї:  

1. Три кам’яні ящики-гробниці з обтесаних плит вапняку-ракушняка і 

складним розписом червоною вохрою всередині. Один із них, знайдений біля 

села Рахманівка, зберігається в експозиції Криворізького істори-

ко-краєзнавчого музею. 

2. Святилище в кургані «Довгинцеве», розміром 13x15 метрів, нага-

дувало велетенську чашу, в центрі якої знаходився гранітний стовп-менгір, 



біля нього знайдено кістки бика, а в двох метрах на південь була вкопана 

прямокутна плита розміром 1,8x0,6x0,6 метрів. 

3. Рештки дерев’яних візків і розібрана дерев’яна поховальна колісниця 

знайдені в курганах біля сіл Широке, Войкове, на території Першотравневого 

кар’єру ПнГЗК. 

4. Кам’яні (амфіболітові) поліровані сокири, всього п’ять штук, з них 

дві мають різьблений орнамент. 

5. Три поліровані кам’яні булави округлої форми, що, як і сокири, були 

знаком високого соціального статусу похованої людини. 

6. Поховання катакомбної культури з трепанованими черепами, на 

трьох із них є кісткові нарости, що свідчать про продовження життя людей 

після складної операції. 

7. У скіфських похованнях біля сіл Рахманівка і Войкове були знайдені 

золоті бляшки з зображенням Медузи Горгони і Селена, пластинки з викар-

буваними грифонами і левами, намистини, ґудзики – всього близько ста золо-

тих виробів. 

8. Ритон з рогу, верхня частина якого була прикрашена електровою 

пластиною з карбованим рослинним орнаментом, а нижня – обоймою з ре-

льєфною спіраллю. 

9. Дитяче поховання з кургану біля селища Широке, що супроводжу-

валось кругло-донною ліпною посудиною та глиняною фігуркою людини з 

перев’яззю через плече («двічі народжений»). 

10. Поховання молодої жінки епохи бронзи (район Першотравневого 

кар’єру ПнГЗК), що супроводжувалося двома золотими скроневими кільцями. 

Крім цих рідкісних, були зроблені й характерні для ямної, катакомбної, 

зрубної та інших археологічних культур знахідки, а саме: ліпні горщики, 

крем’яні скребачки, відщепи, наконечники стріл, прикраси з кісток та іклів 

тварин, бронзове чотиригранне шило, хоча й вони, як правило, зустрічаються 

не в кожному похованні. 

Переїхавши до Дніпропетровська, Людмила Петрівна очолила відділ 

археології Дніпропетровського історичного музею, брала участь у створенні 

експозиції залу археології, проводила розкопки в Широківському, Солонян-

ському, Апостолівському районах, біля Жовтих Вод, на Криворіжжі. Як ар-

хеолог-польовик, як музейний працівник Людмила Петрівна спілкувалась, 

вела листування з багатьма людьми. Це були й археологи, й начальники ве-

ликих підприємств, і робітники-землекопи, і школярі, й сільські жителі. В 

пам’яті багатьох вона залишилася талановитим археологом, енергійною, 

працьовитою жінкою, хлібосольною господинею. 

Саме я бачила Людмилу Петрівну Крилову тільки раз, 1979 року. Тоді я 

мешкала у Жовтих Водах і про розкопки написала своєму однокласнику, який 

тоді служив у лавах радянської армії (збереглася чернетка листа). 

«Три дні тому (8-9 квітня 1979 рік) будівельники копали котлован че-

рез курган біля міської ТЕЦ і знайшли якісь кістки. Зателефонували в міський 

комітет партії, звідти – до Дніпропетровська. Приїхали археологи, почали ро-

зкопки. Знайшли два скелети, одному років сто п’ятдесят-двісті, а другому 



(дитині років вісім-дев’ять) – п’ять тисяч років. Учора розкопки про-

довжувалися, я пішла подивитися. Це за містом, хвилин двадцять п’ять шви-

дкої ходьби. Дивлюся – півкургану розкопано бульдозером, дійшли до мате-

рика, але нічого нема. На самій вершині знайшли ще один скелет, біля нього – 

кістки коня, три копита, два кільця, наконечник стріли або уламок ножа, два 

стремена під лівою рукою. Археологи визначили, що це кочівник, який жив у 

ХІ-ХІІ століттях нашої ери. Замалювали, заміряли, зробили прив’язку до мі-

сцевості (північ-південь) й винесли кістки у відвал. Бульдозер зняв ще декі-

лька шарів землі – й ось з’явилося щось світло-коричневе. Почали відкопува-

ти. Виявилося, що це домовина дубова, розміром 90x30 сантиметрів. Дошки 

досить добре збереглися. Два солдати з будівельного батальйону, які допо-

магали на розкопках, кажуть: «Ми начебто не військові будівельники, а гро-

бокопачі». Зате буде що згадати. Відкрили домовину, в ній виявився скелет 

дитини років двох-трьох. Період поховання невідомий. Його також замалю-

вали, сфотографували, віднесли далі в степ і перепоховали. Будівельники, які 

спостерігали за розкопками, казали: «Ми тут у дитинстві зайців ганяли і нічого 

не знали, що тут і як». Наступного дня розкопки продовжувались, але я пра-

цювала і не змогла піти подивитися». Короткий звіт про ці розкопки за під-

писом Людмили Петрівни Крилової зберігається в Жовтоводському музеї. 

Сергєєва Людмила Миколаївна, колишній замісник директора Дніп-

ропетровського історичного музею з наукової роботи (зараз пенсіонер, мешкає 

у Кривому Розі), згадує: 

– З Людмилою Петрівною я познайомилася 1964 року. Ми разом у 

вересні-жовтні копали кургани у Кривому Розі. На розкопки в Рахманівку 

їздили інгулецьким автобусом через шахту імені Валявка і селище Шима-

новське. З собою в рюкзаках везли інструменти для розчистки, а лопати за-

лишали в наших робітників-землекопів Шевчука і Симанька. Харчі не брали, 

обідали в Рахманівці – там чудова їдальня була. До нас на розкопки завжди 

багато людей приїжджало, село ж недалеко. Хто не їде, обов’язково заверне, 

треба ж подивитися. Люди дуже цікавились, інколи цілі екскурсії про-

водились. Але всі чомусь вважали, що конче треба знайти золото! 

Коли Людмила Петрівна працювала в Криворізькому музеї, то квар-

тири не мала, жила в маленькій кімнаті в самому музеї, на першому поверсі 

(музей створено 1960 року, а для відвідувачів відкрито 1968-го – авт.). Об-

становка була дуже скромною: дерев’яний тапчан, стіл, стілець. Після переї-

зду до Дніпропетровська вона отримала квартиру і зразу ж перевезла сюди з 

Саратова свою маму (батько до того часу вже помер). Анастасія Петрівна була 

жіночкою симпатичною, такою справжньою росіяночкою, знала багато прис-

лів’їв та приказок дуже любила приймати гостей. 

Людмила Петрівна була й археологом, і музейним працівником. Про-

водила цікаві екскурсії з археології, історії козацтва, Великої Вітчизняної 

війни, з історії Дніпропетровська – з будь-якої теми! 

Розшукала учасників Жовтневої революції 1917 року Макарова і Нікі-

тіна. Їздила, крім археологічних, в етнографічні експедиції. Брала участь у 

створенні експозиції з археології в музеї. Художники працювали з нею із за-



доволенням, тому що вона прекрасно знала матеріал, допомагала їм відчути, 

що і як, щоб вони зрозуміли тему. Людмила Петрівна вела музейний архео-

логічний гурток, учні були на розкопках, училися реставрувати знахідки. Коли 

біля Дніпропетровська знайшли гончарну піч, Людмила Петрівна з двома 

хлопцями-десятикласниками розчистила її, вирізала цілком з землі, поста-

вивши, як заправський шахтар, кріплення, привезла до музею, відреставру-

вала. Зараз ця піч в експозиції Дніпропетровського музею. Ще одна унікальна 

знахідка – Керносівський ідол. Жінка відразу ж поїхала на місце знахідки, як 

тільки зателефонували до музею екскаваторники, які знайшли «дивний ка-

мінь». 

Людмила Петрівна мала чудову бібліотеку. Їй присилали свої роботи 

всі провідні археологи: Тереножкін, Лесков, Латинін, Пассек. Вона посилала 

їм свої. Постійно листувалась із вченими. Свої роботи друкувала в археологі-

чних збірниках, журналах, газетах, видала каталог «Кам’яні баби». Про роз-

копки на Криворіжжі надруковано в збірнику «Наш край». Свої звіти про ро-

зкопки, статті Людмила Петрівна писала вночі. Вдень працювала в музеї (ек-

скурсії, робота зі знахідками, гурток), а писала вдома. Все в голові накопи-

чує-накопичує, а потім сідає, бере велику кружку міцної кави – і за ніч наукова 

стаття готова! Завжди в строк здавала і статті, і звіти. Пам’ять мала чудову – 

про що не спитаєш, усе знала. На розкопки з нею виїжджав і її чоловік, Іван 

Михайлович Єлінов. Він був істориком, захоплювався археологією зі студе-

нтських років, їздив в експедиції. До своїх останніх днів (помер 2009 року) 

працював завідуючим Музеєм імені Олександра Поля при Дніпропет-

ровському національному гірничому університеті. Жінка сама робила крес-

лення на розкопках, фотографувала і друкувала фотографії. Крім того, чудово 

шила, готувала, могла кран відремонтувати, кріплення на розкопці поставити. 

Це людина, яка вміла буквально все. Була товариською, з усіма могла знайти 

спільну мову. 

Олександр Іванович Прокопчук, краєзнавець, член Українського то-

вариства охорони пам’яток історії та культури (пенсіонер), розповідає:  

– З Людмилою Петрівною Криловою я зустрівся вперше, коли вона 

приїжджала розкопувати курган біля села Латівка. Я тоді був на партійній 

роботі й допомагав організовувати на розкопки бульдозер, людей і все, що 

знаходилося в мене в підпорядкуванні. Саме тут вона знайшла отой кам’яний 

ящик, що стоїть тепер у Криворізькому музеї. В ящику була похована дівчинка 

років чотирнадцяти, а сам ящик розписаний різними знаками (трикутниками, 

лініями, крапками) червоною вохрою. Як казала археолог, нам би ще писем-

ність навіть старшу за єгипетські ієрогліфи. Людмила Петрівна була досить 

енергійною жіночкою, їй допомагали всі. З нею було приємно працювати, бо 

вона дуже проста у виконанні: попросить бульдозер – ми їй організовуємо 

бульдозер, попросить людей, щоб допомогли землю розкидати, – ми даємо 

людей. 

Людмила Петрівна Крилова започаткувала регулярні охоронні розко-

пки в зоні новобудов Криворіжжя, Деякі з виявлених нею комплексів (похо-

вання в кам’яних ящиках з розписом, енеолітичне святилище, поховання з во-



зами, кам’яними сокирами, булавами, дитяче поховання з глиняною фігуркою 

людини) є унікальними не тільки для Криворіжжя, а й для всього Півдня 

України. Людмила Петрівна, на жаль, не встигла опублікувати результати всіх 

досліджень на Криворіжжі за період з 1964 по 1970 роки. Померла жінка три-

надцятого грудня 1987 року похована в Дніпропетровську на Сурсь-

ко-Литовському кладовищі. 

 

47 

 


