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І. О. Стеблина 

 

НА БАТЬКІВЩИНІ АРХЕОЛОГА 

(до 125-річчя і дня народження А. В. Добровольського) 

 

Краєзнавчі розвідки 

Сучасна Полтавка – невелике степове село Широківського району 

Дніпропетровської області, що розташоване поблизу селищ Зеленого та Ла-

тівки. Розкинулося воно на півкілометра вздовж неглибокої балки. Доїхати до 

Полтавки можна через Дем’янівку, Новомалинівку, Малинівку, Широку До-

лину. Порівняно з деякими вище названими селами Полтавка має кращий 

вигляд, тому що в ній зараз менше покинутих і зруйнованих хат. 

У XIX – на початку XX століття Полтавка належала Віктору Васильо-

вичу Добровольському, одному з чотирьох синів Василя Добровольського 

(штаб-ротмістра, кавалера трьох Георгіївських хрестів, який отримав за слу-

жбу чотири тисячі десятин землі й мав маєток у селі Зеленому. Віктор Васи-

льович був дворянином, у 1880-1883 роках обирався гласним Херсонського 

повітового земства. За статистичними даними, на 1859 рік у селі було двадцять 

шість дворів, проживало сорок вісім чоловіків і п’ятдесят чотири жінки. На 

1912 рік поміщик володів двомастами тридцятьма трьома десятинами землі. 

Другого березня 1885 року у Віктора Васильовича Добровольського народи-

вся син Аркадій, який став відомим українським археологом (02.03.1885 – 

27.06.1956). Як свідчать документи, дворянин Аркадій Вікторович Добро-

вольський володів ста дев’яноста трьома десятинами землі в Широківській 

волості Херсонської губернії. 

Що ж залишилося від панів Добровольських у Полтавці? Моє перше 

знайомство з цим селом та його жителями відбулося двадцять четвертого ве-

ресня 2009 року. Двоє чоловіків та жінка, яких я першими зустріла на вулиці 

селища, сказали, що про панів Добровольських вони чули, але подробиць не 

знають, тому порадили мені підійти до діда Миколи Сироти. Я перейшла через 

майже висохлий струмок на дні балки й опинилася на вулиці Набережній, що 

виходила до ставка. Біля одного з будинків стояли декілька чоловіків і жінка. 

Привітавшись, я запитала, де тут у них була садиба панів Добровольських. 

Незважаючи на спекотний вересневий день і час обідньої перерви, селяни 

вдалися до спогадів. 

– Раніше сюди справді приїздив пан Добровольський. Цей поміщик 

жив десь у Петербурзі. Зараз нема тих жителів, які його добре знали. А ми вже 

потомки... – мовив чоловік років шістдесяти. 

– Чув про Добровольських. У них рудник був, а тут десь маєток... – 

сказав інший мешканець Полтавки. 

– Мамка розказувала, що тут жили багаті. Прізвища, може, й називала, 



та я не пам’ятаю. У нас біля хати був великий погріб, зараз засипаний. Мама 

казала, що там коней ховали. Такий глибокий! Ми в дитинстві в нього каміння 

кидали, так воно летить та гур-гур-гур! Отам, на краю вулиці, був маєток. Чи 

великий? Не знаю. Спитайте в діда Миколи, – порадила вже не молода жінка. 

Дід Микола і справді немало розповів про Добровольських:  

– Тут жили пани до революції. А мій батько побудував у селі хату 1929 

року. Оце (показує на купи землі й каміння, що поросли кущами бузку і тра-

вою) все, що залишилося від панського маєтку. Який був маєток – одно- чи 

двоповерховий, не знаю. Батько не казав. Пани виїхали, а каміння треба на 

хату, то й брали – не своє ж. Був сад великий, аж до ставка. У мене з того саду 

було дерев п’ятдесят, а зараз тільки два, та й ті всихають. Поливати ж треба, а 

води нема! Раніше з панського ставка воду пили, а тепер хімікатами, добривом 

загадили. Зараз сама сіль у ставку (береги ставка і справді білуватого кольору 

– авт.). І не чистили ставок після війни, бо в нього снаряди і бомби впали, та не 

вибухнули. Оце навпроти мого будинку хата, заново збудована. А раніше тут 

великий дім був, видно, пан збудував. Там його повариха жила, баба Онохі-

нша. А ще великий підвал був, оце саме там, де нагорнута купа землі. Коли в 

село німці прийшли, нас у підвалі вісім чи дев’ять сімей жило. Після війни 

склад соленій був – огірки, помідори. – Я з сумом подивилася на купу землі з 

битим камінням і цеглою (довжина цих штучних пагорбів – п’ять-шість мет-

рів, висота – більш з метр). Це все, що залишилося від родинного гнізда Ар-

кадія Добровольського, археолога, який народився тут сто двадцять п’ять ро-

ків тому. Я сфотографувала руїни садиби дворян і пішла на протилежний бік 

вулиці, де, як мені сказали, живе баба Тоня, яка нібито «знає про Доброволь-

ських». 

– Так-так, там пан жив! – підтвердила бабуся. – А як же його звали?! 

Хіба я пам’ятаю, адже мені вже вісімдесят один рік! Добровольські справді тут 

жили. Їх двоє братів було. От який з них тут мешкав, не знаю. Ще коло Інгу-

льця Добровольський жив, там є такий куточок – Візирка. У нас тут маєток 

був, обсаджений, обгороджений. Моя бабуся в пана хліб пекла, а мама гуляла з 

панськими дітьми. У нього діти були – хлопчик і дівчинка. А отут, на кладо-

вищі, похований чи то його син, чи хто... Панська дитина. 

А пан непоганий був! Одного дядька сильно побив, бо в того сіна не 

було й він волів і коней соломою годував. І наказав відвезти тому дядькові дві 

чи три фури сіна, бо він же буде – весною сіяти. Кажуть, що в пана полюбо-

вниця була. Це як через балку перейти і вниз по асфальту вулицею спускатися, 

то зліва буде місце, кругом бузком обсаджене. Там її хата стояла. Пан з ку-

чером коні запрягає і їде до неї, і возить кругом. В нього і там син народився. 

Мама розказувала, що ще як бабуся жива була, то до них приїздив один чо-

ловік. Він з бабусею розмовляв, питав, чи хороший був пан. Баба сказала – 

хороший. А він каже: «Я – Добровольський. Ростика пам’ятаєте?» Це тоді 

було, як тут солдати плигали, дирижабль піднімали. Коли в пана дитина по-

мерла, то поховали тут скраю, на кладовищі. Пан збудував таке... (склеп? – 

авт.). Тут вхід був. І з каменю великий стіл, люди як приходили, то цукерки 

клали. А коли влада прийшла, то все розібрали, розваляли. 



Разом з бабою Тонею ми пішли подивитися на могилу «панської дити-

ни». Замість склепу були густі кущі бузку. Метрах у п’яти-шести від цього 

місця знайшлася в густій траві велика, до метра в довжину, оброблена кам’яна 

плита від поминального столу. Недалеко лежало декілька невеликих кам’яних 

хрестів. 

Отже, до 1929 року в селі Полтавці ще стояв будинок, у якому наро-

дився й декілька років прожив Аркадій Вікторович Добровольський. Імовірно, 

що цей дім за архітектурою був схожий на будинок Добровольських, що збе-

рігся в Зеленому (одноповерховий, з колонами біля входу). 1929 року батько 

Миколи Сироти, мабуть, разом з іншими селянами, зруйнував маєток Віктора 

Васильовича Добровольського й на цьому ж місці збудував собі хату. 2009 

року ця оселя ще існувала і поруч неї – інші хати. У Добровольських у Пол-

тавці були ставок (не один?) і великий сад, від якого залишилися два дерева. 

Ставок став солоним. У родині Віктора Васильовича Добровольського було 

декілька дітей, один із них – Аркадій, можливо, він мав ще й сестру. Одна 

дитина померла малолітньою. До Полтавки приїздив (очевидно, в 1930 роках) 

один із представників сім’ї Добровольських, якого звали Ростиком. У Віктора 

Васильовича Добровольського, за спогадами жительки Полтавки, була коха-

нка, і в неї від нього народився син. На кладовищі збереглося місце поховання 

«панської дитини», але склеп зовсім зруйнований, від поминального столу 

залишилася одна плита. Мешканці Полтавки знають, що тут жили пани Доб-

ровольські, що в родині було декілька братів, які мали багато землі, рудник 

Стародобровольский. Але все, про що розповідали старожили, пов'язувалося з 

«паном Добровольський» – Віктором Васильовичем, батьком Аркадія Вікто-

ровича. Останній виїхав із села до Одеси ще в ранньому дитинстві. Отже, про 

археолога Аркадія Вікторовича, нашого земляка, в Полтавці не знали. 
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