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П.В.Кепін

М.І.ГЛАДКИХ В 

ІСТОРІОГРАФІЇ 

ПАЛЕОЛІТУ УКРАЇНИ
Abstract
This work examines the professor Mihail. I. Gladkich contribution to the historiography of Paleolith

ic studies.

Творчий почерк Михайла Івановича Глад
ких в археології не відзначається зовнішньою 
яскравістю. Дослідник наче уникає полеміки, 
гострих дискусій. Він немовби в собі. Для 
М.І.Гладких є характерним залишатися пев
ний час у тіні, що видається непосвяченим як 
довгий період відсутності зовнішньої актив
ності. Але це не зовсім так. Нам здається, що у 
даному випадку ми маємо справу із суто особи
стим, ненав’язливим, глибоко продуманим 
ставленням не тільки до окремої проблеми, але 
й до археології загалом. Вчений віддає перева
гу у постановці проблеми, виходячи не з 
миттєвого інтересу, що досить часто обер
тається кон’юнктурою. Постановка проблеми, 
підхід до неї, вирішення її -  це наслідок бага
торічних глибоких роздумів, зіставлень і, го
ловне, -  вироблення чітко орієнтованого, мето
дологічно обґрунтованого підходу до проблеми.

Михайло Іванович Гладких народився 
15 листопада 1941 р. у с. Покровське Тепло- 
Огарьовського району Тульської області. З 
1954 по 1961 рр. виховувався у Київському Су- 
воровському військовому училищі. Саме у ці 
роки (1959-1960) відбувається його перше зна
йомство з польовими археологічними дослі
дженнями. Під керівництвом Д.Т.Березовця 
свідомо зацікавлений археологією юнак вивчає 
Пеньківку, Верхній Салтів (могильники ката
комбний та ґрунтовий, фортецю, поселення). 
Але ці яскраві пам’ятки не перебили раніше 
сформованого інтересу до стародавнього кам’я 
ного віку. У 1962 р. М.І.Гладких стає учасни
ком першої у своєму житті палеолітичної екс
педиції у Костьонківсько-Борщевському райо
ні Воронізької області під керівництвом 
О.М.Рогачова. Саме участь у цій експедиції 
сформувала у студента комплексний підхід до 
вивчення пізньопалеолітичних поселень із за

лученням фахівців природничого профілю, що 
стало одним з стрижнів у подальшій діяльнос
ті вченого. У 1963 р. М.І.Гладких бере участь 
у розвідці пам’яток палеоліту по Дністру під 
керівництвом члена-кореспондента АН УРСР 
С.М.Бібікова (Студениця, Ушиця, Кам’янець- 
Подільська фортеця). У той же рік він бере 
участь у палеолітичній експедиції по дослі
дженню Радомишльського поселення (Жито
мирська обл.) під керівництвом І.Г.Шовкопля- 
са, який стане у недалекому майбутньому нау
ковим керівником дисертанта. У 1964 р. до
слідник у складі палеолітичної експедиції під 
керівництвом З.О.Абрамової вивчає пізньопа- 
леолітичні поселення Кокорево І та Тележний 
Лог у зоні затоплення Красноярської ГЕС на 
Єнисеї. У 1963-1964, 1965 рр. у складі експе
диції, очолюваної В.М.Гладиліним, досліджує 
пізньопалеолітичну пам’ятку Антонівка III 
(Донецька обл.). Вчений вперше при вивченні 
пізньопалеолітичного крем’яного інвентаря за
стосував метод статистичного аналізу п’яток 
відщепів та пластин, запропонований В.П.Лю- 
біним для аналізу колекцій ранньопалеолітич
них пам’яток. На основі дослідження цієї 
пам’ятки та зіставлення її з пізньопалеолітич- 
ними пам’ятками азово-причорноморських 
степів вчений розробив власну схему культур
но-хронологічної періодизації пізнього пале
оліту цього реґіону, яка не втратила свого зна
чення і сьогодні [Гладких, 1967; 1969].

У 1965-1966 рр. під керівництвом 
І.Г.Шовкопляса досліджує пізньопалеолітич
ну пам’ятку Клюси (Чернігівська обл.) [Шов- 
копляс, Толочко, Гладких, 1967].

У другій половині 60-х років М.І.Гладких 
опрацьовує колекцію крем’яного інвентаря з 
першого Межирічського господарсько-побуто
вого комплексу (ГПК), дослідженого у 1966 р.
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академіком АН УРСР І.Г.Підоплічком. На ос
нові типолого-статистичного аналізу дослідни
ку вдалося довести єдину генетичну лінію між 
Межирічським поселенням, з одного боку, та 
більш ранніми пізньопалеолітичними пам’ят
ками лісової смуги Подніпров’я (Погон, Клю- 
си, Пушкарі І) -  з іншого [Гладких, 1971].

Під керівництвом І.Г.Шовкопляса вчений 
досліджує у 1967, 1969, 1970, 1973 рр. Добра- 
нічівське пізньопалеолітичне поселення (Київ
ська обл.), матеріали якого стали складовою 
частиною кандидатської дисертації. Разом з 
І.Г.Ш овкоплясом М .І.Гладких проводить 
музеєфікацію четвертого ГПК та консервацію 
третього [Гладких, 1972].

У 1971 р. дослідник очолює палеолітичну 
експедицію по продовженню дослідження 
Довгинецького поселення на Овруччині, яке 
було започатковане у 20-х роках І.Ф.Левиць- 
ким та В.І.Крокосом [Гладких, 1972; Глад
ких, Люрін, 1974]. Наступного року у складі 
палеонтологічної експедиції Інституту зоології 
АН УРСР, очолюваної В.І.Свистуном, прово
дить розвідки палеоліту у зоні будівництва ка
налу Дніпро-Донбас. Були обстежені палеолі
тичні місцезнаходження Орелька II (Дніпро
петровська обл.), Кам’яний Яр, Велика Ками- 
шеваха (Харківської обл.), Молодечна Крини
ця [Гладких, 1973].

У 1973 р. М.І.Гладких у Ленінградському 
відділенні Інституту археології АН СРСР захи
щає кандидатську дисертацію на тему: «Пізній 
палеоліт Лісостепового Придніпров’я». Робота 
стала наслідком вивчення, перш за все, 
крем’яного інвентаря з таких пам’яток, як-от: 
Радомишль, Пушкарі І, Погон, Клюси, Мізин, 
Межиріч, Добранічівка, Гінці, Фастів, Кара- 
ваєві Дачі, Ж уравка. Це дало змогу дослідни
кові розробити класифікацію та номенклатуру 
(тип-лист) крем’яного інвентаря для пізньопа- 
леолітичних пам’яток цього регіону. Вперше у 
колишньому СРСР вчений запропонував кри
терії культурної належності пізньопалеолітич- 
них пам’яток через порівняння особливостей 
знарядь їхніх ГПК. При аналізі крем’яного 
інвентаря ГПК № 1 та № 2 Добранічівського 
поселення, а також Добранічівського поселен
ня та ГПК № 1 з Межирічів дослідник застосу
вав метод Д.Брейнерда та В.Робінсона [Глад
ких, 1971; 1972; 1973; 1977]. На основі вив
чення крем’яного інвентаря із застосуванням 
цього методу вчений виділив у пізньому палео
літі Середнього Подніпров’я межирічську архе
ологічну культуру (Межиріч, Добранічівка,

Гінці). У 90-х роках до цієї культури він відніс 
Кирилівське поселення та Фастівську стоянку 
[Гладких, 1991: 46].

Точку зору вченого підтримали О.М.Рога- 
чов, М.Д.Гвоздовер, М.В.Анікович, В.Я.Сер
гій. Концепція М.І.Гладких знаходить під
твердження і в нових матеріалах по вивченню 
пізньопалеолітичної пам’ятки Семенівка 
(Київська обл.) (Д.Ю.Нуйсний). Треба зазначи
ти, що у своїй останній підсумковій праці по 
вивченню палеоліту Середнього Подніпров’я 
І.Г.Шовкопляс фактично змінив своє уявлен
ня про існування у цьому регіоні єдиної виді
леної ним Мізенської пізньопалеолітичної 
культури і приєднався до точки зору свого ко
лишнього аспіранта [Шевченко, Шовкопляс, 
1982: 25-26].

Методологічні підходи, запропоновані 
М.І.Гладких щодо визначення культурної на
лежності пізньопалеолітичних пам’яток, за
стосувала Л.В.Грехова при аналізі типолого- 
статистичних відмінностей ГПК Тимонівки II 
та Юдиново І. Це дало змогу дослідниці виді
лити ще одну археологічну культуру -  тимо- 
нівсько-юдинівську, яка входить у середньо- 
дніпровську етнічну спільність [Величко, 
Грехова, Губонина, 1977: 109-110]. Запропо
новані критерії міри можливих відмінностей 
однокультурних комплексів використав у 
своїй роботі Ю.П.Холюшкін, що дало змогу 
виділити археологічні культури у пізньому 
палеоліті Сибіру та Середньої Азії [Холюш- 
кин, 1981: 120; Деревянко, Фелингер, Хо- 
люшкин, 1989: 36, 53].

У 1970-ті роки М.І.Гладких розробляє 
питання співвідношення таких категорій як 
історико-етнографічна спільність та госпо
дарсько-культурний тип (далі -  ГКТ), стосов
но пізньопалеолітичної епохи [Гладких, 1975; 
1976; 1977; 1978]. На конкретному археоло
гічному матеріалі території України ним про- 
стежена взаємодія цих категорій, що дало 
можливість виділити локальні варіанти у ма
теріальній культурі пізньопалеолітичного 
суспільства та розробити карту етнокультур
них угруповань населення з урахуванням па
леогеографічної обстановки того часу. У піз
ньому палеоліті України дослідником виділе
но у північній (прильодовиковій) зоні наступ
ні підтипи ГКТ мисливців та збирачів: мис
ливці на північного оленя (Прикарпаття), 
мисливці на мамонтів (Середнє Подніпров’я). 
У південній (степовій) зоні виділено тип мис
ливців на зубра. У подальших роботах вчений
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уточнив деякі підтипи. У степовій зоні виділе
но підтип мисливців на бізона і коня, підтип 
комплексних мисливців із значним розвитком 
збиральництва (Подністров’я); у фінальному 
палеоліті (Полісся) виділено підтип мисливців 
на північного оленя. В межах північної зони 
виділив етнокультурні області: прикарпатсько- 
волинську та середньодніпровську [Гладких, 
1991: 24, 26-30]. На думку вченого, індикато
ром певного етносу у пізньому палеоліті висту
пає конкретна археологічна культура.

У 1976-1984, 1986 pp. М.І.Гладких, разом 
з Н.Л.Корнієць, продовжує дослідження 
пізньопалеолітичного поселення Межиріч. У 
роботі комплексної археолого-палеонтологіч- 
ної експедиції брали участь також співро
бітники Інституту географії AH СРСР під 
керівництвом А.О.Величка та антрополог зі 
Сполучених Штатів Америки О.Соффер [Глад
ких, Корниец, 1977; 1979; Гладких, 1980; 
Гладких, Корниец, Величко и др., 1981; Глад
ких, 1981; Gładkich, Korniets, Soffer, 1984]. 
Досліджуючи четвертий ГПК, який мав два 
чітких горизонти культурного шару, вчений 
довів, що мисливці на мамонтів мешкали на 
одному і тому ж місці тимчасово і періодично, 
а не осіло, як до того часу вважалося. Вивча
ючи конструктивні елементи четвертого жит
ла, а також інших жител Середнього Подніп
ров’я, дослідник першим у вітчизняній архео
логії констатував наявність ритміки та симет
рії у вкладанні кісток зовнішньої обкладки 
житла та орієнтацію житла по сторонах світу. 
Це дало можливість поставити питання про 
виникнення архітектури у пізньому палеоліті. 
Таким чином, була скоректована усталена 
точка зору архітекторів та мистецтвознавців, 
згідно з якою архітектура з ’являється не рані
ше неолітичної доби. Разом з Н.Л.Корнієць 
М.І.Гладких поставив питання про музеєфіка
цію цього ГПК [Гладких, Корнієць, 1979]. У 
своїй подальшій роботі вчений розглянув ви
токи та становлення архітектури за матеріала
ми найдавніших жител Африки та Європи та 
поставив питання про соціальні критерії роз
межування сховищ тварин та жител людей 
[Гладких, 1992]. Найдавніше житло та пред
мети духовної культури розглядаються у кон
тексті світогляду палеолітичної людини. 
Аналіз археологічних джерел з пізнього пале
оліту людини дав підставу М.І.Гладких гово
рити про існування у північній зоні «матріар
хального» варіанту світогляду первісної люди
ни [Гладких, Станко, 1996].

Соціально-економічна інтерпретація піз- 
ньопалеолітичних жител та поселень знайшла 
відображення і в інших роботах автора [Глад
ких, 1972; 1974; 1989; 1991]. На матеріалах 
вивчення ГПК пізньопалеолітичних поселень 
Середнього Подніпров’я дослідник простежив 
еволюцію від громадської домогосподарської 
діяльності до родейної. На основі вивчення 
ГПК Добранічівського поселення із залучен
ням етнографічних паралелей по планіметрич
ній структурі поселень та ГПК ескімосів, 
коряків учений довів, що процес відокремлен
ня ГПК в межах палеолітичного поселення від
биває зростання домашньо-господарської само
стійності родії, але не індивідуальної сім’ї.

У 1988-1995 рр. М.І.Гладких, разом з на
чальником Черкаської обласної археологічної 
інспекції М.О.Суховим, очолює комплексну 
експедицію по вивченню поселення Гордашів- 
ка І (Черкаська обл.). Дослідження пам’ятки 
змінило уявлення про існування у цьому регіо
ні лише поселень мисливців на мамонтів. Гор- 
дашівське поселення залишили мисливці на 
бізонів південної зони [Гладких, Рьіжов, Сухо- 
вой, 1994; Гладких, Рижов, Суховий, 1995].

У 1995 р. цією експедицією досліджується 
кістяк людини плейстоценового віку на місце
знаходженні Біла Круча в с. Лощова Черкась
кої області. На цей час це є єдиний повний 
кістяк людини палеолітичного віку на тери
торії України.

Поза увагою дослідника не залишились 
загальнотеоретичні проблеми історичних ре
конструкцій археологічних джерел через ре
конструкцію побуту колишніх соціумів [Глад
ких, 1991].

Науково-дослідницька робота М.І.Гладких 
пов’язана з двома установами. Розпочинав 
свою роботу він в Інституті археології НАН 
України як аспірант та керівник новобудовної 
експедиції. З 1975 р. М.І.Гладких розпочав 
постійну роботу на кафедрі археології та му
зеєзнавства Київського університету імені Та
раса Шевченка на посаді старшого викладача; 
у 1985-1987 рр. був у докторантурі; а з 
1987 р. очолює кафедру. У 1991 р. в Ленін
градському відділенні Інституту археології 
АН СРСР захищає докторську дисертацію 
«Історична інтерпретація пізнього палеоліту 
(за матеріалами території України)». Основні 
положення дисертації, зокрема взаємодія гос
подарсько-культурних типів та історико-етно- 
графічних спільностей у пізньому палеоліті, 
соціально-економічний розвиток поселень та
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жител, розвиток ГПК, знайшли відображення 
у відповідних розділах колективних праць: 
«Давня історія України» (К., 1997, т. 1) та 
першому в Україні підручнику для студентів 
«Історія первісного суспільства» в співавторст
ві зі В.Н.Станко та С.П.Сегедою (К., 1999).

Як викладач читав курси: «Основи архео
логії», «Історія первісного суспільства», «Істо

ріографія археології», «Проблеми археології 
кам’яного віку» та ін.

Вплив професора М.І.Гладких на форму
вання фахівців-археологів значно ширший, 
аніж офіційна кількість його аспірантів.

Сьогоднішній ювілей -  це не підведення 
підсумків, це наші щирі побажання ювілярові 
подальших розробок актуальних тем з історії 
первісного суспільства.
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