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«Древности» 2012 Шрамко Борис Андрійович

Шрамко Борис Андрійович 
(17 січня 1921–8 липня 2012)

8 липня 2012 р. пішов із життя видатний учений-археолог 
Борис Андрійович Шрамко. Чимало із того, що можна 
позначити словом «уперше», пов’язано із його науковою 
діяльністю. Можна сказати, що саме Б. А. Шрамко заклав 
підвалини сучасної харківської археологічної школи.

Народився він 17 січня 1921 р. в м. Гомелі (тоді у складі 
РСФРР, нині — Біларусь). У передвоєнні роки (1939–
1941 рр.) навчався на історичному факультеті Харківського 
державного університету. З початком війни брав участь 
у бойових діях як рядовий, а після закінчення у квітні 
1943 р. Саратовського артилерійського училища команду-
вав гаубичною батареєю. З 1942 по 1946 р. проходив служ-
бу в лавах Червоної Армії у складі різних військових 
частин, не раз був відзначений за мужність бойовими 
нагородами, серед яких два ордени Червоної Зірки, медаль 

«За боевые заслуги», «За взятие Вены». Під час визвольних боїв за Харків у серпні 
1943 р. був тяжко поранений. У 1946 р. Б. А. Шрамко продовжив навчання на 
історичному факультеті ХДУ. Після закінчення університету (диплом з відзнакою) 
навчався в аспірантурі при кафедрі стародавньої історії та археології (керівники 
Семенов-Зусер, Б. М. Граков). З 1951 р. — викладач, у 1952–1955 рр. — старший ви-
кладач кафедри стародавньої історії та археології. У 1953 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Памятники скифского времени в бассейне Северского Донца» (Москва, 
Інститут історії матеріальної культури АН СРСР). У 1955–1966 рр. — доцент кафедри 
стародавньої та середньої історії Харківського університету (затверджений у званні 
в 1956 р.). У 1966 р. Б. А. Шрамко захистив докторську дисертацію «Хозяйство лесо-
степных племен Восточной Европы в скифскую эпоху» (Київ, Відділення економіки, 
історії, філософії та права АН УРСР). У 1966–1977 рр. — завідував кафедрою історії 
стародавнього світу та археології ХДУ. У 1967 р. затверджений у званні професора. 
З 1977 р. — професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології.

Б. А. Шрамко читав в університеті загальні курси: основи археології, основи 
етнографії, історія первісного суспільства; спецкурси «Археологія залізної доби Європи», 
«Історіографія археології» та ін. Він є автором понад 300 наукових, науково-популяр-
них та методичних праць, у тому числі монографій: «Древности Северского Донца» (Х., 
1962), «История первобытного общества» (Х., 1972), «Справочник по археологии Укра-
ины: Харьковскя область» (К., 1977, у співавторстві), «Археология раннего железного 
века Восточной Европы» (Х., 1983), «Бельское городище скифской эпохи: город Гелон» 
(К., 1987), «Люботинское городище» (Х., 1998, у співавторстві). Він був членом 
спеціалізованої ради історичного факультету ХДУ і спеціалізованої ради Інституту 
археології АН України, членом редколегії «Вестника Харьковского университета» (серія 
«Історія»), членом редколегії республіканської збірки «Археологія».

Протягом багатьох років Б. А. Шрамко керував археологічними розкопками. Осо-
бливо слід відзначити його беззмінне керівництво Скіфо-слов’янською археологічною 
експедицією, яка досліджувала найбільше у Східній Європі Більське городище, що 
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розташоване у Полтавській області (в тому числі він координував роботу спільної 
українсько-німецької експедиції). За роки розкопок тільки на Більському городищі 
було досліджено площу більше 50 тис. кв. м. Завдяки цьому Харківський університет 
має одну із найбільш значних колекцій артефактів скіфського часу. Втім Борис 
Андрійович не лише працював на ниві польової археології. Він обґрунтував існування 
бондарихинської археологічної культури, довів, що є підстави ототожнити Більське 
городище та місто Гелон, яке згадує Геродот. Він одним із перших почав здійснювати 
дослідження за допомогою археометричних методів (спектральний, хімічний, 
металографічний, рентгеноструктурний аналіз стародавніх виробів із металу).

Під науковим керівництвом Б. А. Шрамка захищено 7 кандидатських дисертацій. 
З 1967 р. Б. А. Шрамко — член Міжнародного комітету ЮНЕСКО з вивчення металургії 
заліза, активно співробітничав із Міжнародним комітетом із вивчення землеробства 
(Данія). Він виступав з науковими доповідями на міжнародних конференціях у Франції, 
Німеччині, Чехословаччині. З 1965 по 1976 р. — заступник декана з наукової роботи. 
З 1971 р. — член Польового комітету при Інституті археології АН УРСР.

У 1996 р. першому в ХДУ йому було надано звання «Заслуженный профессор 
ХГУ». В складі кафедри йому у 1997 р. була присуджена Республіканська премія 
Д. І. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців. У 2001 р. він був нагороджений 
знаком «Відмінник освіти України». У 1999 р. він був визнаний переможцем конкур-
су «Вища школа Харківщини — кращі імена». Указом Президента України йому було 
присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2001).

У 2003 р. Б. А. Шрамко здійснював керівництво археологічними дослідженнями м. Хар-
кова, які були організовані з нагоди ювілею міста. До цієї дати вийшла його книга 
(у співавторстві) «Рождение Харькова», яка присвячена найдавнішим сторінкам історії 
міста. У 2005 р. Б. А. Шрамка було обрано «Почесним громадянином міста Харкова».

Борис Андрійович продовжував працювати майже до останнього дня свого життя. 
Він писав статті, цікавився результатами археологічних досліджень, надавав цінні 
поради колегам.

Добра пам’ять про вчителя назавжди збережеться у наших серцях.

Члени Харківського історико-археологічного товариства,
редколегія часопису «Старожитності»

рис. 1. раскопки на восточном Бельске, 1976 г. (Б. А. Шрамко в центре с книгой)
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В. П. Андрієнко

Згадуючи Вчителя

Ім’я видатного вітчизняного скіфолога, професора Харківського університету Бо-
риса Андрійовича Шрамка широко відоме як в Україні, так і далеко за її межами. 
Про цього знаного дослідника написано чимало доброго його колегами і учнями. 
Звичайно, в спогадах може бути багато спільного, але кожен, хто зустрічався, а тим 
більше працював разом з ним, може пригадати щось своє, особисте.

Мені пощастило співпрацювати з Борисом Андрійовичем в Харківському універ-
ситеті протягом 15 років. Спочатку як студент слухав його цікаві лекції з археології, 
історіїї первісного суспільства, етнографії, а на старших курсах — спецкурс «Ранній 
залізний вік». Ще з перших років навчання я приймав участь в роботі скіфо-слов’янської 
археологічної експедиції, якою керував Б. А. Шрамко; потім як лаборант, а пізніше 
як завідувач Археологічного музею кафедри допомагав в організації експедицій і про-
веденні археологічної практики студентів. З часом, коли набув досвіду, Борис Андрі-
йович, до речі, дуже вимогливий археолог-польовик, почав довіряти мені ведення 
розкопів (Люботинське городище, Західне і Східне Більські городища, кургани Ско-
робору 1965 р.). Він же запропонував мені дуже цікаву і на той час досить своєрідну 
тему кандидатської дисертації («Землеробські культи племен Лісостепової Скіфії») 
і, звичайно, був моїм науковим (і знову ж таки вимогливим) керівником, за що я йому 
дуже вдячний. Пізніше, коли я став працювати в Донецькому державному (нині на-
ціональному) університеті, ми продовжували підтримувати зв’язок. Часом зустріча-
лися на конференціях, передусім в Харкові, обмінювались інформацією про нові 
знахідки на Більському городищі чи в Пожарній Балці, ділилися своїми поглядами на 
той чи інший аспект скіфської проблеми. Незважаючи на погане самопочуття, Борис 
Андрійович працював до останнього і з ентузіазмом розповідав про свої нові теоре-
тичні здобутки.

Хоча пройшло вже багато десятиліть, але в пам’яті закарбувалось чимало момен-
тів, пов’язаних з роботою Скіфо-слов’янської археологічної експедиції під керівниц-
твом проф. Б. А. Шрамко. Треба відзначити, що польові роботи кафедри під його 
керівництвом були дуже насиченими. Це були і розвідки, і розкопки поселень і кур-
ганів епохи бронзи та раннього залізного віку. Бориса Андрійовича цікавили не тіль-
ки проблеми господарства племен Лісостепу скіфської доби, в дослідженні яких він 
був, можна сказати, поза конкуренцією, але й інші актуальні питання археології 
раннього залізного віку. Серед них — походження лісостепових племен скіфського 
часу, їх матеріальна і духовна культура (особливо вірування), побут, військова спра-
ва, рівень і особливості фортифікації та ін. Для цього треба було мати не тільки, так 
би мовити, книжкове уявлення, а і своє особисте враження як про різноманітні ка-
тегорії речей, так і про пам’ятки в цілому. Тому, буваючи у відрядженнях, Борис 
Андрійович регулярно працював у фондах різних археологічних зібрань, мав про них 
свою думку і міг розповісти багато нового про вже відомі за публікаціями речі.

Як археолог-польовик Б. А. Шрамко широко відомий своїми розкопками багатьох 
пам’яток скіфського часу, передусім, городищ — Більського (Східне і Західне), 
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Люботинського, Караван і інших, селищ, курганів. Набагато менше відомо про його 
археологічні розвідки, хоч останні займали значне місце в польовій діяльності 
Б. А. Шрамко і заслуговують спеціального дослідження. Тут я коротко згадаю лише 
про деякі з них, в яких я приймав особисту участь. В першу чергу пригадуються 
найбільш значні і цікаві. Це, передусім, поїздка на університетській «напівживій» 
полуторці (яку члени експедиції частенько «возили» на собі) по деяким районам 
Курської, Білгородської і Харківської областей (1958 р.). Бориса Андрійовича ціка-
вили пам’ятки різного часу — від неоліту до раннього середньовіччя. Для молодих 
учасників розвідки це була велика школа. Досить пам’ятним було обстеження низ-
ки городищ скіфського часу на Правобережжі, передусім, на територіі Київської, 
Черкаської та Вінницької областей. Серед пам’яток були такі відомі городища як 
Пастирське, Макіївське, Буда-Макіївське, Немирівське, а також різноманітні май-
дани.

На той час (1966 р.) ми, учасники розвідки, вже були добре знайомі з величними 
пам’ятками Більська, але Немирівське городище нас вразило. І зараз перед очима 
постають могутній вал, глибокий рів, виходи граніту недалеко від входу на територію 
городища і навіть річечка зі своєрідною назвою — Мірка, що розрізала стародавнє 
поселення на дві нерівних частини. Борис Андрійович з кількома членами експедиції 
(В. К. Міхеєв, О. В. Сухобоков) пішли на вершину городища (на т. зв. Замчисько), щоб 
оглянути його, зібрати підйомний матеріал, а нам з В. З. Фрадкіним доручив копати 
шурф недалеко від входу на городище. Яке ж було наше здивування і захоплення, 
коли ми знайшли залишки стародавнього поховання.

В зв’язку з полемікою навколо т. зв. «Змієвих валів» на Переяславщині була здій-
снена спеціальна розвідка (учасники: Б. А. Шрамко, А. О. Моруженко, В. П. Андрі-
єнко). На великій площі були уважно оглянуті укріплення, знято план Великого 
Каратульського городища. Підйомний матеріал на зольнику Малого Каратульського 
городища переконливо свідчив про його скіфський вік.

Не менш пам’ятні і інші поїздки. Завдяки Б. А. Шрамку вдалося познайомитися 
з цілою низкою археологічних пам’яток Посулля. Члени експедиції відкрили кілька 
нових, ще невідомих поселень скіфського часу, обслідували відоме Басівське горо-
дище того ж часу і знаменитий могильник біля села Аксютинці. Звичайно, ми не 
могли пройти мимо видатних курганів таких як Старша Могила, Шумейко.

рис. 1. Фото напам’ять. Археологічна розвідка 1958 року
Зліва направо: І. Купрій, 2 курс; е. Кривень, 4 курс; в. Міхеєв, 4 курс; Б. А. Шрамко, керівник експедиції; Л. терещенко, 

4 курс; Б. П. Зайцев, зав. Археологічним музеєм; З. трегубова, 4 курс; в. Андрієнко, 2 курс (фото з архіву В. П. Андрієнко)
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рис. 3. східне Більське городище. Початок розкопок. розкоп 1, 1959 р. (фото В. П. Андрієнко)

рис 2. східне Більське городище, 1959 р.
Сидять, зліва направо: студент МДУ з експедиції Б. н. Гракова; водій автобуса; Л. сало, 2 курс ХДУ; в. Дородний,  

3 курс ХДУ; е. Циколіна, 3 курсу ХДУ; студент МДУ.
Стоять: студент ХДУ; водій; в. Андрієнко, 3 курсу ХДУ; Б. А. Шрамко, керівник експедиції; Б. П. Зайцев, зам. керівника 

экспедиції; Б. н. Граков, проф., керівник археологічної практики студтів МДУ; о. Котов, 2 курс ХДУ; студент МДУ; 
о. Макієв, студентка ХДУ; Л. І. Шрамко; студент МДУ (фото з архіву В. П. Андрієнко)
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Серед найбільш цікавих розвідок експедиції Б. А. Шрамко — поїздка на Чернігів-
щину. Як відомого фахівця з доісторії сільськогосподарської техніки Бориса Андрійо-
вича не могла не зацікавить інформація, що на Чернігівщині знайдено стародавній плуг. 
І ось ми, невелика група співробітників кафедри вивчаємо і фотографуємо в Чернігів-
ському музеї цей рідкісний артефакт. Але про час його функціонування можна було 
тільки здогадуваться. Тому Борис Андрійович вирішив оглянути місце знахідки біля 
села з оригінальною назвою Жабчичі (тепер — село Полісся). Місцева колгоспниця 
показала торфяник і конкретне місце, глибину, де вона «видобула» таке важливе для 
історії рідкісне речове джерело. Знайдене нами поселення і радіокарбонний аналіз 
торфу з місця знахідки дали можливість Б. А. Шрамко датувати рало з села Жабчичі 
часом середньої бронзи. Пізніше Борис Андрійович в низці своїх публікацій як у віт-
чизняних, так і в зарубіжних виданнях, познайомив фахівців з видатною знахідкою. До 
речі, під час цієї поїздки, ми побували і на малій Батьківщині Б. А. Шрамко — в місті 
Гомель, тоді це була Білоруська РСР, відвідали місцевий музей. Це, мабуть, були остан-
ні відвідини Борисом Андрійовичем міста свого дитинства.

Насамкінець, ще одна пам’ятна згадка, пов’язана з вибором місця розкопок.
1959 рік. Експедиція Б. А. Шрамко приїхала в Більськ (історія цього старовинного 

села заслуговує окремої розповіді). Задача експедиції — вперше отримать речові 
матеріали зі Східного Більського городища. Західне городище частково розкопував 
В. О. Городцов ще в 1905–1906 рр., а в 1958 р. тут провадила дослідження двох золь-
ників об’єднана експедиція Харківського університету (керівник і ініціатор розкопок 
Б. А. Шрамко) і Московського університету (керівник — знаний скіфолог проф. 
Б. М. Граков). Так що про Західне Більське городище на той час було відомо віднос-
но немало. Про Східне ж городище практично не було ніякої інформації… Місце, яке 
вибрав Борис Андрійович для розкопу, мало вигляд квітучої цілини шириною в кіль-
ка десятків метрів. Створювалося враження, що тут завжди так і було. А саме в той 
час, почувши про приїзд експедиції, сюди завітав місцевий гість — білобородий дідусь 
з виглядом патріарха. Запитує: «А шо ви тут шукаєте, хлопці?» «Діду, тут колись було 
стародавнє поселення, яке ми збираємось розкопувати». «Я тут живу уже 80 років 
і нікого тут не було». Через деякий час, коли на цій квітучій ділянці і частині поля 
вже була розкопана значна площа (розкоп 1) і було знайдено багато речей і комп-
лексів скіфського часу, здивуванню старожила Більська не було меж…

Закінчуючи цю коротку розповідь-перелік про деякі найбільш пам’ятні для автора 
епізоди з польової роботи Б. А. Шрамко, передусім, археологічних розвідок, хочу 
підкреслить, що Борис Андрійович був невтомним польовим дослідником, безмежно 
закоханим в стародавні пам’ятки. Тема «Б. А. Шрамко і дослідження проблем скіф-
ської археології заслуговує окремої історіографічної розробки». Її вагомою частиною 
могла б бути тема під приблизною назвою «Б. А. Шрамко і Більське городище» чи 
«Більське городище в дослідженнях Б. А. Шрамко».

С. И. Берестнев. один день с Б. А. Шрамко
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С. И. Берестнев

Один день с Б. А. Шрамко

Сентябрьское утро 1972 года. Мы, свежеиспеченные первокурсники историческо-
го факультета Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького, еще не успевшие 
втянуться в монотонный учебный процесс и поэтому настроенные особенно радостно 
и нетерпеливо, заняли места в лекционной аудитории 4–65. В соответствии с распи-
санием ожидалась лекция по «Истории первобытного общества». Лектор — профес-
сор Борис Андреевич Шрамко. Подавляющему большинству из нас, особенно 
приехавшим из провинции, это имя ничего не говорило.

Точно по звонку дверь отворилась и в аудиторию, слегка прихрамывая, неторо-
пливо вошел средних лет преподаватель, худощавый и подтянутый. Он прошел вдоль 
большой доски, встал за кафедру и внимательным взглядом окинул нашу разношерст-
ную компанию. Легкий шум мгновенно стих. Меня сразу поразило, что в руках у него 
не было ни книги, ни папки, ни единой бумажки, словом — никакого справочного 
материала, без которого в то время трудно было представить себе лектора. Облоко-
тившись на кафедру, он начал говорить неповторимым тенорком и то, что он говорил, 
легко и свободно, как-бы размышляя вслух, сразу захватило аудиторию. Это напря-
женное внимание не прерывалось до заключительного звонка. Перед самым концом 
занятия Б. А. предложил желающим в воскресенье (а это было на следующий день) 
съездить вместе с ним на раскопки экспедиции исторического факультета, чтобы на 
практике ознакомиться с работой археологов.

После сбора в условленном месте и часовой тряски в душном и пыльном приго-
родном автобусе наша небольшая компания высадилась на окраине с. Малые Про-
ходы и по полевым дорогам отправилась к месту раскопок. Б. А. в яркой клетчатой 
рубахе, с офицерской полевой сумкой через плечо, весь неблизкий путь отвечал на 
наши (часто нелепые) вопросы о древних обитателях края, о скифах и сарматах. В его 
ответах не было ни тени профессорского превосходства. Он говорил не торопясь, без 
всякой назидательности, словно беседуя с равными себе и приглашая к дискуссии. 
Помню, на мой вопрос, правда ли, что сарматы победили скифов благодаря более 
длинным мечам, он искоса посмотрел на меня поверх очков, усмехнулся и спросил: 
«А что помешало скифам сделать и себе длинные мечи? Разве дело только в оружии? 
Подумайте над этим». Вроде прямого ответа я не получил, но проблема была по-
ставлена и я в дальнейшем потратил немало усилий и времени чтобы ответить на свой 
вопрос.

Не прерывая беседы, Б. А. все время внимательно осматривался по сторонам, 
будто пытаясь что-то вспомнить, а когда мы по диагонали пересекли скошенное поле, 
преодолели неглубокую сухую балку и поднялись на холм, он остановился, оглядел-
ся и удовлетворенно кивнул — Да, здесь. — В ответ на недоуменное молчание он 
показал рукой на соседнюю небольшую высоту и пояснил — Вон там стояла моя 

С. И. Берестнев. один день с Б. А. Шрамко
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батарея, когда шли бои за освобождение Харькова. — Много позже я узнал, что 
хромота Б. А. была следствием тяжелого ранения, полученного офицером-артилле-
ристом при авианалете на позиции гаубичной батареи. Потом был прямоугольник 
раскопа в чистом поле, загорелые, немного снисходительные к новичкам студенты — 
старшекурсники, получение первых навыков в специфической работе с лопатой 
и первые находки. Вернулись в Харьков только вечером.

Потом были четыре полевых сезона работ на Бельском городище (городе Гелоне) 
в составе экспедиции Б. А. Шрамко, которого за глаза не называли иначе, как Шеф, 
(и он об этом прекрасно знал) и больше двух десятилетий самостоятельных исследо-
ваний. Один день и почти половина жизни — несопоставимые величины. Но тот яркий 
сентябрьский день и лукавое выражение лица Учителя я помню так отчетливо, слов-
но это было только вчера. День, который во многом определил мою судьбу.

С. И. Берестнев. один день с Б. А. Шрамко
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Ю. Н. Бойко

Борис Андреевич Шрамко

Пишу о нем и вспоминаю о себе, друзьях и хороших знакомых. А как иначе? Ведь 
столько лет мы провели вместе, правда, не всегда рядом. Если бы не Борис Андреевич, 
то и мы бы вряд ли когда познакомились и подружились.

Первые лекции по «Истории первобытной культуры». Первый семестр на первом 
курсе. Год 1975. Аудитория Покровского, парты длинные, школьные с дырками для 
чернильниц и откидными крышками. Сижу в конце, под окном. Любуюсь зданием 
Академии им. Говорова. Заходит человек не очень высокий, седоватый, прихрамывая, 
поднимается на подиум. И голосом не громким, немного скрипучим, начинает рас-
сказывать. Именно рассказывать, а не начитывать лекцию. Мне, уже не вчерашнему 
школьнику, а парню, который успел побывать в разных экспедициях, поработать 
с разными известными в то время археологами, сделалось интересно. Первым насто-
ящим профессором из многих крупных ученых, кого мне повезло слушать в стенах 
Харьковского университета, стал Борис Андреевич Шрамко.

Археологию он нам не преподавал. Во втором семестре была уже этнография. 
Получил от Б. А. «тройку», как и по истории КПСС. За великую и направляющую 
мне не было стыдно, она и так большая. Но этнография! Как можно ее учить пре-
красной харьковской весной?

Ладно. Переходим к археологической практике. Прекрасным летним утром со-
брали нас перед главным корпусом и сказали ждать. Через пару часов оказалось, что 
все ждали высокого слишком кудрявого молодого человека в настоящих джинсах и 
джинсовой куртке (а год то 1976!). Он пригнал из Котельвы автобус и грузовик для 
экспедиционного имущества, веселый и довольный собой, свободно общался с Бори-
сом Андреевичем и другими солидными людьми, ходил с гордой осанкой студента 
старших курсов. Этот зазнайка мне не понравился с первого взгляда.

Посадили нас, первачков, в автобус и повезли, неизвестно куда. Ездил я в экспе-
диции и раньше — трипольские поселения, Каменная Могила с надувными матрасами, 
курганы шахты им. Бажанова в Макеевке, но такого еще не встречал: лесок, узкая 
речка, серпантин — и вдруг грандиозные валы Бельского городища. Сначала было 
удивление, любовь и понимание пришли потом.

Раскоп 26. Возле входа. Рядом деревянная геодезическая вышка. Косторезная ма-
стерская, много земли и пыли. Впервые увидел методику раскопок параллельными 
траншеями и фиксацию находок по квадратам 1 ç 1 метр. Руководил практикой Алек-
сандр Григорьевич Дьяченко.

Борис Андреевич всегда был рядом, особенно остро замечал комплексы, говорил, 
где и что специально подчистить, выделить, не ударить инструментом. Часто сам брал 
лопату и работал, насвистывая. Меня удивляло, как можно, опираясь на палку, успе-
вать везде. Он успевал и называл меня «трипольцем». И читал в перерывах нам, 
мальчишкам и девчонкам, «Приключения Тома Сойера» — удивительно читал. Слу-
шали все. Борису Андреевичу тогда было всего-навсего 55 лет.

Теперь о менеджменте. В те годы, конечно, мало кто знал это слово. Экономиче-

Ю. Н. Бойко. Борис Андреевич Шрамко
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ские проблемы экспедиционной работы важны, бесспорно. Но Борис Андреевич, 
кроме них, всегда заботился о хорошем психологическом настрое в коллективе, о пре-
емственности неизбежно текущих поколений студентов. Старшие учат младших, 
среди старших нет отчуждения или пренебрежения к молодым. Таким «старшим» для 
меня как-то быстро стал «кудрявый молодой человек в настоящих джинсах и джин-
совой куртке» — Сергей Илларионович Берестнев. Старшие, проверенные добро-
вольным опытом, становились «экспедицией». Это было престижно. Но не просто. 
Ушли многие, кто-то остался.

У экспедиции были небольшие привилегии. Основная — это «поляна». Если кто 
бывал на Восточном Бельском городище и помнит странный «аппендикс» со стороны 
восхода солнца, так это там, чуть ниже. Костер, дикие курицы в глине и прочее, до 
утра. Потом на работу. Борис Андреевич не был «против», но конечно, и не был «за». 
Он умел улыбаться. Сам позднее рассказывал, как Владимир Кузьмич Михеев охо-
тился с мелкашкой на колхозных пернатых у Западного Бельска. Время их послево-
енной молодости было не очень сытое, а кормить товарищей по работе нужно всегда. 
От этого улучшается настроение и растет взаимопонимание.

Для меня, практиканта, первый поход с экспедицией на поляну закончился памят-
но. Не скажу, что был хулиганом, но подольская вольница начала 70-х сказывается 
до сих пор. При подведении итогов в остатке получилось: пакет «нарядов вне очере-
ди» на костровую кухню для укрепления дисциплины от А. Г. Дьяченко (которого 
завсегда крепко уважаю), персональная выволочка от Б. А. для ускорения умствен-
ного развития, местная больничка для укрепления здоровья. Как говорится — «три 
в одном». И хорошо. Тогда впервые увидел Западное Бельское городище, ближе 
познакомился со своей будущей женой Таней и с чудесной Анной Константиновной 
Гриневич, которая с Серегой Берестневым меня оттуда забрала. Очень просто, через 
окно, синими спортивными штанами. Мои хранились в кладовке под замком.

Борис Андреевич, не знаю чьими советами, оставил меня в экспедиции. Не только 
меня, но и Володю (Владимира Васильевича) Колоду с гитарой и будущей супругой, 
будущее семейство Капецких-Куропатовых (Лина Анатольевна и Геннадий Владими-
рович), других из нашей практики. Борис Андреевич как-то по-доброму и ненавязчи-
во увлекал молодых любимым делом. Тогда вместе с ребятами из «старой» 
экспедиции, собираясь копать Скоробор, мы и сочинили «Как ныне сбирается вещий 
наш Граф отмстить Скороборским курганам…» Граф — это А. А. Бобринский. На-
деюсь, он не обиделся. Даже стенгазету нарисовали.

Потом, кроме Бельска, были и другие экспедиции. Как-то запомнилось Веселое 
в одном из районов Харьковской области. Летали на вертолете К-26 с А. Г. Дьяченко, 
Юрием Владимировичем Буйновым, Евгением Петровичем Петренко, конечно же 
Сергеем Илларионовичем, изображая аэрофотосъемку. Тогда был с нами и Дмитрий 
Михайлович Дудко, неизменный участник всех экспедиций моих студенческих лет, 
человек феноменальной памяти, любитель классического пения и великолепный эру-
дит. Он стал писателем-фантастом. Другие до сих пор считают себя археологами.

В одном из курганов нашли каменную стелу, которую теперь можно увидеть у вхо-
да в Музей археологии и этнографии Слободской Украины ХНУ. Стали грузить на 
машину. Без крана. Веревка лопнула и здоровенная каменюка краем опустилась на 
палец ноги Бориса Андреевича. Мы внимательно послушали добрые советы бывшего 
фронтовика.

Не скажу, что после окончания университета мои отношения с Борисом Андреевичем 
сложились как-то сразу. Нет, для этого были разные причины. Прошло несколько лет.

Начало наших новых отношений (это я позволяю себе так думать сейчас) можно 
отсчитывать с того дня, когда я попросил у Бориса Андреевича полевые отчеты с Вос-
точного Бельского городища для раскладки находок по квадратам и комплексам. Он 
дал мне небольшие раскопы 17 и 18. Появился первый переулок. Дальше — больше. 

Ю. Н. Бойко. Борис Андреевич Шрамко
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Поняли, что изученное пространство дискретно в первичной своей основе. Его мож-
но формализовать. Борису Андреевичу стало интересно со мной, а мне с ним еще 
больше. Потом были многие годы совместной работы и долгие беседы летними вече-
рами у костра под высоким деревом у вала Бельского городища. Не могу передать, 
как рассказывал Борис Андреевич!

Борис Андреевич, человек острого ума и колоссальной эрудиции, широко извест-
ный в научных кругах, никогда не подчеркивал своего превосходства в отношениях 
с молодыми искателями научной истины. Не скажу, ссылаясь на личный опыт, что он 
слишком опекал своих учеников, но он умел их вести в нужном направлении. Мягко, 
требовательно и настойчиво, не подменяя находки молодых своими постулатами. Он 
не был догматиком, никогда ничего не навязывал. При этом постоянно делился сво-
ими знаниями, советовал, подсказывал, скрупулезно правил рукописи, всегда видел 
дальше и глубже. Он был настоящим Учителем.

Борис Андреевич всегда много работал, возился с молодежью, готовил к печати 
новые труды. Его последнее письмо с интересными замечаниями и рассуждениями 
пришло ко мне в апреле 2012 года…

Борис Андреевич ушел. Но он с нами. Всеми, кто его знал близко или только по 
научным публикациям. Всеми, кому не безразлична судьба отечественной археологии, 
для кого важно быть настоящим историком.

рис. 1. раскопки у поселка веселое Харьковской области, 1976 г.
На переднем плане: Ю. Бойко, Ю. Буйнов, с. Берестнев; на заднем плане: Б. А. Шрамко, в. Колода, А. Г. Дьяченко (фото 

из архива С. И. Берестнева)


