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У статті вперше проведено аналіз світлин з подарункового альбому 

учасника Дніпровського Будівництва М.С. Ескіна, як джерел, які надзвичайно 

доповнюють широко відомі літературні описи унікального природно-

історичного комплексу – Кічкаського урочища. Автори наголошують на 

важливості вивчення подібних документів і необхідності залучення до їх 

опрацювання спеціалістів різних наукових установ. 
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For the first time the article analyzes the photos from the gift album of 

M.S. Eskin, the participant of the Dnieper Construction, as sources that extremely 

complement the well-known literary descriptions of a unique natural and historical 

complex – Kichkas natural boundary. The authors emphasize the importance of 

studying such documents and the need to involve specialists from various scientific 

institutions in their research. 
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Інформаційний потенціал фотодокументів, як історичних джерел не 

можливо переоцінити. Об’єктивно передаючи найдрібніші деталі подій 

минулого, вони дають змогу перенестися у часі. Надзвичайно велика роль 

світлин у дослідженні зниклих історичних та природних об’єктів, збереження 
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пам’яті про них. До таких унікальних природно-історичних комплексів, 

втрачених під час індустріалізації у ХХ ст., належить Дніпровське 

Надпорожжя, затоплене Запорізьким водосховищем (так зв. «озером 

ім. Лєніна»). Велике значення фотографії для документування «моментів 

мінливих, неповторних, або що з часом зникають», таких, як побут 

приречених на затоплення прибережних сіл на Дніпрі, було зрозумілим ще на 

початку будівництва Дніпрогесу [1, c. 6]. 

Дана стаття присвячена світлинам з подарункового фотоальбому, на 

яких закарбовано місцевість на північ від острова Хортиця на самому 

початку Дніпровського Будівництва. Сьогодні подібні фотодокументи 

використовуються, як ілюстрації туристичних путівників і краєзнавчих 

видань та як джерела при дослідженні об’єктів, затоплених Запорізьким 

водосховищем, що їх проводять дайвери та самодіяльні краєзнавці-аматори 

[2; 3]. Проте, об’єктом докладного джерелознавчого аналізу вони ще не 

ставали. Між тим, досвід подібної роботи, проведеної зі світлинами періоду 

німецько-радянської війни, показує їхній великий інформаційний потенціал 

[4; 5]. 

Знаходячись на перетині річкового та суходільного шляху, бувши 

одним з найбільш мальовничих у порожистій частині Дніпра, Кічкаське 

урочище з найдавніших часів мало велике стратегічне і сакральне значення. 

Доказом цьому є значна кількість пам’яток археології – могильників, 

святилищ та поселень, досліджених тут, головним чином, під час 

Дніпробудівської археологічної експедиції 1927-33 рр. [6; 7]. 

У ХІХ-ХХ ст. цей район неодноразово привертав до себе увагу 

мандрівників, митців та науковців. Захоплення красою краєвидів околиць 

Кічкасу висловлювали генерал М.М. Раєвський (1820), літературний критик 

М.І. Надєждін (1844), журналіст А. Подберезський (1867), протоієрей 

І. Карелін (1875), історик Д.І. Яворницький (1883), етнограф Я.П. Новицький 

(1917), історик В.О. Біднов (1919) [8, с. 518-519; 9, с. 84; 10, с. 496; 11, c. 435; 
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12, с. 200; 13, с. 8; 14, с. 56] та ін. У радянські часи, особливо з початком 

Дніпровського Будівництва, Кічкаське урочище також вважалося видатною 

туристичною атракцією [15, с. 40; 16, c. 116]. 

Світлини, котрі є предметом нашої публікації, мали на меті показати 

контраст старого та нового, увічнити перемогу очолених більшовиками мас 

над «ворожою» стихією природи. Газета «Правда» у 1931 р. писала з цього 

приводу: «Дело пролетарской фотографии – рассказать и показать всему 

миру конкретные победы социализма… конкретным и неопровержимым 

языком, свойственным фотографии и кино больше, чем какому-либо другому 

искусству, доступным широчайшим милионным массам» [17]. Одним з 

найкращих прикладів для пропаганди «конкретних перемог соціалізму» було 

Дніпровське Будівництво. Значну роль в його популяризації зіграла 

фотокінолабораторія Дніпробуду. За період з 1927 по 1934 р. її працівниками 

було зроблено кілька десятків тисяч зйомок, складено фотоархів з майже 200 

тис. негативів, виготовлено понад 200 тис. фотовідбитків, понад 400 

спеціальних альбомів і до 1000 фотозбільшень. Фотолабораторія проводила 

стаціонарні виставки у багатьох містах СРСР, її продукція постачалася у 

пресу, різні заклади та підприємства. З другої половини 1928 р. до 

фотолабораторії приєдналася кінолабораторія. Нею було знято змонтовано 14 

фільмів, 8 з яких пішли за кордон [18, c. 23-26]. 

У 1933 р. фотокінолабораторія розташовувалася в будівлі Головного 

управління Дніпробуду [19, c. 33]. Проте, де сьогодні знаходяться її 

матеріали, чи складають вони єдиний комплекс, і взагалі – чи не загинули під 

час німецько-радянської війни 1941-45 рр., нам не відомо. На щастя, у 

фондових зібраннях різних музеїв та архівів України є велика кількість 

продукції згаданого підприємства – поліграфічні видання, окремі світлини та 

фотоальбоми. Останні слугували пам’ятними подарунками видатним 

учасникам Дніпробуду – робітникам, інженерам, керівникам. Їхній об’єм і 



139 

INSULA #1/2020 

 

формат, як правило, відповідав рангу отримувача: найбільш презентабельні 

фотоальбоми дарувалися керівникам відділів Будівництва. 

Один з таких артефактів, датованих 1935 р., зберігається у 

Запорізькому обласному краєзнавчому музеї, у комплексі матеріалів Мойсея 

Соломоновича Ескіна [20]. У 1927 р. він перебував на посаді начальника 

Технічного бюро Дніпробуду, а з 1929 р. – заступника головного інженера 

Дніпрокомбінату. Серед інших експонатів комплексу – групові фото 1927 р.: 

працівники Технічного бюро, учасники групи геодезичних робіт, члени 

Геодезичного управління під час вимірів базису будівництва Дніпрогесу [21; 

22; 23]. Пізнішим часом датуються подяка колег у зв’язку з переходом 

М.С. Ескіна на іншу роботу (1929), його посвідчення заступника головного 

інженера Дніпрокомбінату (1930) та посвідчення на право носіння знаку 

«Днепрострой» за № 1136 (1932) [24; 25; 26]. 

Згаданий вище фотоальбом має тверду обкладинку розміром 51 х 

31,5 см, вкриту тисненим шкірозамінником темно-сірого кольору з написами, 

зробленими тисненими золотими літерами: «Техника в период 

реконструкции решает все. /Сталин/», «Днепрострой Днепрокомбинатстрой» 

та «Ескину М.С.». Серед десятків світлин альбому переважна більшість 

присвячена будівництву Дніпрогесу, заводів Дніпрокомбінату та 

«соціалістичного міста» Велике Запоріжжя. Світлини з краєвидами Дніпра та 

розташованого поряд із будівництвом села Кічкас (Айнлаге) займають тільки 

перші п’ять аркушів альбому. На жаль, кадри не підписані й не датовані, 

тому для їх атрибуції доводиться використовувати всі наявні в нашому 

розпорядженні літературні та картографічні джерела. 

Перша в альбомі світлина розміром 22 х 16 см зроблена, імовірно, 8 

липня 1927 р., коли почалося будівництво ряжевих загат для правобережного 

котловану [27, c. 67]. Кадр знятий, вірогідно, з висоти знищеної згодом 

правобережної скелі Кохання, на місці якої сьогодні знаходиться сполучення 

греблі з будівлею Дніпрогес-1 [28]. 
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Котловани Дніпробуду обмежувалися так званими ряжевими загатами. 

Вони складалися із заповнених каменем, прямокутних у плані клітей 

розміром 2 х 2 м, збитих з дерев’яних брусів. Перші 7-8 вінців ряжу рубалися 

на березі, на стапелях. Після цього ряж спускався на воду й на плаву 

підтягався до місця встановлення, де закріплювався тросами й частково 

навантажувався каменем. Далі на плаву відбувалося нарощування ряжу й 

подальше завантаження каменем, поки він не сідав на дно [27, c. 62-63]. У 

кадрі, на середньому плані, на північ від скелі Кохання, на березі Дніпра 

бачимо естакаду для спуску ряжів, ряж, заготовлений на березі, а також вже 

спущений і частково притоплений. За ними, вище по береговому схилу, 

стоять будівлі нового тимчасового робітничого селища «Перемичного», де на 

1929 р. нараховувалося загалом 20 будівель [29, c. 536-537, 559]. На задньому 

плані кадру видно пристань села Кічкас (Айнлаге) та сільські будинки. 

На звороті першого аркушу альбому міститься світлина розміром 22 х 

14,5 см із зображенням Ненаситецького порогу, зроблена, ймовірно, у 1927 р. 

Кадр знятий, з правобережної скелі Монастирко – найкращої точки для 

споглядання порогу. Наше припущення підтверджується зображенням на 

поштівці поч. ХХ ст. «Ненасытецкий порог», де можна бачити схожі форми 

кам’яних брил і водних каскадів [30]. 

Ненаситець, найбільший і найнебезпечніший з дев’яти порогів на 

Дніпрі, знаходився поряд із сучасними селами Микільське-на-Дніпрі 

Солонянського р-ну та Василівка-на-Дніпрі Синельниківського р-ну 

Дніпропетровської обл. [31; 32, арк. 9]. За даними Д.О. Свіренка довжина 

порогу дорівнювала 870 м, падіння води сягало від 4,75 до 5,2 м у різних 

місцях [33, c. 80]. Д.І. Яворницький, В.О. Біднов, М.Г. Філянський та інші 

автори, які досліджували тему Дніпровських порогів, одностайно 

підкреслювали надзвичайне естетичне враження, котре Ненаситець справляв 

на людину, і його особливу небезпечність [14, с. 28-29; 15, с. 26-28; 34, c. 49]. 

Останнє використовувалося, як важливий аргумент у пропаганді Дніпробуду. 
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Так, наприклад, для автора публіцистичного нарису «Через пороги на 

Днепрострой» (1929) А. Романовського, Дніпрові пороги – «болезнь реки», 

«сплошной список смертей, расправ и катастроф» [35, c. 345-346]. 

Зображення Ненаситця стало символом підкореної людиною первісної стихії 

у численних дніпробудівських фотоальбомах, технічних і науково-

популярних виданнях, а також документальній хроніці та художніх фільмах. 

На звороті першої сторінки альбому міститься також світлина розміром 

16 х 10,4 см із зображенням вулиці менонітського села (колонії) Айнлаге-

Кічкас влітку 1927 р. (див. рис. 1). Це село, затоплене Запорізьким 

водосховищем у 1931 р., було розташоване на правому березі Дніпра. Його 

південна околиця знаходилася приблизно за 750 м на північний схід від 

будівлі Дніпрогес-1 [36, арк. 8]. Залишки населеного пункту, розташовані на 

дні водойми, між правим берегом сучасного водосховища та островом 

Сагайдачного, сьогодні є об’єктом досліджень дайверів [37]. 

На поч. ХХ ст. Кічкас був доволі значним населеним пунктом з 

розвиненою торгівлею, сільськогосподарським машинобудуванням та 

переробною промисловістю. Своїми цегляними оселями, охайними 

мощеними вулицями та заводськими будівлями це квітуче село нагадувало 

невелике місто. У 1913 р. тут нараховувалося 1600 мешканців, у 1926 р. – 

1250 [38, c. 567; 39, с. 163]. 

Кічкас із його капітальними будівлями, де не були рідкістю водогін та 

каналізація, став незамінною базою для першого року роботи Дніпробуду. 

Прибулі працівники, яких вже на 1 квітня 1927 р., за два тижні після початку 

робіт, було 790 осіб, спочатку розміщувалися на квартирах у місцевих селян. 

Проте, кількість робітників стрімко зростала, а перші будинки нових селищ 

Дніпробуду могли бути здані тільки у червні 1927 р. Тому Всеукраїнський 

ЦВК та РНК УСРР ухвалили вилучити на потреби Будівництва всі 

присадибні та земельні ділянки в Кічкасі з усіма спорудами на них, 

відшкодувавши мешканцям кошти «за недожитие». До 1 вересня 1927 р. 
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мали бути звільнені 100 домогосподарств, а до 1 травня 1928 – ще 74. Під 

житло були також відремонтовані порожні будівлі заводів Унгера та Копа. 

Житловий фонд Кічкасу склав 16,5 тис. м² Будинки, що звільнялися, 

заселялися робітниками, яких на 1 липня 1927 р. нараховувалося вже 3100 

осіб [29, c. 536; 40, с. 138]. 

Зауважимо, що цей доволі відомий кадр потрапив, зокрема, у серію 

поштівок «Дніпрельстан» 1927 р. під назвою «Колонія Кічкас. Головна 

вулиця» [41]. На фото бачимо вул. Карла Лібкнехта, колишню Генріхса 

(Heinrichsstrasse), у бік до Дніпра [42, с. 174; 43, с. 43]. Розташовані на вулиці 

споруди характерні для 1880-1914 рр. В той час будинки зводилися 

здебільшого з цегли та вкривалися черепицею, менонітська архітектура 

набула розмаїття, витонченості та гордості. Промисловці, яких було чимало в 

Кічкасі, відмовляються від традиційного менонітського житла, їхні садиби 

стають подібними до російських та західноєвропейських [44, c. 39]. 

У кадрі праворуч, за деревами – колишній будинок Ісака Генріхса. 

Ліворуч – будівля, де в 1927 році тимчасово містилася Головне управління 

Дніпробуду. Згадка про це міститься, зокрема, у спогадах завідувача 

допоміжними електротехнічними роботами Дніпробуду І. Чернова [45, с. 37]. 

Ліворуч у кадрі бачимо купи дощок та навантажений колодами гужовий 

транспорт, що рухається ґрунтовою частиною дороги. Попереду, біля Дніпра 

знаходився лісосклад та пристань, а позаду, в горішній частини правого 

берега – лісозавод Дніпробуду [29, c. 537]. 

На другій сторінці альбому міститься світлина розміром 23,7 х 8 см з 

панорамою села Кічкас, знятою з високого схилу правого берега Дніпра 

неподалік лісопильного заводу Дніпробуду (дви. рис. 2). На середньому плані 

бачимо ріку, перекриту греблею Дніпрогесу (праворуч) – з боку верхнього 

б’єфу. На задньому плані – схили лівого берега ріки та нові барачні селища, 

одразу перед греблею – пірсова стіна шлюзу та акваторія майбутнього порту. 

За греблею здіймається висока будівля бетонного заводу лівого берега. По 
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висоті биків греблі, що будується, можна зробити висновок, що кадр був 

знятий до вересня 1931 р. [27, c. 65]. Те, що на стінах будинків не помітно 

слідів тогорічної катастрофічної повені, дозволяє звузити хронологічні рамки 

кадру до першої половини-середини весни. 

Привертають увагу розібрані дахи кількох будівель у старому Кічкасі. 

Як відомо, споруди приреченого до затоплення водосховищем селища 

планувалося звільнити від мешканців не пізніше 1 жовтня 1931 р., а повністю 

знести – до 1 грудня. Втім, розбирання будинків почалося тільки в лютому 

1931 р. – із великим запізненням. І не було жодної гарантії, що цю справу 

вдасться завершити до затоплення й залишені у фарватері споруди не 

доведеться підривати шляхом водолазних робіт. Причиною цього була 

жорстока житлова криза. Адже ліквідація старого Кічкасу викреслювала з 

житлового фонду Дніпробуду 3,9 тис. м² житла, де були розселені 4200 

робітників, інженерів, службовців та членів їхніх родин. Нове житло для цих 

людей не могло бути побудоване вчасно [46, c. 21-26]. 

У центрі панорами можна визначити ряд двоповерхових будинків 

уздовж вулиці Карла Лібкнехта (колишньої Генріхса), що йде до Дніпра. 

Найбільш виділяється розташована фасадом до глядача триповерхова будівля 

колишнього Заводу сільськогосподарських машин Абрама Копа, котру в часи 

Дніпробуду використовували, як гуртожиток [46, c. 25]. Ліворуч від неї 

можна впізнати двоповерховий дім Ісака Генріхса зі світлими стінами, 

аркоподібними вікнами та балконом. Це – один з найкращих будинків села, 

зображений, зокрема, на дореволюційній поштівці «Село Кичкас. Дом 

И.К. Генрихса» із серії І. Лавута «Г. Александровск» [44, c. 84]. У лівому 

нижньому куті кадру, на передньому плані бачимо чергу, що вишикувалася 

біля входу у продовольчу крамницю. Серед написів на настінній рекламі 

можна розібрати тільки: «Чай», «Кава», «Квас», «Води». На задньому плані в 

цьому ж напрямку бачимо процес розбирання великої будівлі, що скоріш за 

все є колишнім землеволодінням Корнеліуса Мартенса з житловим будинком 
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та паровим млином [42, с. 174]. Воно знаходилося на перехресті вулиці Карла 

Лібкнехта та Леніна. Навпроти, праворуч, частково проглядає ще один 

вражаючий розмірами та красою будинок Кічкаса – колишній маєток Петера 

Копа. Його дах вже розібрано. Вулиця Леніна або Ленінська з частиною 

вулиці Лібкнехта підпадали під затоплення 1-ї черги, отже їх будівлі зносили 

поперед інших [47, с. 24]. 

Поряд із вищеописаним кадром на другій сторінці альбому міститься 

світлина розміром 16 х 11 см із зображенням двоповерхового будинку в селі 

Кічкас (див. рис. 3). На побілених цегляних стінах помітні сліди розмиву 

штукатурки, що сягають вище нижнього краю вікна. Це дає підстави 

припустити, що кадр зроблений після спаду катастрофічної весняної повені 

1931 р. В той рік вода у Дніпрі у районі Запоріжжя почала прибувати 14 

квітня. Вже 1 травня місцева газета назвала повінь «стихійним лихом» [48]. 7 

травня був перевищений рівень попередньої катастрофічної повені 1917 р. 

[49]. 10 травня повінь сягнула апогею, а 11-го вода, нарешті, почала спадати 

[50]. Слід зауважити, що важкі наслідки підтоплення Кічкасу були значно 

посилені затисненням русла Дніпра вже спорудженими биками 

недобудованої греблі. У піковий момент стихійного лиха горизонт верхнього 

б’єфу був на 6,5 м вищім за горизонт нижнього б’єфу [51, с. 4]. 

Будинок, зображений на світлині, знаходився на головній вулиці села, 

що проходила вздовж Дніпра – Ленінській (колишня – Bauern Strasse, 

Селянська) [42, с. 30-31]. Поряд із будинком бачимо потужні виходи граніту, 

що було однією з характерних рис Кічкасу. Село розташовувалося на 

кам’янистому схилі долини, через що мальовничі брили траплялися 

буквально в кожному дворі. Вони ж заважали розмістити житла по прямій 

лінії. Перехресні вулиці були доволі вузькі, а широка центральна проходила 

зигзагом. Таке незвичне планування пояснювалося потребою убезпечити 

оселі від катастроф, подібних тій, що сталася 2 квітня 1845 р. У той день, під 

час надзвичайної повені, що отримала назву «Велика вода», потужний потік 
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прорвав крижану дамбу і знищів майже всі сільські споруди. З тих часів 

старе, знищене село меноніти стали називати «Першим Айнлаге», а нове – 

розташоване вище по схилу долини – «Другим Айнлаге» [52, с. 122-124]. 

Згідно плану села Айнлаге у 1908 р., складеному Й.Д. Ремпелем, 

будинок, зображений на світлині, знаходився на ділянці № 55 і належав у той 

час Давиду Козловському [42, с. 170-171]. План споруди, датований 1928 р., 

дає змогу описати її внутрішню будову. Внаслідок того, що перепад висот у 

дворі сягає близько 10 м, довелося зводити дворівневу споруду. Будинок 

фасадом виходить на вулицю Леніна (колишню Bauern Strasse), що 

знаходиться за спиною фотографа. З фасаду будинок має два поверхи, з 

двору – один. Судячи з його архітектури, спочатку було споруджене 

одноповерхове житло, тильним боком врізане у ґрунт. Потім надбудували 

дерев’яний другий поверх. Поверхи не були пов’язані між собою. До 

нижнього поверху була прибудована відкрита дерев’яна веранда, на якій 

знаходилися вхідні двері. Квартира загальною площею біля 65 м² складалася 

з кухні, комори, сараю та трьох житлових кімнат, найбільша з яких мала 

площу 19 м². Два її вікна бачимо на фото ліворуч від входу. Висота стель – 

2,66 м, підлога дерев’яна, товщина стін – 0,55 м. Комора та сарай були врізані 

в ґрунт із заднього боку будинку. Загальна площа другого поверху більш ніж 

удвічі перевершувала площу першого – 166 м², а вхід у житлові приміщення 

розташовувався у задній частині будинку. Зверху розташовувалися дві 

квартири, що складалися з п’яти житлових кімнат, комори та двох кухонь. 

Висота стель – 2,3 м, підлога дерев’яна, товщина стін – 0,45 м. Над верандою 

розташовувалася засклена галерея. Опалювався будинок однією пічкою на 

нижньому поверсі і трьома – на верхньому. Дах черепичний, галерея крита 

толем. Перпендикулярно головній споруді у дворі стояв ще один цегляний 

житловий будинок під черепичним дахом – простіший та бідніший. 

Складався він з кімнати площею 24 м², кухні та сараю. Долівка в ньому була 

земляна, висота стель сягала 2,56 м. Вірогідно, там жили підсобні робітники. 
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Ще одна будівля на ділянці – сарай площею понад 30 м². Таким чином, у 

садибі розташовувалися житлові та господарчі будівлі як для власників, так і 

для прислуги [53, пл. № 78]. 

На другій сторінці альбому міститься також фото розміром 16 х 11 см 

із зображенням одноповерхового будинку під високим двосхилим дахом, 

вкритим черепицею (див. рис. 4). Будівля зведена з дерева і вкрита білою 

штукатуркою, котра місцями осипалася. Вікна мають ставні. Перед нами – 

унікальний будинок кін. ХVIII ст., можливо, єдина збережена на той час 

споруда Першого Айнлаге, так званий «будинок Мартенса». Кадр зроблений, 

імовірно, у 1931 р. 

Зображення цього будинку, але в інших ракурсах, увійшли у ряд 

видань часів Дніпробуду. Наприклад, відома поштівка серії «Дніпрельстан» 

під назвою «Хата Мартенса – меноніта на Кічкасі, часу перших колоністів 

німців (1787 р.)» (датування «1787 р.» помилкове – О.В.) [54]. У часописі 

«Хроника Днепростроя» опубліковано світлину з підписом: «Старейший 

бревенчатый дом, современник Екатерины II-й, построенный первыми 

поселенцами в Кичкасе» [46, с. 25]. Споруда була одною з екскурсійних 

цікавин Кічкасу й згадувалася у кількох туристичних путівниках. Так, у 

довіднику 1927 р. читаємо: «Оглянути зовнішній вигляд будинків. Особливо 

будинок кінця ХVIII століття (деталі – вхідні двері та ґзимс (карниз під 

звисом покрівлі – ред.))…». Там же міститься й фото фасаду будинку [55, 

с. 28, 50]. М.Г. Філянський писав про нього у 1928 р.: «Ще й тепер серед села 

стоїть будинок, що його заснували перші колоністи 1789 року. Його слід 

оглянути, як зразок так званого голяндського типу селянських хат» [16, 

c. 112]. В іншій своїй роботі цей же автор приділяє будинку значно більше 

уваги (додаток А) [15, с. 37]. У праці 1930 р. М.Г. Філянський уточнює, що 

блакитний колір архітектурних деталей будинку пов’язаний з культовими 

традиціями менонітів [56, с. 25]. 
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На звороті другої сторінки альбому міститься світлина розміром 11 х 

16 см із зображенням великого старого дерева поряд з дерев’яним 

одноповерховим будинком (див. рис. 5). Він має характерний для 

традиційних менонітських осель доволі високий дах, вкритий черепицею, і 

два вікна на фронтоні. На задньому плані, за деревами, бачимо виходи 

гранітних скель. Цей кадр, опублікований у 12-у номері часопису «Хроника 

Днепростроя», має підпис: «Столетние бересты в зоне затопления, в 

пос. Кичкас, срубленные в конце февраля 1931 года» [46, c. 22]. Проте, 

сказати, в якому саме районі села він був знятий, ми, на жаль, не можемо. 

Поряд із щойноописаним кадром розташована світлина розміром 11 х 

16 см, на якій зображене старе дерево з розлогою кроною, що росте на 

кам’янистому схилі. Ймовірно, цей кадр був зроблений одночасно з 

попереднім, тобто взимку 1930-31 рр. Те саме дерево, зняте в аналогічному 

ракурсі, тільки в літній час, у 1927 р., ми бачимо на світлині № 83 з альбому 

Д.І. Яворницького «Дніпрові пороги» (1928 р.). Кадр має підпис: «Дуби в 

Кічкасі». На жаль, у тексті книги цей дубовий гай не описується [34, c. 140]. 

Звертає на себе увагу різниця стану скель на двох згаданих фото. У 1927 р. 

брили мають природний вигляд – їхні поверхні гладкі, поряд росте трава. У 

кадрі з нашого альбому скелі вже невпізнанно понівечені каменярами 

Дніпробуду. Зауважимо, що впродовж усього ХІХ ст. ліси на берегах 

Нижнього Дніпра інтенсивно вирубалися для будівництва і опалення. Вже на 

поч. ХХ ст. старі дерева часто сприймалися, як визначні пам’ятки. 

Одним з об’єктів у Кічкасі, що ним опікувалося ХТОП, імовірно, було 

мальовниче урочище Steinberg (Кам’яна Гора). Х. Берген називає його 

«вірогідно, найкрасивішою групою скель». «Коли гості проїздили поряд, – 

продовжує він, – то дивилися тільки на Steinberg, захоплюючись його 

скелями з глибокими щілинами, та ще більше – дубами, що росли між ними. 

Чотири садиби займав цей популярний айнлазький парк» [42, с. 154]. В 

іншому місці: «Двір родини Петкау з північного боку межує зі знаменитим 
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«Steinberg-Steenaboaj» (перша назва – німецькою мовою, друга – її платський 

відповідник – О.В.). Описувати тамтешні скелі, печери, щілини, між 

могутніми старими-старими товстими дубами, й знову скелі – займе забагато 

часу й місця. Проте, все це було прекрасним…» [42, с. 244]. Серед ілюстрацій 

до статті В. Квірінга з 12-го номеру журналу «Mennonitische Volkswarte» за 

1936 р. є світлина із зображенням дубів на кам’янистих схилах. Вона має 

підпис: «Der «Schteenaboayjh» [57, с. 389]. Зважаючи на надзвичайну 

схожість ландшафту, можемо з великою долею вірогідності припустити, що 

на фото з нашого альбому показано саме Steinberg-Steenaboaj. Згідно схеми 

Айнлаге 1908 р., це урочище знаходилося у північній половині села, ближче 

до його центру, між головною вулицею зі сходу та цвинтарем із заходу [42, 

с. 31]. 

На звороті третього аркушу альбому вміщено панораму розміром 

38 х 10,5 см, що складається з двох з’єднаних кадрів (див. рис. 6). На фото 

зображений краєвид берегів Дніпра між північним краєм острова Хортиці та 

сучасною греблею Дніпрогесу, на початку будівництва станції – влітку 

1927 р. Кадри зроблено з правого берегу Дніпра. 

У лівій частині панорами – скеля Кохання, на місці котрої, сьогодні 

знаходиться сполучення греблі з будівлею Дніпрогес-1 [28]. Перед скелею на 

землі лежать штабелі брусів, призначених для дерев’яних клітів ряжевих 

загат будівельних котлованів Дніпробуду. Поряд сліди щойно розпочатих 

земляних і скельних робіт. 

Вперше ця скеля була згадана в «Описі давньої та нової Польщі» 

Станіслава Сарницького (1585 р.): «Кохане. Є місце вище острова, званого 

Хортиця між катарактами або Порогами. Воно кількома милями вище, 

положенням чудове… Це місце на відстані 40 миль від Києва» [58, c. 89-90]. 

На карті інженера Гійома де Боплана «Частина ріки Борисфена від фортеці 

Кодак аж до острова Хортиці...», створеній у 1630і рр., на правому березі 

Дніпра, між «Великою переправою татарською», тобто Кічкаським 
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перевозом, та річкою Кічкаською бачимо «Помітну гору Кохання» [59]. 

Х. Берген, не згадує самої назви скелі, але при цьому пояснює її походження: 

«Праворуч від цієї скелі (Крісла Катерини – ред.), трохи вище, була 

величезна кам’яна брила (тепер на ній гребля). Це була велика округла скеля 

із багатьма заглибинами з боків. Хтось казав, що на цій скелі могли 

зустрітися 50 пар, і кожна з них була б усамітнена» [42, с. 155]. 

Я.П. Новицький у 1917 р. називає цю скелю «Отара» [13, c. 40, 75], 

А.В. Добровольський – «Велика» [7, c. 103]. Дивно, але у роботі 

Д.І. Яворницького 1928 р. є тільки фото скелі під № 80: «Прибережна скеля 

проти першого каменя Стовпів». Опис і назва цього визначного геологічного 

об’єкту у книзі відсутні [34, c. 138]. Проте, кадр зі скелею Кохання є серед 

поштівок серії «Дніпрельстан» 1927 р. [60]. Згадується вона й у 

географічному нарисі Я. Якуші (1928 р.) [61, с. 44]. С. Гнатюк, наводячи фото 

М. Філянського «Скеля Кохання на березі Дніпра перед початком роботи по 

будуванню перемички» зі збірки Всеукраїнського Соціяльного Музею 

ім. Артема, називає його «зразком ідеального знімку» [62, c. 5-7]. 

На задньому плані панорами, ліворуч, за Дніпром здіймаються круті 

лівобережні схили. Далі вправо чітко виділяються дві окремих височини: 

східніше – скеля Середня, західніше, ближче до глядача – скеля Дурна; 

обидві – складові урочища Сагайдачне, що отримало свою назву від 

запорожця Сагайдака, котрий жив там вже після знищення Січі (1775 р.). 

Докладно описав це урочище на поч. ХХ ст. Я.П. Новицький (додаток Б) [63, 

c. 161-163, 176-177]. На схемі «Шляхи Дніпровими порогами», складеній по 

пам’яті у 1929 р. професійним лоцманом О.С. Девладом, скеля Середня 

(№ 269) має назву «Сагайдачна», а Дурна (№ 270) – «Дурна-Хмарина» [64]. 

На кадрі, на східному схилі скелі Середньої можна помітити велику 

світлу заглибину. Це – кар’єр для добування будівельного каменю та 

бруківки, що за словами В.О. Біднова був улаштований тут на поч. ХХ ст. [14, 

c. 59]. Пізніше, під час будівництва Дніпрогесу, скеля Середня була знищена 
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повністю, а Дурна – частково. Серед поштівок часів Дніпробуду є 

екземпляри, присвячені їй: «Скала Дурная, которой не будет» і пізніша – 

«Карьер на скале Дурной» [65; 66]. Тепер через залишки цієї скелі проходить 

довга дамба, що обмежує нижній шлюзовий канал. Сьогодні в урочищі 

Сагайдачному, в районі вул. Скельної, знаходиться туристичний кемпінг і ряд 

артоб’єктів, створених місцевими активістами [67; 68]. 

Перед скелею Дурною у Дніпрі на фото бачимо невеликі гранітні 

острівці. Це – «два камня Стоги», як називає їх Я.П. Новицький, або 

«Каміння Стіжки», позначені під № 267 на схемі О.С. Девлада [63, c. 160; 64]. 

На дніпробудівському плані вони мають назву «Скала Два Брата» [28], у 

путівнику М. Філянського. – «скелі Брати» [15, c. 39]. На схемі 

А.В. Добровольського (1927 р.) вони помилково названі «Дві Стопи» [69, 

c. 103]. На схід від скелі Дурної з води виступають ледь помітні здалеку 

брили. Я.П. Новицький повідомляє, що поряд зі скелею Дурною у Новому 

Дніпрі, лівому рукаві ріки, розташовані камені Скопцеві, названі так за 

прізвищем лоцмана, що зазнав тут аварії [13, c. 53]. 

У центрі панорами, на захід від скелі Дурної, у Дніпрі розташовані 

високі скелі північної частини острова Дубового, або «скеля Дубова», як вона 

названа на схемі о. Хортиці Я.П. Новицького [12, с. 214; 13, c. 40; 14, с. 59; 63, 

с. 160]. Як можна бачити з фото та тогочасних планів, у ХІХ-поч. ХХ ст. цей 

острів був значно більший, ніж тепер – за рахунок піщаної, низовинної, 

вкритої чагарниками південної частини, змитої у наступні десятиліття. За 

низької води Дубовий відділявся від Хортиці лише неширокою протокою [28; 

70, арк. 1]. 

Праворуч від острова Дубового, ближче до правого берега Дніпра, 

розташовані скелі Три Стовпи. Сьогодні крайній зі сходу, найменший за 

розмірами стовп (у кадрі він здіймається окремо) має назву Похилий. 

наступний – Середній Стовп, і останній, найближчий до правого берега – 

Диван Цариці або Крісло Катерини [71]. Останні два стоять близько один до 
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одного й тому в кадрі сприймаються, як суцільний масив. Я.П. Новицький у 

1917 р. не вказує назв окремих скель, але згадує, що проміжки між ними 

носять назву воріт [13, c. 8-9]. Назву найменшого за розмірами Стовпа – 

«Похилий» вперше знаходимо тільки у праці Ю.А. Вілінова 1992 р. [80, c. 3-

4]. 

У проміжку між Похилим та Середнім Стовпом на задньому плані 

можна помітити частину великої піщаної коси, котра затоплювалася тільки у 

весняну повінь. Решту часу вона з’єднувала Стовпи з о. Хортицею. Таким 

чином, Дніпро ділився на Старий та Новий не біля скелі Верхня Голова, як 

сьогодні, а на 700 м північніше – біля Стовпів [28; 31; 36, арк. 8; 70, л. 1]. За 

часів Дніпробуду в неї з’являється назва Дівоча Купіль, «що її обвіяно 

низкою красивих легенд» [15, c. 36-37; 16, с. 118; 55, с. 29]. Вірогідно, це 

була новоутворена «туристична» назва – на зразок кримських «Ванни 

Молодості» у «Великому Каньйоні», або «Долини Привидів» на горі 

Демерджі. 

Сьогодні Стовпи мають вигляд маленьких острівців, розташованих між 

Дніпрогесом та північним краєм Хортиці. Коса, що колись з’єднувала їх з 

островом, була поступово розмита у в результаті затримки піщаних наносів 

греблею та наступного різкого пропуску крізь неї повеневих вод. Крім того, у 

1956 р. внаслідок зведення Каховської греблі острів Хортиця та навколишні 

скелі опинилися у хвостовій частині новоутвореного водосховища. Рівень 

води тут піднявся приблизно на 2 м. 

За о. Дубовим і ск. Стовпами, на задньому плані кадру бачимо східні 

схили о. Хортиця. Привертає увагу майже повна відсутність деревних 

насаджень як на острові, так і на лівому березі Дніпра. Як вже зазначалося, 

це стало наслідком неконтрольованого знищення прибережних лісів 

протягом ХІХ ст. За свідченнями Я.П. Новицького, ліси о. Хортиці особливо 

постраждали після того, як у 1871 р. колоністи-меноніти були переведені у 

розряд державних селян. Хижацькі порубки з боку мешканців 
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с. Вознесенівка та м. Олександрівськ змусили колоністів у 1884 р. продати 

залишки свого лісу [13, c. 24]. Мальовничий дубовий гай вдалося зберегти 

тільки у балці Довгій (Ганнівці) [13, c. 59-60]. Його можна помітити у кадрі 

праворуч від ск. Дурної. Крім того, за о. Дубовим видніється світла ділянка 

скелі Совутиної – гранітний кар’єр, влаштований тут у 1900 р. [13, c. 54]. 

На звороті четвертого аркушу альбому вміщено панораму південної 

частини села Кічкас, розміром 38,5 х 10 см, що складається з двох кадрів 

(див. рис. 7). Світлини зроблено з лівого боку Дніпра, імовірно, влітку 1927 р. 

Ліворуч бачимо будівництво одного з бараків нового робітничого селища 

Перемичного. Праворуч від нього, ближче до берега ріки, стоїть одна з 

найбільших та презентабельних будівель села – колишній маєток Ісака 

Лейна, оточений міцною кам’яною огорожею для захисту від повеней. У двір 

з боку річки піднімаються високі сходи. Зліва від головного двоповерхового 

будинку вирізняється вежеподібний флігель. На подвір’ї знаходилася стайня, 

голубник та вітряний насос, що качав воду з Дніпра [42, с. 186]. У часи 

Перших визвольних змагань садиба І. Лейна була зруйнована махновцями, 

але перед початком Дніпробуду відремонтована. У 1926 р. це був єдиний 

будинок у Кічкасі з електрикою. Відомо, що 26 серпня 1926 р. сюди прибули 

для огляду місця майбутніх робіт автор проекту Дніпрогесу інженер 

І.Г. Алєксандров та керівник американської консультації Дніпробуду – 

полковник Х.Л. Купер [73, c. 90]. Зі спогадів працівника Дніпробуду 

І.К. Полянина дізнаємося, що у жовтні того ж року в будинку І. Лейна 

розмістилося Головне Управління Інженера Дніпробуду. Наступного року 

будинок став готелем № 1, де зупинялися чимало видатних осіб-гостей 

будівництва [74, с. 17-18]. 

Праворуч від садиби І. Лейна на фото можна помітити стовпи воріт, 

через які виходить дорога до Дніпра та бере початок центральна вулиця 

селища. Великим планом ці ворота з прибережною частиною Кічкаса 

потрапили на світлину, використану на поштових листівках «Днепр до 
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начала строительства» та «Днепрострой. Вид реки Днепр. Кичкасский мост» 

(серія «Будуймо Дніпрельстан») [75; 76]. У центрі кадру, біля самої води 

стоїть, імовірно, дебаркадер дослідницької бази Дніпробуду. У центрі правої 

частини панорами виділяється велика світла будівля з мезоніном та виразним 

ґанком. Привертає увагу архітектурна деталь на її лівому куті у вигляді 

башти з шатром. Припускаємо, що це може бути колишній дім Давида Копа 

[42, с. 170-171]. Остання в кадрі праворуч, висока видовжена споруда з 

надбудовами на даху – вірогідно, колишній паровий млин К. Мартенса [39, 

c. 166]. 

На звороті п’ятого аркушу альбому міститься панорама розміром 39 х 

12,5 см, складена з двох кадрів (див. рис. 8). Вони були опубліковані, 

зокрема, в одному з путівників М.Г. Філянського під назвою: «Загальний 

вигляд Дніпрельстану в серпні 1927 р.» [16, c. 122]. 

Краєвид з правого берега Дніпра, північніше скелі Кохання, у бік 

острова Хортиця. На передньому плані, на березі бачимо деталі дерев’яних 

ряжевих загат; при березі стоїть судно-байдак, навантажене брусом. На 

середньому плані – вже частково збудована «верхова» ряжева загата 

майбутнього правобережного котловану. На відміну від паралельної 

«низової», вона розташована вище за течією ріки. Ці дві паралельні загати 

обмежують котлован, звідки згодом було відпомповано воду й почалося 

розчищення гранітної основи майбутньої греблі [27, с. 67]. 

Загата на світлині, з’єднує правий берег Дніпра з невеликим острівцем, 

який в технічній літературі Дніпробуду отримав назву «Малий» (на 

противагу «Великому», розташованому ближче до лівого берега) [28]. Щодо 

автентичної, традиційної назви цього острова, у доступних нам джерелах 

немає узгодженності. Автори-меноніти його не згадують, хоча він належав 

селу Кічкас (Айнлаге) Хортицької колонії. Д.І. Яворницький у 1888 р. нижче 

Кічкаського перевозу говорить тільки про один острів – «Зеленый, 

называемый иначе островом Стрелицей и Федоришиным, по отчеству 
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владелицы его, Анны Федоровны («Хведорыхи») Марк…» [12, c. 184]. Він 

же у переліку Дніпрових островів (1898 р.) називає «острів Чорний, як 

здається – нинішній острів Федоришин, названий так від імені по батькові 

власниці його Ганни Федорівни Марк («Федорихи»)» [77, c. 65]. У 1928 р. 

автор знову згадує один «острів Чорний, або Стрілецький, инакше 

Хведоришин» [34, c. 66]. Так само, лише один острів Федиришин 

(Хведоришин) згадують Я.П. Новицький у 1905 р. та В.О. Біднов у 1919 р. 

[63, с. 160; 14, с. 59]. Зрозуміло, що тут мова йде про острів, розташований 

ближче до лівого берега Дніпра. Я. Якуша у 1928 р. говорить вже про два 

розташованих поряд острови – Чорний (Піскуватий) і Стрілецький 

(Федоришин) [61, c. 44]. На «Схематичній археологічній мапі території 

Дніпрельстану в с. Кічкасі, Запорізької округи, складеній 

А.В. Добровольським в 1927 р.» бачимо острови Стрільцевий (ближче до 

правого берега Дніпра) та Чорний (ближче до лівого берега) [7]. Нарешті, 

А.В. Комар згадує «Малый» (Стрелецкий, «Малый лозоватый») и «Большой» 

(Черный или Федоришин) острова)». При цьому він чомусь посилається на 

дніпробудівський план, де ці острови названі тільки «Большой» та «Малый» 

[78, c. 50]. 

На середньому плані, за ряжевою загатою, частково знищена 

скельними роботами, скеля Кохання. За острівцем Малим, ліворуч від 

пароплаву, посередині Дніпра розташована група кам’яних брил з невеликою 

піщаною косою біля них. Цей «острівець» показаний на дніпробудівському 

плані, але не поіменований [26]. Можемо тільки припустити, що цей об’єкт, 

розташований північніше каменів Стовпів (№ 265) та Стіжків (№ 267), 

позначено на схемі О.С. Девлада під назвою «Каміння Зелені» (№ 264) [64]. 

На жаль, в інших відомих нам джерелах вони не згадуються. 

На задньому плані виразно виділяються скелі Середня, Дурна, Стоги, 

острів Дубовий. На лівому березі Дніпра помітні потужні відвали ґрунту на 

місці щойно розпочатих земляних робіт по спорудженню шлюзу. 
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М.Г. Філянський звертає на це особливу увагу екскурсантів: «На того, хто не 

бачив великих земляних робіт, огляд справить незабутнє вражіння за їхнім 

грандіозним масштабом» [16, c. 116]. 

На звороті тридцятого аркушу альбому розміщено три світлини із 

зображенням Кічкаського мосту Другої Катерининської залізниці – видатної 

інженерної споруди, спроектованої інженером В.Д. Лата й відкритої у 1908 р. 

Міст розташовувався за 1,8 км на північний схід від центру сучасної греблі 

Дніпрогесу. За 335 м від сучасного причалу 6-біс Запорізького річкового 

порту збереглися залишки однієї з правобережних опор мосту. З 2004 р. 

затоплені металеві конструкції споруди вивчаються запорізькими дайверами 

[79, c. 35]. Кічкаський міст був зведений з чавуну та сталі, мав два яруси 

(верхній ярус – двоколійна залізниця, нижній – шосейна дорога) й лише один 

арковий прогін, довжиною 190 м – найбільший у Російській імперії [80, c. 10; 

81, с. 1, 41]. 

Представлені в альбомі світлини показують Кічкаський міст на початку 

його демонтажу. Він був обумовлений тим, що після створення водосховища 

рівень води у верхньому б’єфі Дніпрогесу мав піднятися майже до екіпажної 

проїжджої частини споруди. Замість старого мосту було вирішено збудувати 

нову залізничну лінію через острів Хортицю з двома мостами через Новий та 

Старий Дніпро [82, c. 44]. Перший з трьох зазначених кадрів (опублікований 

у № 19 часопису «Хроника Днепростроя») має розмір 16 х 18 см. У його 

лівому нижньому куті є дата: «18-ІХ-31». Точка зйомки кадру – високий схил 

правого берега Дніпра західніше мосту. Як повідомляла «Хроника 

Днепростроя», демонтаж споруди планувалося почати 1 травня 1931 р. Проте 

нові мости стали до ладу із затримкою – 5 вересня, через що підготовчі 

роботи до демонтажу почалися тільки 3 вересня [83, с. 27-28; 84, c. 21]. 

Центральна частина мосту відрізняється зовнішнім виглядом. Саме її 

підривом міст двічі виводили з ладу під час Перших визвольних змагань. За 

свідченнями мешканців Кічкасу, це було зроблено червоними: перший раз – 
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у березні 1918 р., під час їхнього відступу на лівий берег, другий – у вересні 

1920 р., теж під час відсупу, але вже на правий берег [42, с. 269, 303]. 

Друга світлина розміром 16 х 11 см має дату «18.ІХ.31», поставлену 

ближче до центру кадру (див. рис. 9). Точка зйомки – кілька десятків метрів 

західніше від попереднього кадру. На передньому плані – бетонні підмурки 

восьмикутної будівлі зі східцями – залишки оглядової альтанки, зруйнованої, 

вірогідно під час боїв 1918-1920 рр. Імовірно, ця альтанка була споруджена 

спеціально для царя Миколи ІІ та його дружини, котрі були присутні на 

церемонії відкриття Кічкаського мосту у 1908 р. [85, p. 97]. Споруду в 

цілісному стані можна бачити, зокрема, на задньому плані кадру поштівки 

1912 р. «Александровск. Екат. губ. Кичкаский мост над Днепром» [86]. 

Підмурки альтанки були знайдені під час підводних досліджень запорізьким 

дайвером Ю. Батаєвим та ідентифіковані спільно з одним з авторів цієї статті, 

А. Бородіним, у 2018 р. [87]. 

На задньому плані, на лівому березі Дніпра, східніше мосту, бачимо 

шпилясту скелю Дзвіницю – популярний на поч. ХХ ст. екскурсійний об’єкт. 

Один з респондентів Я.П. Новицького, мешканець с. Павло-Кічкас Дмитро 

Бут, казав про неї: «Дзвіницею названо камінь, що він верх вивів гостро, мов 

справді дзвіниця» [63, c. 152]. Крупним планом ця скеля показана, зокрема, 

на вже згаданій поштівці 1912 р. [85]. У серпні 2018 р. Дзвіниця була 

знайдена на дні Запорізького водосховища Ю. Батаєвим [88]. Спираючись на 

надані ним координати об’єкту, а також на докладні плани околиць Кічкасу 

1929 р., вдалося локалізувати кілька лівобережних скель та балок, назви яких 

наведені у праці Я.П. Новицького. Серед них є ті, які можна бачити у кадрі. 

Зокрема, Кічкаський міст спирається на скелю Голуби, котра отримала назву 

від диких голубів, що колись жили там [36, арк. 4; 63, c. 154]. Скеля Дзвіниця 

розташована поряд із гирлом маленької балки Побережньої [63, c. 150]. На 

схід від неї (у кадрі – з лівого боку) знаходиться скеля Пугачі. «Тут – казав 

Дмитро Бут – день і ніч пугукають пугачі. Колись щогоду багато їх 
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плодилось, а теперь виводяться, та мало» [63, c. 152]. Велике урочище, де 

розташований міст, у технічній літературі іноді називається Вовчим Горлом 

[31; 81, с. 1]. Проте, професійні дніпровські лоцмани та мешканці 

навколишніх сіл називали Вовчим Горлом протоку між двома острівцями у 

кінці Вільного Порогу, за 7 км на північ від Кічкаського мосту [63, c. 128]. 

Саме урочище, де знаходився міст, називалося Школа. До створення 

водосховища русло Дніпра тут сильно звужувалося й робило крутий поворіт, 

утворюючи на північний схід від мосту правобережний Кічкаський мис 

(шпиль). Сплав плотів у цьому місці вимагав надзвичайної вправності, чим і 

пояснюється назва урочища, про яке казали: «Ще не той лоцман, що пороги 

пройде, а той, що й «Школу» мине» [89, c. 32, 122-123]. 

Третя на аркуші світлина має розмір 15 х 10 см, і дату в правому 

нижньому куті – «29-ІХ.31». Точка зйомки – низький лівий берег Дніпра, 

західніше мосту. Цей кадр був опублікований у № 19 часопису «Хроника 

Днепростроя» під назвою: «Спуск на баржи среднего подвесного пролета 

Кичкасского моста». Світлина ілюструє найскладнішу в технічному плані 

операцію під час демонтажу, коли на баржі, на глибину 81 м, було спущено 

середній підвісний прогон мосту вагою 145 тон цілком. Це було, як 

зазначалося, «одно из редких опусканий в СССР». Також у статті 

повідомлялося про початок демонтажу мосту шляхом розклепування з ціллю 

зібрати його в іншому місці. Проте, через брак часу було вирішено 

«разобрать мост в лом, путем автогенной резки» [83, с. 27-29]. При 

порівнянні нашого кадру зі згаданою поштівкою 1912 р. видно, що у вересні 

1931 р. рівень води у Дніпрі вже помітно піднявся. Як відомо, всі бики греблі 

Дніпрогесу були зведені до середини літа того року. Після цього почалися 

роботи по закриттю гребінки, які супроводжувалися одночасним підняттям 

рівня води у майбутньому водосховищі [27, c. 75-76]. На найближчому, 

Вільному порозі, воно почало позначатися вже у другій половині літа [33, 

c. 115]. 
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Таким чином, у результаті опрацювання кількох кадрів фотоальбому, 

присвяченого будівництву Дніпрогесу, ми приходимо до наступних 

висновків. Зазначені світлини мають величезний потенціал, як історичне 

джерело та ілюстративний матеріал, який надзвичайно доповнює широко 

відомі літературні свідчення. У фондах Національного заповідника 

«Хортиця», Запорізького обласного краєзнавчого музею, Дніпропетровського 

національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, Центрального 

державного кінофотофоноархіву ім. Г.С. Пшеничного, Інституту Археології 

НАН України та інших закладів зберігається ще сотні подібних документів, 

які ще не стали предметом спеціального дослідження. Ця величезна робота 

може бути успішно здійснена за умови залучення до їх опрацювання 

спеціалістів різних наукових установ. 
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Харків: Державне Видавництво України, 1928. 99 с. 

«Оглядаючи терен робіт, не забудьте забігти й до колонії: якщо вмієте 

дивитися, знайдете багато цікавого. Там, між иншим, саме серед села стоїть 

невеличкий будинок: його збудували перші колоністи-меноніти, що прибули 

до Кичкасу з Данцігу 1789 року. Гляньте на двері: вони зовсім не схожі на 

двері наших селянських хат. Їх сконструйовано надзвичайно раціонально з 

боку потреб селянського побуту. Половинчасті, але розріз не зверху вниз, а 

впоперек. Спідня частини завжди на запорі, а верхня настіж. В сінях увесь 

час ясно й чепурно, не пищать під ногами курчата, не перекине помийниці 

порося. Придивіться й до профілю карнизів, до пофарбування дерев’яних 

частин і запитайте, чому саме вжито блакитного кольору, а не будь-якого 

иншого. Цю хатку збудовано на зразок голяндських селянських хат. 

Колоністи бережуть її: на нове селище, що буде дано мешканцям Кичкасу, її 

перенесуть, як реліквію. Вона їм нагадуватиме час, коли їхні предки прибули 

на Україну. Коли було б можна, пересадили й ті два могутні в’язи, що стоять 

поряд: їх посадила та сама рука, що будувала й хату». 
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«Лучшую местность урочища Сагайдачного представляют скалы – 

«Дурна» и «Середня», отстоящие одна от другой в 150 шагах. Первая из них 

живописным мысом врезывается в Днепр, вторая – обрамленная лесом, 

брошена на суше. Возвышаясь на 70-100 футов, эта скала формой 

представляет громадный степной курган, в окружности имеет 630 шагов, 

поросла деревьями, кустарниками… По рассказам дедов, в старину 

пространство между скалами Дурной и Середней было затенено густою 

стеною леса – зеленели вековые дубы, белели тополи, – теперь же, на месте 

чащи, образовался глубокий залив. Залив этот на языке рыбаков «прориз», 

заканчивается каменистым оврагом, который при разливе вод совершенно 

отрезывает Дурную скалу от материка, и в это время она представляет 

возвышенный остров». 
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Рис. 1. Вулиця Карла Лібкнехта (колишня Генріхса) у менонітському 

селі Айндаге-Кічкас влітку 1927 р. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Панорама села Айнлаге-Кічкас з правобережного схилу Дніпра. 

1931 р. 
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Рис. 3. Будинок Давіда Козловського на вул. Ленінській (колишня – 

Bauern Strasse) у селі Айнлаге-Кічкас. 1931 р. 
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Рис. 4. «Будинок Мартенса» кін. ХVIII ст. у с. Айнлаге-Кічкас. 1931 р. 
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Рис. 5. Столітні берести поряд із будинком у селі Айнлаге-Кічкас. 

1931 р. 
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Рис. 6. Краєвид берегів Дніпра у районі будівництва Дніпрогесу. Літо 

1927 р. 

 

 

 
Рис. 7. Панорама південної частини села Айнлаге-Кічкас з лівого 

берега Дніпра. Літо 1927 р. 

 

 

 
Рис. 8. Панорама будівництва Дніпрогесу з правого берега Дніпра. Літо 

1927 р. 
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Рис. 9. Кічкаський міст і підмурки оглядової альтанки 18 вересня 

1931 р. 

 

 


