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НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В 

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ, ДЕРЖАВНОСТІ Й КУЛЬТУРИ» 

У ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 

 

29 листопада 2018 р. у Національному історико-етнографічному 

заповіднику «Переяслав» проводиться Всеукраїнська наукова конференція з 

міжнародною участю «Переяславська земля та її місце в розвитку української 

нації, державності й культури», приурочена до 100-річчя започаткування 

музейної справи на Переяславщині та 95-річчя від дня народження Героя 

України М.І. Сікорського. 

До програми конференції включено 99 доповідей 109-ти дослідників із 

провідних науково-дослідних, науково-освітніх, культурно-просвітницьких та 

пам’яткоохоронних закладів України, серед яких: Інститут археології НАН 

України, Інститут історії НАН України, Науково-дослідний інститут 

українознавства МОН України, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», Білоцерківський національний аграрний університет, Державний 

науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», 

Білоцерківська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №1 із поглибленим 

вивченням слов’янських мов, Національний заповідник «Софія Київська», 

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», 

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Національний 

музей історії України, Національний музей народної архітектури та побуту 

України, Національний музей «Київська картинна галерея», Вишгородський 

державний історико-культурний заповідник, Державний історико-архітектурний 

заповідник у м. Бережани, Черкаський міський археологічний музей Середньої 

Наддніпрянщини, Білоцерківський краєзнавчий музей, КЗ «Харківський 

історичний музей імені М.Ф. Сумцова», Музей історії Десятинної церкви, ДП 

Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України», Історичний 

музей м. Балчик (Болгарія). У роботі конференції також бере участь низка 

незалежних дослідників-краєзнавців. 

Робота конференції проводиться за трьома секціями: І – археологія та 

давня історія, ІІ – актуальні питання історії Переяславської землі, ІІІ – 

етнографія, музеєзнавство та охорона культурної спадщини. Доповіді учасників 

конференції складають це число наукового збірника Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» – «Переяславіка». 
 

Від упорядників 
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Галина Бузян, Олександр Юрченко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ ПЕРЕЯСЛАВА В ПОШУКАХ ПЕРШИХ 

ДОСЛІДНИКІВ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

У статті подаються відомості про перших дослідників давньої історії та археології 

Переяслава, які працювали у XIX – на початку ХХ ст. 

Ключові слова: історія, археологія, археологічні пам’ятки, дослідники Переяслава. 

 

Епоха енциклопедизму у європейській науці другої половини ХVІІІ ст. 

супроводжувалась активним накопиченням знань у різних галузях, у т.ч. в археології, основні 

завдання та принципи якої на той час лише формувалися. У Російській імперії початок 

археолого-краєзнавчих досліджень припадає на останню чверть ХVІІІ – першу половину 

ХІХ ст. Освічені представники місцевого дворянства, петербурзькі вчені, мандрівники, 

офіційні землеміри-картографи складали перші описи пам’яток [59, с. 14]. Дослідницький 

інтерес до Переяслава як видатного центру давньоруської історії та наступних визначних 

подій козацьких часів, проявився на початку ХІХ ст. Аматорські описи археологічних та 

історичних пам’яток поєднувалися з «кабінетними розшуками» вчених-істориків, які перш за 

все вивчали літописні джерела і зрідка здійснювали побіжне обстеження пам’яток археології 

з метою прив’язки їх до цих джерел. У історіографії цей початковий етап отримав назву 

періоду «вчених подорожей». Роль окремих персоналій у ранній історії вітчизняної археології, 

пов’язаних з переяславським регіоном, розглядали Л. Синіцький (1892), П.П. Курінний (1947, 

1994, 1995), Д.С. Цвейбель (1970), О.Б. Супруненко (1991, 1992, 1993, 2000, 2007), 

С.П. Щавелев (1993), О.П. Моця (1995), Г.Г. Мезенцева (1997), Л.М. Лугова, Р.С. Луговий, 

О.М. Мельникова (2004; 2011), В.О. Жадько (2005), Олена та Олександр Колибенки (2005) 

С.А. Копилов (2009), О.В. Колибенко, С.В. Павленко (2013), О.В. Юрченко (2013) та ін. [11; 

12; 13; 14; 18; 19; 26; 27; 35; 36; 50; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 66; 67]. 

Нам видається важливим з погляду вивчення історії розвитку археологічних знань на 

прикладі Переяслава розглянути особистості дослідників кількох поколінь та їх внесок у 

вивчення давнього минулого міста. Цими матеріалами доцільно скористатися при підготовці 

енциклопедичного довідника з історії Переяславщини. Створення такого довідника давно 

назріло, адже процес накопичення та розвитку історичних знань стосовно переяславського 

регіону досяг високого рівня, і в першу чергу завдяки наполегливій роботі багатьох 

дослідників. 

Напрямок на всебічне вивчення різних регіонів у різноманітних галузях науки та 

господарства був започаткований Санкт-Петербурзькою Академією наук ще наприкінці ХVІІІ 

ст. і активно проводився у першій половині ХІХ ст. Суттєвому пожвавленню археологічних 

досліджень в Україні сприяло створення і робота «Временного Комитета для изыскания 

древностей в г. Киеве» (1835-1843). Комітет був заснований завдяки заходам ректора 

Київського університету М.О. Максимовича та генерал-губернатора графа М.В. Лєвашова. 

Головою комітету став проф. Михайло Максимович. Комітет ставив завданням розшук і 

розкопки археологічних пам’яток у Києві та в Україні; збирання матеріалів про 

проведені досліди; вивчення й визначення відкритих пам’яток та консервація їх на 

майбутнє [19, с. 36-37]. Діяльність Комітету була припинена урядовим розпорядженням 

1843 р. На зміну тимчасовій комісії заходами генерал-губернатора Д.Г. Бібікова була 

заснована Київська Археографічна Комісія (1843-1872), на яку були покладені аналогічні 

завдання [19, с. 40-41]. 

АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ 
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Увагу перших дослідників не могли не привернути археологічні пам’ятки із зовнішніми 

ознаками, передусім, вали та кургани. У цьому відношенні Переяслав був майже ідеальним 

полем для огляду та вивчення земляних укріплень фортеці Х–ХVІІІ ст., які на той час ще 

виразно зберігалися, численних курганів, насипи яких височіли навколо міста, включно з 

чотирма давньоруськими курганними могильниками, де налічувалось кілька сотень насипів. 

Але на той час, у першій половині ХІХ ст., не знайшлося фахівця, який би провів обміри, 

фіксацію та детальний опис цих пам’яток. На цьому етапі такий стан справ був закономірним, 

адже археологія тільки набувала практичного досвіду, а методика досліджень лише 

складалася. У описах мандрівників та перших дослідників присутні згадки пам’яток, а їх описи 

занадто узагальнені та поверхові [67, с. 65-66]. Дещо осторонь від типових описових оглядів 

цього часу стоїть поодинока спроба розкопок Михайлівського храму ХІ ст., здійснена у 1840 р. 

археологом-аматором О.С. Анєнковим [4, с. 124; 67, с. 41]. 

З відомих на сьогодні згадок старожитностей Переяслава одними з найбільш ранніх є 

нотатки Отто фон Гуна (1764-1832) – професійного лікаря, сина пастора з м. Мітава, в 

Курляндії (нім. Митау, нині м. Елгава, Латвія), німця балтійського походження. Він вивчав 

богослов’я в університеті м. Галле, згодом отримав ступінь доктора медицини у Геттінгені. 

Працював лікарем Ризького польового шпиталю. Тут Отто фон Гун одним з перших почав 

робити щеплення від віспи. Певний час перебував на посаді секретаря графа Олексія 

Розумовського в Москві (1804-1807). З 1813 р. й до кінця життя проживав у Ризі. Він є автором 

кількох друкованих робіт з медицини та топографічних описів [8, с. 908; 50, с. 250]. 

У 1805 р., перебуваючи на службі у графа О.К. Розумовського, під час однієї з робочих 

поїздок залишив подорожні нотатки (в оригіналі німецькою мовою), які були видані в 

перекладі під назвою «Поверхностные замечания по дороге от Москвы до Малороссии в осени 

1805 года» (1806) (рис. 1. 1) [9, с. 93-94]. Метою подорожі було обстеження графських 

маєтків, крім того професійний лікар переймався заходами з покращення медичного 

забезпечення у цих маєтках, де він настійливо пропагував щеплення від віспи [62, с.  199]. 

Зацікавлений мандрівник залишив описи багатьох міст і містечок Росії та України – це був 

дорожній щоденник, опублікований автором [9, с. 94]. Місто Переяслав він проїздив 8 (20) 

жовтня, рухаючись з Яготина на Київ – у Переяславі була перша зупинка на поштовій 

станції. «…Не доезжая семи верст до первой станции, города Переяславля, видны уже были 

нам его башни и по обеим сторонам дороги набросанные батареи, деланные ходившими 

здесь в преждебывшие войны войсками…», – ділиться першими спостереженнями 

подорожній [9, с. 94]. Батареями О. фон Гун називав, напевно, курганні насипи на під’їзді до 

міста, вважаючи їх наслідками війн. Далі ближче до міста він описує інші «батареи», але 

спостерігає, що ті відрізняються від попередніх, складаючись із численних невеликих 

круглих та видовжених насипів («бугров»), й вірно інтерпретує їх як «кладбище». Очевидно, 

мандрівник проїздив повз один з переяславських давньоруських курганних могильників, 

найвірогідніше у передмісті «Підварки» на Яготинському шляху. Спостеріг він і 

напівзруйновані фортечні мури, і широку болотисту заплаву р. Трубіж. «Переяславль есть 

город, окруженный развалившимся валом и болотами», – коротко констатував мандрівник 

[9, с. 94]. Загалом, місто своїм неохайним виглядом не справило враження на мандрівника, 

окрім нарахованих ним шести церков, три з яких були кам’яними, і «большого важного 

строения монастиря», певно, Вознесенського. Дані нотатки для сучасних дослідників цікаві 

тим, що засвідчують наявність великої кількості добре збережених різночасових курганів, 

але з іншого боку, підтверджують руйнування давніх укріплень нещодавно могутньої 

фортеці вже на початку ХІХ ст. 

У 1816 р. побував у Переяславі Микола Іванович Арандаренко (1795-1867) – 

український історик, статистик, етнограф, краєзнавець. Місце його народження на сьогодні 

невідоме. Але відомо, що Микола Арандаренко походив із знаного козацького роду, пращуром 

його був Тимофій Арандаренко, обраний гетьманом реєстрових козаків у Переяславі 1630 р. 

М.І. Арандаренко зробив кар’єру на державній службі: займав посаду управителя Полтавської 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1795
http://uk.wikipedia.org/wiki/1867
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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палати державних маєтностей (1840-1850), був цивільним архангельським губернатором 

(1856-1963) [2, с. 234]. 

Ще у молоді роки він здійснив ряд краєзнавчих та етнографічних досліджень на території 

Полтавщини (1816). Проте їх результати стали відомі широкому загалу лише через тридцять 

років, коли вийшла друком робота (у 3-х частинах) «Записки о Полтавской губернии Николая 

Арандаренка, составленные в 1816 году» (1846-1852) [3]. Представлені у цій роботі дані досі 

зберігають значення першоджерел для сучасних дослідників [2, с. 234]. Пам’ятки Переяслава 

дослідник включив у третю частину «Записок». Він занотовував місцеві топоніми, легенди, 

пов’язані з ними, згадує про кургани «Свидову могилу» та «Три брати», розміщені на 

околицях міста [3, с. 373-374]. 

У 1816 р. відвідав Переяслав Олексій Іраклійович Лєвшин (1798-1879) – громадський 

і державний діяч Російської імперії, один із теоретиків реформи по звільненню селян від 

кріпосної залежності, багатогранний культурний діяч: письменник, історик, етнограф 

(рис. 1. 2). Народився в с. Пожиліно Єфремівського повіту Тульської губ. у дворянській 

родині, яка вела своє походження з ХІV ст. від німецького аристократичного роду графів фон 

Левенштейнів. Закінчив Харківський університет. У 1818 р. вступив на службу в колегію 

іноземних справ (1820). Працював секретарем Новоросійського генерал-губернатора (1823-

1826), Одеським градоначальником (1831-1838) – наймолодшим в історії міста, згодом служив 

у Міністерстві внутрішніх справ (1844-1856) [24, с. 445]. 

О. І. Лєвшин був Почесним членом багатьох наукових товариств, в т. ч. Географічного 

та Азійського у Парижі (1827-1828), Одеського товариства любителів історії та 

старожитностей (1839), був одним із засновників Російського географічного товариства 

(1845). Відомий за етнографічними та історичними дослідженнями казахів, які з вдячністю 

використав О. С. Пушкін під час написання своєї «Історії Пугачова» (з поетом О. Лєвшин був 

знайомий особисто) [25, с. 70]. 

Перша книга О.І. Лєвшина «Письма из Малороссии» (1816) була написана ще у 

студентські роки. Автор самостійно підготував її і видав у типографії Харківського 

університету. Насичена матеріалами про побут та культуру українців, вона містить і відомості 

про Переяслав [25, с. 70]. Молодий мандрівник констатував незадовільну збереженість давніх 

земляних укріплень Переяславської фортеці: «Древнюю и очень красивую крепость, которой 

был обнесен Переяслав, видно и теперь. Я был в ней и с досадой увидел, что памятник этот, 

самим временем из почтения сохраненный, разрывают теперь для выварки селитры», – 

читаємо у його записах [23, с. 43-44]. 

Зацікавився Переяславом відомий культурний діяч Російської імперії Павло Петрович 

Свіньїн (1787-1839) – письменник, журналіст, видавець, художник, історик, колекціонер. 

Родом з Костромської губернії (рис. 1. 3). Був у родинних стосунках з поетом 

М. Ю. Лермонтовим – приходився тому двоюрідним дядьком. У 1814-1830 рр. видавав журнал 

«Отечественные записки», написав кілька історичних праць. П.П. Свіньїн був збирачем 

старожитностей, йому належав так званий «Русский музеум» – зібрання творів живопису, 

скульптури, предметів старовини та рукописів [48, с. 151-152]. У 1825 р. він брав участь у 

дослідження Десятинної церкви у Києві [1, с. 20].  

Того ж 1825 року П. Свіньїн ознайомився зі старожитностями Переяслава, зокрема, 

пам’ятним кам’яним хрестом, встановленим у 1664 р. у с. Борисівка на вірогідному місці 

описаного у літописах убивства князя Бориса Володимировича. Його записи були 

опубліковані в «Трудах и записках Общества истории и древностей российских», де є згадки 

про залишки давньої цегли, яку дослідник бачив навколо Борисівської каплички. Ця знахідка 

дозволила йому зробити припущення про існування тут Альтського монастиря, збудованого 

Володимиром Мономахом [49, с. 115-116]. 

Вагомий слід в науці залишив Вадим Васильович Пассек (1808-1842) – історик, 

етнограф та археолог (рис. 1. 4). Він походив з відомого українського старшинського роду: був 

онуком козацького полковника. Родина мала маєтності у с. Спаському на Слобожанщині. Але 

народився В. Пассек у Сибіру, в Тобольську, куди був засланий на поселення його батько. 
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Навчався у Московському університеті на філософському факультеті (1826-1830). Тоді ж 

долучився до гуртка О.І. Герцена та М.П. Огарьова. У 1834 р. отримав пропозицію викладати 

на кафедрі історії Харківського університету, але згодом через переслідування учасників 

«герценського гуртка» йому було відмовлено, за ним навіть на деякий час було встановлено 

«таємний нагляд». 

За дорученням Міністерства внутрішніх справ здійснив статистичні описи Харківської 

(1837) та Таврійській губерній (1838), наслідком чого стали вагомі праці: «Очерк Харьковской 

губернии» та «Города Харьковской губернии с картами, планами и гербами». Він став 

видавцем унікального на той час видання «Очерки России» у 5-ти книгах (1838-1842), де 

В. Пассеку належали кілька нарисів, серед яких й стаття «Окрестности Переяславля» 

(кн. 4) [41, с. 84-85]. 

У 1837 р. дослідник, побувавши у Переяславі, в першу чергу звернув увагу на поховальні 

пам’ятки, зазначивши, що місто оточене численними курганними насипами та «скіфськими» 

курганами [40, с. 122]. Напевно, малися на увазі давньоруські курганні могильники та велика 

кількість різночасових курганів на околицях міста. Він замальовував і описував середньовічні 

кам’яні хрести, відзначивши, що давні надмогильні знаки використовуються жителям міста 

повторно [40, с. 143-144]. У 1835 р. у місті трапилась незвична знахідка, виявлена у саду 

тодішнього міського голови переяславського купця Д.О. Нового – кам’яна могильна плити з 

єврейським написом 1237 р. (4976 р. за єврейським літочисленням). Уперше цю знахідку 

описав Вадим Пассек [40, с. 145]. Дослідник також оглянув і описав відомий кам’яний хрест у 

с. Борисівка, але напис на ньому розшифрував, як виявилося згодом, невірно [40, с. 141]. 

Помер В. Пассек на 34 році життя від туберкульозу. 

Початком археологічних розкопок у Переяславі традиційно вважаються аматорські роботи 

Олександра Семеновича Анєнкова (1792-?) – відставного гвардії поручика, 

дрібнопомісного дворянина з-під Курська (рис. 2. 3). У 1821 р. він поселився у Києві, де 

зайнявся аматорськими археологічними дослідженнями, зокрема, на території Десятинної церкви. 

О. Анєнков передбачливо придбав ділянку землі, на якій знаходились залишки церкви, вчасно 

зрозумівши, що розкопки біля головної святині Русі обіцяють цінні знахідки. Там дійсно був 

знайдений найбільший з відомих скарбів золотих речей давньоруського часу, який дістався 

Анєнкову, але був ним бездарно втрачений [1, с. 21-22]. О. Анєнков був попечителем 

археологічних робіт. Він провів розкопки ряду інших київських церков, зокрема 

Михайлівського монастиря у Києві (1838). Частина цих досліджень була ініційована 

Тимчасовим археографічним комітетом – ім’я Анєнкова фігурує у звітах комітету [19, с. 58]. 

Серйозні науковці звинувачували О. Анєнкова у зруйнуванні пам’яток київського князівського 

двору некомпетентними грабіжницькими розкопками [19, с. 40]. 

У 1840 р. його погляд звернувся до Переяслава, де він розпочав пошуки літописного 

«митрополичого» собору Архістратига Михаїла. На території навколо існуючої Михайлівської 

церкви з допомогою шурфування археолог-аматор таки натрапив на залишки фундаментів 

давнього храму. Написав звіт «Донесение отставного поручика А.С. Анненкова о результатах 

ознакомления с памятниками старины в г. Переяслове» та залишив креслення розкритих 

залишків (рис. 2. 4), які були виявлені лише у 1960-х рр. у фондах ЦНБ ім. В. Вернадського 

АН УРСР [4, с. 124]. Збірка речових матеріалів цих розкопок згадується у списках фондових 

колекцій Музею старожитностей при Київському університеті св. Володимира [19, с. 58]. 

Широко відомо, що описом пам’яток Переяслава займався Тарас Григорович 

Шевченко (1814-1861). У 1845 р. Т. Шевченко за завданням Київської Археографічної Комісії 

здійснив огляд, опис та змалював історико-культурні та археологічні пам’ятки Переяслава: 

культові споруди, речі церковного вжитку, борисівський хрест, а також кургани, майдани, 

«змійовий» вал в околицях міста [19, с. 44; 59, с. 91-93; 63, с. 308]. У своїх «Археологічних 

нотатках» він згадує «Трибратні могили», «Богданову могилу» [63, с. 304-308; 65, с. 12]. У 

повісті «Близнецы» описує давньоруські курганні могильники «старого» Переяслава: «…весь 

город кажется на могилах построен…» [65, с. 14]. Оглянуті пам’ятки згадуються Кобзарем у 

поемі «Сон» («Гори мої високії…») [66, с. 39-43]. 
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У 40-х рр. ХІХ ст. відвідував Переяслав та проводив археологічну розвідку в місті та на 

його околицях близький приятель Т.Г. Шевченка Михайло Олександрович Максимович 

(1804-1873) – видатний український вчений-енциклопедист, фольклорист, історик, філолог, 

етнограф, ботанік, поет (рис. 2. 2). Він народився на х. Тимківщина, нині с. Богуславець 

Черкаської обл., в родині сільського судді, яка походила із старшинського козацького роду. 

Закінчив філософський факультет Московського університету (1823). Працював у 

Московському університеті (1823-1833). У 1834 р. перейшов до відкритого тоді Київського 

університету святого Володимира, де незабаром був обраний першим його ректором (1834-

1835). З 1845 р. пішов у відставку і присвятив себе науково-літературній діяльності на своєму 

хуторі, який він називав Михайлова Гора. М.О. Максимович був почесним членом кількох 

українських та російських університетів і багатьох наукових товариств. З часу заснування 

(1843) був головою Київської Археографічної комісії, був членом-кореспондентом Російської 

Академії наук (1871) [34, с. 196-197]. 

Під час свого перебування у Переяславі М.О. Максимович оглянув залишки земляних 

укріплень переяславського городища, спілкувався зі свідками, котрі ще пам’ятали його 

дерев’яні брами ХVIII ст. Тогочасний стан валів переяславського городища, які руйнувалися 

селітроварниками, викликав щирий жаль дослідника. Він припустив, що Михайлівська церква 

ХVIII ст. розміщена на руїнах своєї давньоруської попередниці. Проаналізував проблему 

заснування Переяславля Руського. Вчений вважав, що найдавнішим поселенням Переяслава, 

відомим з літописної згадки 907 р., був посад, а фортецю дитинця засновано після перемоги 

Володимира Святославовича над печенігами у 992 р. [31, с. 75-76; 32, с. 328-329]. 

Дослідник описав відомий кам’яний хрест із с. Борисівки, розкритикував висновки 

В.В. Пассека і аргументовано довів, що герб на хресті належав переяславському протопопу 

Г. Бутовичу [33, с. 335-336]. 

Ще у першій половині – середині ХІХ ст. почали складатися місцеві наукові центри 

вивчення старожитностей, що базувалися переважно в університетах, зокрема, при 

Київському та Харківському. Учені – представники обох осередків – активно сприяли 

поширенню знань про найдавніше минуле, проводили перші професійні археологічні 

дослідження [59, с. 26]. Не оминув цей процес і Переяслав, хоча, з огляду на периферійне 

становище, досяг його значно пізніше аніж Київ та губернські центри: Полтаву, Харків чи Одесу. 

Велике значення мало заснування у 1891 р. Природничо-історичного музею Полтавського 

губернського земства (сучасний Полтавський краєзнавчий музей) [19, с. 112; 59, с. 31]. 

Піонером у галузі практичної археології Переяслава останньої чверті ХІХ ст. став педагог 

та археолог, переяславський викладач Федір Іванович Камінський (1845-1891) – відомий 

український педагог, археолог та музеєзнавець. Він народився на Полтавщині, за іншими 

даними – у містечку Кежан-городок Мінської губ. Походить з родини священика. Закінчив 

Переяславську духовну семінарію, пізніше фізико-математичний факультет Київського 

університету (1868). Після закінчення університету повернувся до Переяслава, де й розпочав 

педагогічну діяльність викладачем російської словесності у Переяславському духовному 

училищі (1868-1871). Але після конфлікту з переяславськими чиновниками, яких молодий 

вчитель звинуватив у зловживаннях, змушений був переїхати до Хоролу, згодом – до Лубен 

та Прилук, де працював викладачем у місцевих гімназіях (1871–1881). Служив хранителем 

музею К. Скаржинської, власне він був фундатором цього відомого закладу (1881–1891). 

Ф.І. Камінський вважається першовідкривачем українського палеоліту: у 1873 р. він провів 

розкопки пізньопалеолітичної стоянки в с. Гінці на Лубенщині [43, с. 102-103]. Був дійсним 

членом Історичного товариства Нестора-літописця, членом-кореспондентом Одеського 

товариства історії та старожитностей [56, с. 69]. 

У 1870 р., під час вчителювання у Переяславі, Ф. Камінський займався 

обстеженням земляних укріплень давнього Переяслава, збирав підйомний матеріал, здійснив 

свої перші розкопки переяславського давньоруського курганного могильника в ур. 

Ярмарковщина [58, с. 109, 245]. Він дослідив 4 насипа та одне ґрунтове поховання з 

енколпіоном кінця ХІІ – першої половини ХІІІ ст. (тип ІІІ.2.4 за Г.Ф. Корзухіною та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8
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Г.О. Пєсковою) [58, с. 245]. Перед тим отримав від Московського археологічного товариства 

свідоцтво на право проведення археологічних розкопок [58, с. 110]. До розкопок він активно 

долучав своїх учнів-семінаристів. Деякі матеріали цих розкопок експонуються нині в 

експозиціях Полтавських музеїв [56, с. 69-70; 60, с. 6-7]. Для переяславської археології ХІХ ст. 

це були перші професійні розкопки курганів, як і взагалі перші фахові археологічні 

дослідження у місті. 

У 1877 р. дослідження переяславських курганів продовжив Дмитро Якович Самоквасов 

(1843-1911) – відомий археолог, історик права, архівіст (рис. 3. 2). Він народився на 

х. Стахорщина Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губ. у дворянській родині, яка 

походила із старовинного українського старшинського роду. Закінчив юридичний факультет 

Санкт-Петербурзького університету (1868). Був професором Варшавського (1873-1892) та 

Московського університетів (1894-1911), де викладав право, історію та археологію. Керував 

московським архівом Міністерства юстиції (1892-1911). Д.Я. Самоквасов проводив розкопки 

власним коштом. Він був співавтором перших інструкцій по проведенню археологічних робіт. 

Учасник кількох Археологічних з’їздів [15; 66, с. 177-183]. Широко знаний за розкопками 

кургану «Чорна могила» під Черніговом. Дослідник особливий інтерес приділяв питанню 

виникнення давньоруських міст, тому його інтерес до найбільш ранніх, курганних, пам’яток 

був закономірним.  

У Переяславі Д. Самоквасов дослідив 55 курганів, по 10-15 курганів на кожному з його 

чотирьох могильників [45; 46, с. 220-221]. Дослідник вважав Переяслав одним з найдавніших 

сіверянських центрів, оскільки, на думку науковця, жодне з городищ Переяславської землі не 

мало такої кількості курганних могильників сіверянського поховального обряду, як городище 

Переяслава. Тому датою заснування міста він вважав літописну згадку 907 р. [47, с. 44]. 

Результати польових досліджень Д.Я. Самоквасова у Переяславі були опубліковані в 

монографічних працях, що вийшли друком у лише у 1908 р. [45; 46, с. 67; 47]. 

У 1885 р. місто відвідав Микола Іванович Костомаров (1817–1885) – визначний 

історик та письменник, історіограф, діяч українського національно-визвольного руху (рис. 2. 

1). Народився у с. Юрасівка Острогозького повіту Воронезької губ. Батько був місцевим 

поміщиком, нащадком козаків-переселенців. Мати (у дівоцтві – Мельникова) – українська 

селянська дівчина, звільнена з кріпацтва [17, с. 191–192]. Навчався на історико-філологічному 

факультеті Харківського університету (1833–1836). У 1846 р. став професором руської історії 

Київського університету. М. Костомарову належить відома історична концепція про 

походження і розвиток українського народу («Книга буття українського народу») [19, с. 60]. 

За співучасть у Київському Кирило-Мефодіївському Братстві був засланий до м. Саратова 

(1856). Був членом Археографічної комісії. Ідеї М. Костомарова справили помітний вплив на 

напрямок праці Археологічних з’їздів, в яких вчений брав діяльну участь [17, с. 191-192]. 

Приїзд авторитетного вченого до Переяслава був пов’язаний з його наміром 

ознайомитися з давньою історією міста. Це була остання в житті ученого наукова подорож [7, 

с. 120-123]. Саме Переяславу була присвячена й остання публікація дослідника, який помер 

того ж року у 68-річному віці. «При такой мизерности современной жизни Переяслава, 

казалось бы, этот городок мог представить интерес археологический. Но здесь никто не 

занимается этим, и даже немногим известно, что Переяслав существует уже более тысячи 

лет», – підвів невтішний підсумок відомий вчений [16, с. 489-508]. 

У 1888 р. археологічні дослідження у Переяславі здійснив Петро Олександрович 

Лашкарьов (1833–1899) – юрист, професор Київської духовної академії та Київського 

університету по кафедрі канонічного права (рис. 3. 1). Він належав до відомої дворянської родини, 

яка походила від грузинського аристократичного роду Лашкаришвили-Билури, що переселився 

до Росії за Петра І. П.О. Лашкарьов був членом Археологічного товариства при Київській 

духовній академії [20, с. 409]. 

У Переяславі П.О. Лашкарьов провів дослідження залишків давньої церкви ХІІ ст., 

виявлених під час будівництва кам’яної Успенської церкви (1888) [21, с. 204-210; 22, с. 221-229]. 

Залишки відкритої давньоруської каплиці дослідник атрибутував як літописну церкву Успіння 
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Богородиці, збудовану 1098 р. Володимиром Мономахом на Княжому дворі [22, с. 228]. Саме він 

запропонував залишити їх під підлогою нової церкви, що й було згодом виконано [22, с. 228-229]. 

Цим було покладено початок музеєфікації залишків давніх архітектурних споруд Переяслава. 

Описуючи хід робіт, П.О. Лашкарьов звернув увагу на особливості культурного шару і 

особливості його накопичення над руїнами кам’яних споруд, правильно визначив культурно-

хронологічну приналежність знайденої плінфи, різнокольорової підлогової плитки, уламків 

різьблених пірофілітових плит від мозаїчної підлоги до давньоруської доби. На основі 

стратиграфічних спостережень, а також виходячи з розмірів та форми цегли-пальчатки, він 

прийшов до висновку, що верхні (пізніші) фундаменти належали Успенській церкві, збудованій у 

кінці ХVI ст. князем Василем-Костянтином Острозьким. Поруч із суто типовим 

археологічним описом, П.О. Лашкарьов навів історію Успенської церкви з її численними 

перебудовами [22, с. 221-229]. 

Розкопки курганів давньоруських могильників Переяслава продовжив Микола Юхимович 

Бранденбург (1839–1903) – російський археолог, військовий історик, музейний працівник, 

генерал-лейтенант (рис. 3. 3). Народився у Санкт-Петербурзі у дворянській родині. Закінчив з 

відзнакою Константинівський кадетський корпус у Петербурзі (1858). Проходив службу в 

артилерії, дослужився до звання генерал-лейтенанта. Брав участь у російсько-турецькій війні 

(1877–1878). Під час військової служби навчався в Санкт-Петербурзькому університеті на 

факультеті сходознавства. Працював завідувачем Артилерійським історичним музеєм у 

Петербурзі (1872–1903). Археологією зацікавився в зв’язку з вивченням військово-

археологічних матеріалів у ході створення музею. Згодом зайнявся загальною археологією. 

Був дійсним членом Імператорського Російського археологічного товариства. Найважливіші 

його дослідження – це вивчення курганів Петербурзької і Новгородської губерній, 

розкопки Старо-Ладозької фортеці, скіфських, кочівницьких та давньоруських курганів в 

Україні [6, с. 588]. 

Не оминув дослідник і переяславські давньоруські некрополі, дослідивши на них у 1902 р. 

23 кургани. М.Ю. Бранденбург фіксував подробиці розкриття пам’ятки: зміни культурного шару, 

розміри поховальних ям, ступінь збереженості кістяка та речей, антропологічний матеріал, 

орієнтацію поховання, конструкцію домовин та положення предметів під час розчистки [67, с. 57]. 

Результати своїх польових досліджень вчений надрукував у монографії «Журнал раскопок 

Н. Е. Бранденбурга 1888–1902 гг.» (1908) [5, с. 146-148, 156-160]. Дослідження переяславських 

некрополів Д. Я. Самоквасова та М. Ю. Бранденбурга нині мають виняткову цінність, оскільки 

пам’яток даної категорії на сьогодні у Переяславі практично не залишилось. 

Важливий внесок у дослідження проблем переяславської історії додав Андрій 

Володимирович Стороженко (1857–1926) – талановитий історик-славіст, громадський діяч, 

стояв на позиціях великоросійського шовінізму (рис. 3. 4). Народився у с. Велика Круча 

Пирятинського повіту Полтавської губ. (нині Полтавська обл.) у родині заможного 

землевласника, інспектора Харківського університету. Дід майбутнього історика Іван 

Стороженко був ічнянським сотником та прилуцьким полковником. Навчався в Імператорському 

ліцеї у Москві (1867–1875), закінчив Київський університет (1875–1879). Переїхавши до Полтави, 

захопився земським рухом. Був головою Переяславської земської повітової управи (1886-1892) 

й маршалом переяславського дворянства (1912–1916) [14, с. 140-152]. Паралельно з 

громадською і суспільною діяльністю займався наукою. Був членом Київської Археографічної 

Комісії, Товариства Нестора Літописця, співробітником журналу «Киевская старина». 

Працював у Київській комісії по розбору давніх актів, у Чернігівській, Полтавській архівних 

комісіях [54, с. 27-273; 55, с. 862-863]. 

А.В. Стороженко мав можливість безпосередньо знайомитися із переяславськими 

старожитностями. Вчений виконав цікаві краєзнавчі розробки по Переяславу й слушно може 

вважатися першим місцевим краєзнавцем [67, с. 53]. У 1890-х рр. він підготував серію нарисів 

з давньої історії Переяслава, що виходили друком у «Киевской старине». У 1900 р. вийшла 

друком велика праця вченого «Очерки переяславской старины», куди увійшли всі його 

статті [53]. Зокрема у нарисі «Какой юбилей имеет право праздновать г. Переяслав Полтавской 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1839
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
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губернии?»  А. В. Стороженко звернувся до улюбленої теми істориків ХІХ–ХХ ст. – 

походження Переяславля Руського. Детально розглянувши обидві літописні звістки (907 р. та 

992 р.), він став на сторону версії давнішого виникнення міста [52, с. 61-73]. 

У 1906 р. розвідки та розкопки на Переяславщині провів Микола Омелянович 

Макаренко (1877–1938) – український археолог і мистецтвознавець (рис. 4. 3). Народився в 

с. Москалівка Роменського повіту Полтавської губ. (нині Сумської обл.) в козацькій родині. 

Навчався у Лохвицькій гімназії (1897), потім в Петербурзькій школі технічного малювання 

барона А. Штиглиця (1902), у Петербурзькому Археологічному інституті (1902–1905). 

Працював помічником головного хранителя Ермітажу (1910–1917) [29]. Написав цінне 

дослідження «Художественные сокровища Эрмитажа» (1915) [30]. 

Розвідки та розкопки на Переяславщині 1906 р. М.О. Макаренко проводив офіційно як 

дійсний член Імператорського Російського Археологічного Товариства. Його польові 

дослідження викладені в «Отчете Императорской Археологической Комиссии» та «Известиях 

Императорской Археологической Комиссии». Дослідник констатував поширення 

грабіжницьких розкопок серед місцевих жителів та скуповування старожитностей особливими 

перекупниками [30, с. 46]. У самому місті дослідник лише оглянув оборонні споруди дитинця, 

Михайлівську церкву ХVІІІ ст., середньовічні кам’яні хрести кладовищ в ур. Ярмарковщина 

та в с. Борисівка [30, с. 46, 88-90]. 

М.О. Макаренко був директором Музею мистецтв ВУАН, що відкрився на основі 

унікальної збірки Богдана і Варвари Ханенків (1920–1925). У складі Софійської комісії та 

Археологічного Комітету досліджував Софійський собор, пам’ятки Києво-Печерської лаври, 

Михайлівського Золотоверхого собору, Спаського собору в Чернігові. Світове визнання йому 

принесли розкопки Маріупольського могильника епохи неоліту (1930-1931) [61, с. 128-130]. У 

1934 р. він відмовився підписати акт про знесення Михайлівського Золотоверхого собору. 

Радянська влада йому цього не пробачила, вченого кілька разів заарештовували. Але знищили 

не одразу – занадто відома і популярна у науковому світі була фігура Миколи Макаренка. У 

1938 р. постановою «трійки» НКВД СССР М.О. Макаренко був розстріляний у тюрмі. 

Реабілітований лише у 1969 р. На стіні відновленого Михайлівського собору в Києві відкрита 

меморіальна дошка досліднику [29].  

Визначним дослідником Переяславщини є автор відомої монографії «История 

Переяславльской земли с древнейших времен до половины ХІІІ столетия» Василь 

Григорович Ляскоронський (1860–1928) – талановитий український історик, археолог, 

етнограф, нумізмат, картограф, представник історичної школи Володимира 

Антоновича (рис. 4. 1). Народився в м. Золотоноша Полтавської губ. (нині Черкаська обл.) у 

небагатій дворянській родині вчителя. Мати була із знаменитого роду Максимовичів. 

Навчався у гімназії м. Лубни, де вчителював Ф. Камінський. Від учителя В. Ляскоронському 

передалася зацікавленість археологією [51, с. 88]. Закінчив історико-філологічний факультет 

Київського університету (1880–1885). В. Ляскоронський знайомився з європейськими 

музеями, викладав у Московському, Київському університетах. Свою монографію «История 

Переяславльской земли» (1897) він захистив як магістерську дисертацію (1899). З 1921 р. 

працював професором Київського Археологічного інституту, був членом Всеукраїнського 

археологічного комітету [11, с. 226; 19, с. 82-83; 51, с. 88-89]. 

Відомий український археолог одним з перших широко залучив пам’ятки археології та 

знахідки з Переяславщини до своєї узагальнюючої праці. Вона була написана настільки 

ґрунтовно, із залученням такої кількості археологічних та літописних матеріалів, на які часто 

посилався дослідник, що витримала два видання і не втратила наукового значення й на 

сьогоднішній день [28, с. 59-62, 82, 103, 179-181, 194].  

У 1913 р. Переяслав відвідав Лев Васильович Падалка (1859–1927) – український 

історик, статистик, археолог, етнограф, краєзнавець, громадський діяч (рис. 4. 4). Народився у 

с. Чорнухи Лохвицького повіту Полтавської губ. у родині священика. Закінчив Київський 

університет (1880–1884). Наприкінці ХІХ ст. працював у Полтавському і Херсонському 

земствах, Харківській міській і Полтавській губернській управах, Полтавській вченій архівній 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1877
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2
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комісії, (1905–1917). Був одним із фундаторів створення в Полтаві краєзнавчого музею. Історії 

Полтавської землі присвячено понад 70 історичних розвідок Л. Падалки – зібраний у них 

фактичний матеріал не втратив значення до сьогодні [39, с. 18]. 

У Переяславі Л. Падалка побував із метою пам’яткоохоронних досліджень. Під час відвідин 

Переяслава Л. Падалка оглянув також рештки церкви, дослідженої П. О. Лашкарьовим, яку також 

відносив до часів Володимира Мономаха, але відзначив, що вона належним чином не досліджена. 

Л.В. Падалка визнавав першу згадку Переяслава (907 р.), але виникнення самого міста відносив 

до третьої чверті ІХ ст. Літописний епізод, пов’язаний із заснування міста київським князем 

Володимиром Святославичем, насправді вважав розширенням (будівництвом) меж міста, шляхом 

засипання заболочених земель [38, с. 32-33]. 

У 1914 р. переяславський курганний могильник досліджував Вадим Михайлович 

Щербаківський (1876–1957) – український археолог, історик, мистецтвознавець, етнограф 

(рис. 4. 2). Народився в с. Шпичинцях Київської губ. (нині Ружинський р-н, Житомирська обл.) 

у родині священика. Навчався у Санкт-Петербурзькому та Московському університетах 

(математичні факультети) (1895–1897). Був учасником українських соціал-демократичних 

гуртків, за що був заарештований і до 1902 р. знаходився під наглядом поліції. Вищу освіту 

отримав у Київському університеті (1901–1903), де захопився археологією. Працював у 

Національному Музеї у Львові (1908–1910), згодом завідував археологічним відділом 

Природничо-історичного музею Полтавського земського музею (1912–1920). Брав участь у 

розкопках різночасових пам’яток: Білгорода Київського та палеолітичної стоянки у Гінцях, 

трипільського поселення в Лукашах та давньоруських могильників у Переяславі, Ліплявому, 

Липовому на Полтавщині та ін. [26; 27]. У 1922 р. виїхав в еміграцію до Праги, де був 

професором археології Українського Вільного Університету у Празі (1922–1945), ректором 

цього університету у Мюнхені (1945-1951). Помер у Англії [57, с. 86-100; 59, с. 31-32]. 

Найбільшим здобутком В. Щербаківського є його власна концепція походження українського 

народу, відмінна від загальноприйнятої схеми проф. М. Грушевського [18]. 

У 1914 р. в Переяславі В.М. Щербаківський розкопав 108 курганів на давньоруському 

могильнику «за тюрмою». Найбільш цікавою була його знахідка імітації срібної монети 

Оттона та Адельгейди Х ст. [10, с. 97; 36, с. 61-68; 37, с. 62-75]. Окрім розкопок, дослідник 

збирав знахідки, випадково знайдені місцевими жителями на території міста, такі як керамічна 

іконка першої чверті ХІІІ ст. «Запевнення апостола Фоми» [44, с. 72-78]. У 1919 р. 

опубліковано роботу В. М. Щербаківського «Провідник по археологічному відділу 

Полтавського Народного Музею з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині». 

У цій роботі В.М. Щербаківський коротко охарактеризував, зокрема, матеріали отримані ним 

у Переяславі. Дослідження В.М. Щербаківського 1913–1914 рр. оприлюднені також 

у путівнику М. Рудинського «Археологічні збірки Полтавського державного музею» 

(1928) [42, с. 12, 15-16]. Значна частина авторських матеріалів побачили світ вже за кордоном, 

у Празі.  

Приблизно в той час, коли на Переяславщині працював В. Щербаківський, було створено 

Переяславський археологічний музей (1918). Цей факт мав сприяти пожвавленню 

археологічних досліджень на Переяславщині, але, на жаль, цього не сталося, а відомості про 

роботу цього музею обмежені і стали відомі лише останнього часу [13, с. 177-193]. 

Підсумовуючи досягнення дослідників старожитностей Переяслава у ХІХ – на початку 

ХХ ст., слід зазначити, що досліджувались в першу чергу пам’ятки із виразними зовнішніми 

ознаками. Пам’ятки, що знаходились у товщі землі відкривалися випадково, як це було з 

каплицею ХІІ ст. під Успенською церквою, або як з розкопками О. Анєнкова, який знайшов 

залишки Михайлівської церкви ХІ ст. біля сучасного храму. Згодом дослідники Переяслава 

звернули увагу на ту обставину, що сучасні переяславські храми стоять здебільшого над 

залишками більш давніх споруд [67, с. 65-66]. 

Результати досліджень археологічних пам’яток Переяславщини, отримані науковцями 

ХІХ – початку ХХ ст., мають величезне значення сьогодні, особливо враховуючи катастрофічні 

втрати, які понесла українська археологія впродовж минулого століття. Внесок дослідників, які 
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займалися вивченням археології Переяслава на ранньому етапі є безцінним: їх досягнення 

увійшли важливою складовою частиною до вітчизняної науки. 
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Halyna Buzian, Olexandr Yurchenko  

HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF PEREIASLAV IN SEARCH OF THE FIRST 

RESEARCHERS OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY 
During the nineteenth century general development trends of the national archaeological 

science gradually began to take shape and gain scale in Pereiaslav, rich in historical and 

archaeological sites. Time of «scientific journeys» let the educated part of contempory society get to 

know more of less widely local antiquities, and raise the question about the need for serious scientific 

studies that archaeologists and historians began to implement in the last decades of the 19 th and 

early 20 th centuries. 

Summing up the results, achieved by the researchers of the archaeological monuments and 

antiquities of Pereiaslav in the 19 th and early 20 th centuries, it should be noted that most of the 

researchers conducted exploration of archaeological sites with surface collections and excavations 

of burial mounds in the vicinity of the town. This situation was caused by objective reasons. In 

particular, the remains of stone temples of ancient Pereiaslav virtually haven’t been studied, because 

they were under a considerable thickness of soil layers. Some of pre-Mongolian churches were at 

that time (19th – the beginning of 20th centuries) under the later cult buildings of the 18th – 19th 

centuries. But the state of preservation of burial groups and separate mounds, as it was said by 

travelers, explorers and historians of that time, delighted them and provoked the desire to conduct 

excavations.  

Consequently, it is difficult to overestimate the research results of historical and archaeological 

monuments of Pereiaslav, obtained by scientists of the 19th and early 20th centuries, especially 

considering the catastrophic loss of vast quantities, connected with construction and economic 

activity of the inhabitants of Pereiaslav in the 20th – and at the beginning of the 21st centuries. 

Key words: history, archaeology, archaeology, archaeological sites, researchers from 

Pereyaslav 
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Рис. 1.: 1 – Титульна сторінка праці Отто фон Гуна; 2 – Олексій Іраклійович Лєвшин; 3 – 

Павло Петрович Свіньїн; 4 – Вадим Васильович Пассек 
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Рис. 2.: 1 – Микола Іванович Костомаров; 2 – Михайло Олександрович Максимович; 3 – 

Олександр Семенович Анєнков; 4 – Креслення залишків Михайлівської церкви ХІ ст. 

розкритих О.С. Анєнковим у 1840 р. 
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Рис. 3.: 1 – Петро Олександрович Лашкарьов; 2 – Дмитро Якович Самоквасов; 3 – Микола 

Юхимович Бранденбург; 4 – Андрій Володимирович Стороженко 
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Рис. 4.: 1 – Василь Григорович Ляскоронський; 2 – Вадим Михайлович Щербаківський; 3 – 

Микола Омелянович Макаренко; 4 – Лев Васильович Падалка 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ СЕЛИЩНИХ ПАМ'ЯТОК  

ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ У 1980–2010-Х РР. 

 

Стаття присвячена історії досліджень давньоруських селищних пам’яток 

Переяславщини протягом 1980–2010-х рр. і демонструє інтенсивність цих досліджень. 

Акцентується увага на внеску саме переяславських науковців у розробку цієї проблематики, 

що досі недостатньо висвітлено в історіографії. 

Ключові слова: історія польових досліджень, історіографія, Переяславщина, селищні 

пам’ятки, давньоруська кераміка. 

 

У сучасній історіографії спостерігається особлива увага до історії польових досліджень. 

Ця увага є цілком слушною, адже здобуті матеріали згодом використовувалися певними 

дослідниками для побудови (або модифікації вже існуючих) концептуальних моделей 

розвитку матеріальної культури, відтворення більш широких соціокультурних процесів тощо. 

Отже, від інтенсивності та якості польових досліджень прямо залежав загальний поступ 

певних галузевих напрямків досліджень, зокрема – русистики. 

Ще однією тенденцією вбачається фокусування дослідної уваги на вивченні певних 

мікрорегіонів. В цьому аспекті Переяславщина, як прикордонний регіон Русі, вбачалася 

вельми перспективною для вивчення специфіки заселення таких регіонів, тож особливе 

ставлення дослідників саме до території колишнього Переяславського князівства цілком 

зрозуміла. Також природно, що основні дослідження цього регіону виконувалися місцевими 

дослідниками, адже в рамках Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди протягом дослідженого періоду сформувався представницький 

археологічний осередок. Також в регіоні плідно працювали представники Інституту 

археології НАНУ. 

Починаючи з літа 1985 р. Яготинсько-Переяславський загін Київської обласної 

експедиції «Зводу археологічних пам'яток» під керівництвом Г. М. Бузян провів археологічні 

розвідки у відповідних районах з метою з'ясувати стан збереженості культурного шару, 

розміри археологічних пам’яток та виявлення нових пам’ятників для включення їх до 

«Словника» «Зводу пам’яток археології» по Київській області. Проводилося 

пам’яткоохоронне обстеження ділянок місцевості, запланованих для будівництва 

зрошувальних систем [6].  

У 1988 р. на лівому березі р. Трубіж в ур. Луг експедиція ПХДІКЗ виявила під час 

зачистки обриву берега на ділянці 29 м завдовжки культурні нашарування давньоруського 

періоду загальною потужністю 1 м, що членувалися на три стратиграфічні горизонти.  В 

розкопах були виявлені 3 заглиблені споруди, у заповнені яких містилися побутові предмети, 

здебільшого – фрагменти керамічного посуду. Останні дозволяють датувати виявлені 

археологічні об'єкти XI–XII ст. 

З того ж таки 1988 по 1990 р. зазначена археологічна експедиція проводила розвідкові 

роботи на правому березі р. Супій (в межах Переяслав-Хмельницького району), під час яких 

було виявлено 8 селищ давньоруського часу та одне городище давньоруського часу. Загалом 

за 1988 р. на Переяславщині було виявлено 175 нових археологічних пам’яток [4]. 

У 1989 р. в основному на лівому березі р. Супій (в межах Яготинського району) серед 

виявлених  86 пам’яток археології визначено  15 поселень, 1 місцезнаходження та 1 могильник 

давньоруського часу [4]. 

1990 року експедицією Г. М. Бузян було обстежено 130 пам’яток різних епох, з яких 16 – 

давньоруського часу [5]. 
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Експедицією ПХДІКЗ вже 1991 р. при обстеженні берегів річок, озер, боліт з метою 

складення археологічної карти району з 43 нововиявлених пам’яток 11 селищ виявилися 

давньоруськими. Ці пам'ятки концентрувалися на березі р. Саги в сс. Сомкова Долина, 

Радянське, Соснова та на р. Карань [2]. 

У 1991-1993 рр. експедицією ПХДІКЗ під керівництвом О.В. Колибенка обстежувалась 

ділянка західної частини ур. Луг, на лівому березі р. Трубіж. Виявлені археологічні об’єкти 

житлового, господарського та виробничого призначення, які були про датовані ХІ–ХІІІ ст. [7]. 

1992 р. експедиція ПХДІКЗ під керівництвом Г.М. Бузян  проводила археологічні 

розвідки в Переяслав-Хмельницькому районі і виявила 8 давньоруських поселень та поселень 

XIII–XIV ст. [1]. 

У 1993 р. обстежувались території Переяслав-Хмельницького та Яготинського районів, 

де поблизу сс. Дівички, Єрківці та м. Переяслава-Хмельницького в районі давньої долини р. 

Дніпро було виявлено 6 поселень ХІ–ХІІІ ст. [3]. 

1995 р. Лівобережнодніпровська слов’яно-руська експедиція ІА НАНУ, якою керував 

О. В. Сухобоков, проводила роботи на березі Канівського водосховища поблизу с. Циблі. 

Вперше сліди антропогенної діяльності за 1500–1700 м на північний захід від залишків 

городища давньоруського часу були виявлені методом високоточної магнітної зйомки. Згодом 

для перевірки результатів інструментальної розвідки на даній території був розбитий розкоп, 

завдяки якому вдалося підтвердити наявність існування тут культурних відкладів та 

різночасових археологічних об’єктів. Матеріали давньоруського часу на згаданому 

нововиявленому селищі були представлені численними фрагментами керамічного посуду ХІ–

ХІІІ ст.  Серед об’єктів давньоруського періоду зазначені дві різночасові житлові споруди, 

залишки печей та споруд господарського призначення [9, арк.7-9]. 

Паралельно з роботами на селищі проводились рятувально-археологічні дослідження 

пошкодженого вибіркою ґрунту давньоруського городища. Культурний шар зруйнованого 

валу містив уламки гончарного посуду XII–XIII ст. Розвідковою траншеєю 18х4 м, 

закладеною у місці руйнувань лінії укріплень, було досліджено рештки підошви валу та 

ділянку рову, що виявився 2 м завглибшки. Також на південній ділянці посаду було закладено 

шурф 2х2 м. В межах розкритих площ розчищено яму-зерносховище та кілька господарських 

ям [9, арк.19-20].  

Рятувальними дослідженнями на півострові в ур. Церква у затопленій частині с. Циблі в 

береговому урвищі археологи зафіксували різночасові культурні нашарування, в нижньому 

горизонті яких виявлені уламки гончарного посуду XII–XIII ст.  Уламки давньоруського 

посуду, глиняне пряслице, перепалена глина, кістки тварин, попіл та кілька уламків пірофіліту 

трапилися також у заповненні двох господарських ям, виявлених за 12 м на південний схід від 

зруйнованої церкви. Верхній горизонт культурних відкладів у цьому пункті сформувався 

протягом пізнього середньовіччя [9, арк. 10-17]. 

Протягом 1995–1996 рр. експедицією ПХДПІ ім. Сковороди під керівництвом 

О.В. Колибенка здійснювалися розкопки на території приміського ур. Оболонь. Тут на 

північному схилі пагорба було виявлено господарсько-житлові комплекси (з підвальними 

приміщеннями, глинобитними печищами) та велику кількість масового матеріалу, серед яких 

знахідки уламків гончарного посуду, амфор, шиферні прясла, точильні бруски, залізні та 

бронзові предмети, будівельні матеріали. Виявлений матеріал дозволяє датувати пам’ятку X – 

першою пол. XIІ ст. [8]. 

У 1997 р. було проведено дослідження в ур. Марченкові Луки, розташованому неподалік 

від ур. Оболонь на протилежному березі р. Попівка, а також на території Закиєвобрамського 

передгороддя (ур. Забашта) зафіксовано поселення. Матеріали з котлованів трьох заглиблених 

споруд та культурного шару датуються XI та XIІ ст. [8]. 

2000 р. постійно діюча археологічна експедиція НІЕЗ «Переяслав» проводила розвідкові 

обстеження по правому березі р. Альта по сучасній вулиці Літописній та правого берега 

р. Трубіж (пров. Літописний), в часи Переяславського князівства ця територія була 

передмістям [11, с. 13-15]. 
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У 2001 р. при проведенні розвідкових досліджень під керівництвом Д. А. Тетері на 

територіях передгородь середньовічного Переяслава був виявлений культурний шар ХІ–

ХІІІ ст. [12, арк. 14]. 

У 2003 р. постійнодіюча археологічна експедиція Національного історико-

етнографічного заповідника під керівництвом Д. А. Тетері здійснила розвідкові дослідження 

на околицях міста Переяслав-Хмельницький. При цьому були виявлені багатошарові пам’ятки 

Жаданівщина 1 і Жаданівщина 2 з урочища Жаданівщина, що займає лівий берег рр. Трубіж і 

Броварка. Серед археологічного матеріалу, що репрезентує давньоруський час на поселенні 

Жаданівщина 1, виявлено фрагменти керамічних посудин XII – другої половини XIII ст. та 

уламки пірофіліту  Керамічні матеріали пам’ятки Жаданівщина 2 належать до другої половини 

ХІІІ-ХIV [13, арк. 14-16]. 

Розвідкові дослідження з метою науково-археологічних експертиз у 2006 р. під 

керівництвом заввідділів НІЕЗ Г.М. Бузян, Д.А. Тетері та наукового співробітника ІА НАНУ 

М.Т. Товкайла дали можливість виявити давньоруські культурні нашарування ХІІ–ХІІІ ст. в 

передгородді  міста [12, арк. 14-22]. 

У 2008 р. під час рятівних археологічних досліджень на території Альтицького 

передмістя середньовічного Переяслава в сучасному ур. Заальтиччя було досліджено 

поселення. При цьому науковці Г. М. Бузян, Д. А. Тетеря та інші, виявили на поверхні 

дрібнофрагментні уламки кераміки ХІІ–ХІІІ ст. [10, арк. 4-5]. 

Таким чином, протягом періоду 1980–2010-х рр. на території Переяславщини практично 

щосезону проводилися активні розвідкові роботи, завдяки яким виявлено чималу кількість 

пам'яток давньоруського періоду. Якщо у другій половині 1980 – 1990-х рр. основна увага 

приділялася периферійним районам колишнього Переяславського князівства (в межах 

сучасних Переяслав-Хмельницького та Яготинського районів), то від початку 2000-х років 

фокус уваги дослідників змістився на найближчі околиці давньоруського Переяслава (в межах 

сучасного міста та прилеглих до нього ділянок місцевості). Здобуті матеріали суттєво 

доповнили відомості як про структуру заселення Переяславського князівства в  цілому, так і 

про господарське засвоєння найближчих околиць видатного давньоруського центру, міста 

Переяслав. 
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RESEARCHSOF KYIVRUS`VILLAGE SETTLEMENTS OF  

PEREIASLAV REGION IN 1980-2010 

The article is descript the history of researches of Kyiv Rus` village settlements archaeological 

site of Pereiaslav region during the 1980-2010 th and demonstrates the intensity of these field works. 

The focus is on the contribution of the Pereiaslav scientists to the development of this issue, which is 

still insufficiently is shown in historiography. 

Key words: history of field research, historiography, Pereiaslav region, village settlements, 

Kyiv Rus` pottery. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО «СВОЇХ ПОГАНИХ» У КИЇВСЬКОМУ ЗАДНІПРОВ’Ї У ХІІ СТ. 

 

Статтю присвячено питанню підпорядкування турпеїв – тюркомовної нечисленної 

групи кочовиків літописного повідомлення 1150 р. – київському князю. Подано інформацію 

писемних джерел ХV–ХVІІ ст. стосовно невідомих городищ вздовж лівого берега Дніпра та 

окреслено джерела вивчення лівобережної частини Київського князівства ХІІ–ХІІІ ст. 

Ключові слова: Лівобережжя Дніпра, Київське князівство, городища, кочовики. 

 

Давньоруський літопис середини ХІІ ст. містить лаконічну звістку про турпеїв – 

тюркомовну групу «своїх поганих», яка була задіяна у черговому протистоянні двох 

князівських коаліцій за київський великокнязівський стіл. Цей епізод феодальних воєн, на 

нашу думку, недооцінений дослідниками історії Давньої Русі. Зазначене літописне 

повідомлення 1150 р. містить свідчення, які дозволяють більш предметно розглянути питання 

характеру і географічних меж території Київського князівства на лівому березі Дніпра, або 

київського Задніпров’я, у ХІІ ст. 

У першій половині ХІІ ст., після смерті князя Святополка Ізяславича (1113), київський 

стіл на чверть століття зайняли нащадки наймолодшого сина Ярослава Мудрого Всеволода, – 

його син Володимир Мономах (1113–1125), онуки Мстислав (1125–1132), Ярополк (1132–

1139) і недовго В’ячеслав (1139). Потім деякий час у Києві володарювали Ольговичі – 

Всеволод та Ігор, але цим були не задоволені не тільки кияни, але й мешканці інших частин 

князівства – вишгородці, білгородці, василівці, чорні клобуки і «все Поросся». За їх 

допомогою Ізяслав Мстиславич захопив Київ (1146). Такий перебіг подій не влаштовував 

удільних чернігівських князів – Святослава Ольговича (Сіверського) і Ізяслава Давидовича 

(Стародубського), тим більше, що у Києві під час заворушення було вбито Ігоря Ольговича 

(1147). Їх союзником у боротьбі за кращі уділи став Юрій Довгорукий, який сам хотів зайняти 

стіл свого батька Мономаха. Це йому вдалося зробити у 1149 р., але через рік Ізяслав 

Мстиславич повернув собі Київ. Юрій Довгорукий із синами втік до своєї волості – 

Остерського Городка, ще один його син, найстарший, Ростислав, у цей час сидів у Переяславі, 

який раніше отримав від батька, коли той став великим київським князем. 

Цього моменту боротьби за великокнязівський стіл стосується літописна звістка, яка 

привернула нашу увагу. Зайнявши Київ, Ізяслав Мстиславич посилає свого сина Мстислава до 

Канева, «веля ему оттоле Переяславля добыти» [10, стлб. 398; 16, стлб. 326]. Мстислав, 

виконуючи доручення батька, «послася на ону сторону к Турпѣемъ и къ дружинѣ, веля имъ 

ѣхати к собѣ» [Там же]. Ростислав, дізнавшись про ці наміри, попросив у батька допомоги, і 

Юрій Довгорукий відправив з Городця до Ростислава свого сина Андрія. Залишивши брата у 

Переяславі, Ростислав рушив на турпеїв до міста Сакова і «сгони Турпѣе оу Днѣпра, и поимавъ 

ѣ, приведе ѣ Переяславлю» [Там же]. 

Наведене повідомлення 1150 р. про турпеїв є єдиним джерелом про цю етнічну групу. 

П.В. Голубовський вважав їх одним з родів торків [4, с. 148], М.С. Грушевський – «турецьким 

коліном», тобто, одним із відгалужень тюрків, можливо, навіть половців [7, с. 348, 534], 

С.О. Плетньова – невеликим етносом [28, с. 81], В.М. Ричка – племінним союзом [30, с. 76], 

П.П. Толочко – торчеською ордою [34, с. 77], Ю.Ю. Моргунов – напівкочовим етнічним 

контингентом [22, с. 224]. В.М. Татіщев взагалі писав, що це друга назва торків [32, с. 360]. 

Можна припустити, що якби турпеї могли виставити всього кілька десятків воїнів-вершників, 

така їх кількість практично не вплинула б на розмір війська Ізяслава Мстиславича і не була 

варта уваги літописця. Якби, навпаки, вони могли дати кілька сотень вершників і були 

важливою складовою у мобілізаційному ресурсі київського князя, то вони б мали приймати 

активну участь у війнах ХІІ ст., і відповідно, частіше згадуватись у літописі, як інші «свої 
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погані» – берендеї, торки, ковуї, печеніги. Ці міркування дозволяють припустити, що турпеї 

могли виставити не більше 50–100 вершників. Виходячи з широко розповсюдженої 

думки, що у середньовіччі кількість воїнів становила пропорцію 1:5 відносно всього 

населення [28, с. 79; 14, с. 140], загальна кількість усіх турпеїв мала становити 250–500 людей. 

Відтак, виходячи з цієї кількості, турпеї за своїм походженням і структурою могли бути 

невеликим родом. 

Переважна більшість авторів (П.В. Голубовський, М.С. Грушевський, 

В.Г. Ляскоронський, А.В. Стороженко, М.М. Корінний, П.П. Толочко та інші) не сумнівалися, 

що турпеї проживали на землях Переяславського князівства. При цьому П.В. Голубовський 

вважав, що вони кочували на північний захід від Переяслава [4, с. 149], С.О. Плетньова – що 

розташовувались на Переяславо-Чернігівському порубіжжі [28, с. 81]. В.Г. Ляскоронський 

зазначив, що турпеї жили «где-то возле Днепра» [19, с. 373], і згодом уточнив це місце – на 

південь від Переяслава, навпроти Канева [20, с. 301–302]1. П.П. Толочко визначив район 

проживання турпеїв «у верхів’ї річки Альти», пов’язавши його з городищами у сіл Сальків і 

Старе, кожне з яких в літературі ототожнювали з літописним Саковом [34, с. 77]. Тільки 

Ю.Ю. Моргунов висловив думку, що турпеї підпорядковувались київському князю, і 

розміщував їх поблизу р. Карані [22, с. 224]. 

Ще В.М. Татіщев, якого цитує В.Г. Ляскоронський, дав наступне тлумачення епізоду 

1150 р.: Мстислав, прибувши до Канева, «послал на оную сторону Днепра к Торпеем (Торкам) 

Переяславским, и другому войску, тайно говорить, чтобы вышли из града и к нему 

пришли» [19, с. 373, прим. 2]. Така реконструкція події не викликала зауважень у наступних 

дослідників. Дійсно, перед протистоянням 1150 р. у Переяславі майже десятиліття сиділи 

Ізяслав Мстиславич (1141–1146) і його син Мстислав (1146–1149), відтак вони мали 

прихильників серед місцевих як «своїх поганих», так і дружинників, і могли розраховувати на 

них у планах захоплення Переяслава. В.Г. Ляскоронський дещо по-іншому бачив хід подій – 

він зазначив, що дружинників-уповноважених Мстислав направив до турпеїв, щоби 

переконати їх перейти на його бік [20, с. 290, прим. 4]. 

На нашу думку, не слід відкидати зовсім інше пояснення суті події – що Мстислав 

Ізяславич за наказом батька, який щойно захопив київський стіл, вдався до мобілізації 

військових сил лівобережної частини Київського князівства. Таке припущення можна зробити 

через наступні обставини. По-перше, літопис свідчить, що Мстислав наказує («веля имъ») 

турпеям і дружині прибути до нього, тобто, поводиться з ними як з підлеглими, а не веде 

перемовини, просячи допомогти. По-друге, київська «прописка» турпеїв слугує найпростішим 

поясненням згадки цієї малої етнічної групи в подіях 1150 р. По-третє, ніякої дружини 

Мстислава у Переяславі, де вже другий рік сидів Ростислав Юрійович, просто не могло бути. 

Звісно, у Мстиславичів – нащадків Мстислава Володимировича Великого, цілком вірогідно, 

могли бути окремі прихильники як у Переяславі, так і серед «земських» дружинників, але 

припускати, що більша їх частина приєдналася до Мстислава, нема підстав. Якщо ж лояльних 

до Ізяслава Мстиславича і його сина Мстислава переяславських дружинників не було багато, 

то як літописець їх міг назвати «дружиною»? 

Якщо таке пояснення має підґрунтя, для 1150 р. ми отримуємо наступний розвиток подій. 

Після того, як Ізяслав Мстиславич зайняв стіл «отця свого і діда свого», він відправляє сина 

Мстислава до Канева, щоби заволодіти Переяславом. Але Ізяслав не може надати для цього 

свою дружину, оскільки Юрій Довгорукий перебуває у Остерському Городці і може швидко 

повернутися до Києва і захопити його, якщо там не буде війська Ізяслава. У самого Мстислава 

дружина не настільки численна, аби виконати доручення батька. Тому він залучає для цієї 

операції «своїх поганих» і дружину, що сидять у лівобережних землях Київського князівства. 

Дізнавшись про це і отримавши військову допомогу від батька з Остерського Городця, 

Ростислав Юрійович наздогнав турпеїв коло Сакова, захопив їх і привів до Переяслава. 

                                                           
1 На карті, поданій в кінці статті В.Г. Ляскоронського, район проживання турпеїв позначено вздовж лівого берега 

Дніпра від гирла Трубежу до нижньої течії Сули [20, с. 302]. Саме тут, у Золотоніському повіті, він здогадно 

локалізував літописний Саків, біля якого проживали турпеї [19, с. 194; 20, с. 290, прим. 4]. 
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Мстиславу же, за наказом батька, довелося терміново повертатися до Києва, залучивши до 

війська берендеїв, оскільки стало відомо, що на Ізяслава виступили Юрій Довгорукий з 

Ольговичами і зять останнього Володимир Володаревич. Врешті решт Ізяслав втратив Київ і 

повернувся у Володимир. 

Про «земську» дружину Київського князівства відомо з іншого епізоду літопису 1151 р., 

коли Ізяслав з братом Володимиром і угорськими полками здійснив новий, успішний похід на 

Юрія Довгорукого і знову заволодів Києвом. Коли Ізяслав перейшов р. Ушу, він зібрав нараду 

щодо тактики наступних дій, і дружина порадила йому рухатись далі на Київ, оскільки коли 

Ізяслав прийде на р. Тетерів, до нього приєднається «дружина вся» («а ту к тобѣ дружина 

твоя вси приѣдуть»), а дійшовши до Білгорода, він отримає ще більше війська («перед ним а 

боле дружины к тобѣ приѣдеть») [10, стлб. 412]. Як видно з цього повідомлення, київські 

«земські» дружинники сиділи і в Потетерев’ї, і в Білгородській волості, і готові були 

приєднатися до Ізяслава у його боротьбі з Юрієм Довгоруким. Можливо, такі самі 

дружинники, які за свою службу отримували земельні держання, сиділи і в київському 

Задніпров’ї, і саме їх згадує літопис 1150 р. 

Ця версія про київських дружинників і «своїх поганих» епізоду 1150 р. дає підстави 

детальніше розглянути проблему київського Задніпров’я у давньоруський час. 

М.С. Грушевський вважав, що Києву за Дніпром належала вузька смуга землі від р. Карань до 

Десни нижче чернігівської Лутави, з літописними Саковом, Городцем Пісочним і 

Ольжичами [6, с. 9–11]. Він зазначав, що ця, «скорее как бы» нейтральна, смуга не мала «особо 

укрепленных городов» [6, с. 10–11]. В іншій роботі історик охарактеризував цю смугу як 

«вузеньку скрайку», яку не можна означити більш докладно [7, с. 261]. Ще менше київської 

землі на Лівобережжі бачив В.Г. Ляскоронський, стверджуючи, що до неї належала лише зона 

лісів уздовж берега, так що навіть Городок Пісочний, розташований у заплаві Дніпра напроти 

київського болонья, він відніс до переяславського Подніпров’я [19, с. 76, 173, карта]. Частина 

істориків, спираючись на літописні звістки, цілком справедливо розміщувала в Київській землі 

літописне місто Льто, в якому розташовувався монастир на місці загибелі князя Бориса 

Володимировича, з мурованою церквою св. Бориса і Гліба, закладеною 1117 р. Володимиром 

Мономахом, тоді вже київським князем. Таким чином, київське Задніпров’я представлене в 

роботах дослідників як відносно невелика територія у вигляді трикутника, сторонами якого є 

Дніпро і Десна, вершиною – місце впадіння Десни до Дніпра, а основою – лінія, що з’єднує 

лівий берег Десни нижче Лутави і р. Карань, із городищем Льто (Бориспіль) включно. 

Найбільша ширина київських володінь на Задніпров’ї становила, у різних авторів, від 15 

(П.П. Толочко) до 25 км (М.М. Корінний) [33, с. 115; 14, с. 55]. 

Використовуючи карти ґрунтів цієї території, дослідники пробували реконструювати 

характер рослинності на останній. За М.М. Корінним, уся площа між Дніпром і Трубежем була 

в ХІ–ХІІІ ст. вкрита лісами двох видів: від Дніпра до р. Альти – широколистяними-сосновим, 

на північ від Альти – широколистяними [14, с. 134, карта]. Ю.Ю. Моргунов запропонував 

складнішу реконструкцію природного середовища – крім зони «давніх лісових масивів», він 

відзначив й район солонцюватих ґрунтів (між річками Альта і Стариця), а також відкриту 

ділянку в пониззі Альти між Веселинівкою і Переяславом [23, с. 181, рис. 87]. Механічне 

використання карт ґрунтів для з’ясування характеру рослинності і, зокрема, зони лісів може 

призвести до помилкових реконструкцій, адже без спеціальних досліджень неможливо 

з’ясувати час утворення певних типів ґрунтів. Використавши свідчення карти М 1:100 000, на 

якій позначено усі кургани висотою від 2 м, ми отримали зону їх розповсюдження між 

Дніпром і Трубежем (рис. 1). Як видно, кургани досить щільною групою розташовані на 

ділянці від с. Горобіївка (Бориспільський р-н) до передмість Переяслава, займаючи ділянки, 

на яких названі вище дослідники передбачали ліси, зокрема у трикутнику Іванків–Любарці–

Рогозів. 

Якщо у давньоруський час у міжріччі Дніпра і Трубежу жили «свої погани», то зона їх 

розселення має бути в межах території, окресленої цими курганами. Орієнтація на 

солонцюваті ґрунти звужує цю гіпотетичну зону до ділянки між сс. Горобіївка і Веселинівка, 
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що має довжину 25 км. На початку 1960-х рр. на Бориспільщині було розкопано 24 кургани, 

які відносились до доби бронзи (6 насипів) і скіфського часу (18), і в жодному не було 

зафіксовано впускних поховань середньовічних кочовиків. Але при цьому слід відмітити, що 

більшість насипів цих курганів була розорана, так що їх висота була менше 1 м [9], і за таких 

умов впускні поховання могли просто не зберегтися. Одне впускне поховання кочовика ХІ ст. 

було виявлено у 1975 р. біля с. Поділля на північний захід від Переяслава [26]. Саме в цьому 

мікрорегіоні відомі цікаві тюркомовні топоніми. Земля Кучуківська (згодом – село Кучаків) 

вперше згадується в акті 1517 р. [2, с. 55–56]. Між цими солонцюватими ґрунтами 

розташовуються Бориспіль (із заходу) і Баришівка (зі сходу). Ще О.С. Стрижак звернув увагу 

на подібність цих назв, справедливо відзначивши, що назва Баришів(ка) ніяк не пов’язана із 

літописною назвою Баруч [8, с. 18–19]. У найдавніших писемних згадках ці назви мали форму 

Баришпіль і Баришів, які можуть бути відповідниками слов’янських назв Бориспіль і 

Борисів. Тюркомовна трансформація основ цих назв до звичної для носіїв мови форми Борис 

 Барис (тобто, барс-пардус), могла трапитись у ХV ст., коли у міжріччі Дніпра і Трубежу були 

великі маєтності «київських татар» (про це далі), чи ще раніше – у давньоруський час. 

Зазначимо також, що у Баришівці відомий мікротопонім Борисів Кут. 

Повертаючись до питання про масштаб лісового покриву цієї частини Задніпров’я, 

можна, орієнтуючись на карту ґрунтів, визначити зону їх розташування у давньоруській час – 

це підзолисті піщані і глинисто-піщані ґрунти, розташовані у заплаві Дніпра нижче Києва і 

смугою шириною 8–10 км вздовж долини Десни, тобто там, де вони росли і пізніше (карта 

Боплана) і де, переважно, збереглися зараз. Сірі опідзолені ґрунти і опідзолені чорноземи, на 

нашу думку, вказують на площу, яку займало літописне Летське поле. Ю.Ю. Моргунов його 

локалізував між Льтом і Переяславом, з чим погодився О.В. Колибенко [13, c. 197], за 

названими ж ґрунтами поле розпочиналось від с. Княжичі Броварського р-ну. З півдня воно 

виходило до краю корінного берега Дніпра, на півночі впиралось у широку заболочену долину 

р. Стариці (суч. назва – Красилівка), яка витікала з болота, розташованого на захід від 

с. Красилівка. В цих межах довжина поля (максимальна) становила 60 км, ширина – до 30 км. 

Можна погодитись з О.В. Колибенком, що переважна частина літописних згадок про 

Льто і похідних від нього топонімів стосуються не ойконіма, а урочища [13, c. 196]. На основі 

карти М 1: 10 000 можна з’ясувати місце розташування укріплень колишнього міста 

давньоруського часу та ХVІІ–ХVІІІ ст. (рис. 2). Воно займало край плато, яке похило 

опускалось до заболоченої низини, що підходила до укріплення з північного сходу, сходу і 

південного сходу. Майданчик фортеці був витягнутий із південного заходу на північний схід 

приблизно на 480 м і мав ширину до 350 м. З південного заходу і заходу городище було 

обмежене балкою, що, ймовірно, переходила у рів (вул. Героїв Небесної Сотні), який повз 

школу № 1 проходив до вул. Європейської і спускався у заболочену низину. З цього боку 

укріплення не доходило до пров. Нижній Вал. В західній, найвищій, частині майданчика 

(садиба школи № 1) розташовувався замочок або цитадель пізньосередньовічного часу, яку 

бачив П. Алепський під час своєї подорожі 1655 р. [3, с. 189]. Замкове укріплення всередині 

міста зображене й на карті Боплана. Вочевидь, саме замку належить залишок валу, що 

проходить з південного боку цього укріплення (вул. Верхній Вал). Враховуючи 

спостереження, що у Середньому Подніпров’ї на давньоруських городищах, де існувала 

двохчастна система укріплень (дитинець – окольне місто), при побудові нових укріплень міст 

у ХІV–ХVІІ ст. на місті дитинця споруджували замок (Біла Церква, Білогородка, Переяслав, 

Васильків, Канів та інші), можна припустити, що й у місті Льто у ХІІ ст. було дві лінії 

укріплень.  

З літописним Льтом пов’язана стара помилка, якій вже не одне століття. Мова йде про 

твердження, що річка Альта, яка впадає у Трубіж біля Переяслава, починається у Борисполі. 

Зокрема, у географічному описі Київського намісництва 1775–1786 рр. зазначено, що Альта 

«…начало имеет течения своего… с-под местечка Борисполя, из небольшого источника, 

имеющегося при раскате городского валу, и соединяется при самой уезднаго города 

Переяслова вышней крепости с рекою Трубежем» [25, c. 63]. Її виток, за картами різного часу, 
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в тому числі і детальною М 1:10 000, розташований на північно-західному краю с. Любарці, 

на рівні 103 м, за щонайменше 10 км від болотистої низини на східному краю сучасного 

Борисполя. З цієї низини у напрямку на схід витікала річка (зараз її русло каналізоване), яка 

на картах ХІХ–ХХ ст. названа Ільтиця або Альта. Біля неї розташовані села Іванків, Бзів, 

Селичівка, Волошинівка (усі – на правому березі). Між останнім з названих сіл і Баришівкою 

Ільтиця впадає у Трубіж. Між басейном Ільтиці і верхів’ям Альти розташоване вододільне 

підвищення, по якому проходить траса Е-40 між Іванковом і Бзовом. Любарці названі першим 

селом по течії Альти в публікації середини ХІХ ст., присвяченій річкам Полтавської 

губернії [21, с. 426]. 

Для розуміння характеру заселення київського Задніпров’я велике значення мають 

археологічні пам’ятки цього регіону. На жаль, давньоруські поселення міжріччя Дніпра і 

Трубежу (за виключенням прилеглої до Переяслава території) практично невідомі, окрім 

узбережжя Дніпра і Десни [29, с. 51, рис. 15, с. 53, табл. 2; 24, с. 67–69, рис. 1]. У 2000-х рр. 

О.К. Сиромятниковим було виявлено до двох десятків нових поселень, але вони не були 

введені у науковий обіг. Городища на цій території вивчені значно краще, передусім, завдяки 

дослідженням М.П. Кучери [15]. На сьогодні більш-менш з’ясована інформація (локація, 

датування) про 10 городищ, які розташовані у київській частині Задніпров’я або можуть 

належати до неї (рис. 3). За своїм положенням вони поділяються на 2 групи – вздовж лівого 

берега Дніпра (Вигурівщина, Проців, Вороньків, Головурів, Старе) і посеред Альтського 

поля – Бориспіль, Іванків, Любарці, Веселинівка), ще одне – на правому березі Трубежу 

(Баришівка). Ще кілька городищ виявлено між Десною і Трубежем на північ від р. Стариці, 

але питання адміністративної належності цієї території, яка у ХV – першій половині ХVІІ ст. 

входила до Остерської волості (староства), у давньоруський час потребує окремого 

дослідження. 

Давніх городищ на Задніпров’ї було значно більше. Про це свідчать опубліковані акти 

ХV – першої половині ХVІІ ст., які стосуються місцевого землеволодіння – наслідування, 

межових конфліктів землевласників й опису кордонів маєтностей. Найбільш давній документ 

– грамота київського князя Олександра (Олелька) Володимировича від 01.02.1455 р., за якою 

він надав боярину Олехну Сохновичу маєтності, серед яких «городисче Старое над Днепром, 

Покалаурово… и к тому три городисча за Днепром: Бусурменское, Ярославское, 

Сальково» [31, c. 340–341, 344; 35, s. 216–217; 12, с. 308]. Ці самі городища, крім 

Покалаурового, згадуються у заповіті онука Олехна Івана Юхновича від 1483 р. [31, c. 345] та 

при розділі майна доньками Івана у 1494 р., одній з яких – Марії Федьковій Лозчиній – вони й 

дістались [31, c. 346; 35, s. 217]2. У 1525 р. Яцко Лоза на підтвердження родинних земельних 

привілеїв, які згоріли, отримав від короля Сигізмунда І новий привілей на землі, у тому числі 

й на маєтність Жереб’ятин з городищами Старе, Бусурманське, Калаурів, Княгинин, Рогози, 

Воронковичі, Ярославське [35, s. 479, 480]. Згодом його сини розділили маєтності, і Філонові 

відійшли «Старе городище над болотом Каранем за Дніпром» та інші городища в землі 

Жереб’ятинській – Глібівське, Бусурманське, Рогози і Княгинин, а також Ярославське «в пущі 

недалеко Вишеньок» [35, s. 478]. Частина цих городищ згадана в документах і пізніше – 

Бусурманське (1613, 1618), Калаурів (1618), Старе (1618), Рогози (1618, 1623), Княгинин 

(1618, 1623) [35, s. 210, 250, 309, 566, 639]. Ще один акт – розмежування землеволодінь 

київської митрополії і Теофіли Собеської, володарки Бориспільської волості, здійснене у 

1641 р. [17, с. 89], вказує на місцезнаходження городища Бусурманського десь на схід від 

Вишеньок і Гнідина. Його більш точне розташування можна з’ясувати завдяки карті другої 

                                                           
2 Згадані документи в даті мають лише число індикта. Дата грамоти кн. Олелька Володимировича не викликає 

сумнівів, оскільки 3 індикт припадає на 1455 р., а в попередню дату початку 1440 р. Олелько ще не був київським 

князем. Інші дати визначено з урахуванням обставини, що у 1525 р. Яцкові Борисовичу Лозці – онуку (?) Марії, 

король Сигізмунд І надав підтверджувальний привілей на маєтності, у тому числі й на ці. А.В. Стороженко 

датував другий і третій документи відповідно 1513 і 1524 рр. [31, с. 341, 342], П.Г. Клепатський відніс третій 

документ також до 1494 р. [12, с. 300]. 
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половини ХVІІІ ст., за якою Бусурманське городище квадратної форми зображено на лівому 

березі верхів’я р. Ікви в районі сучасного с. Затишного (кол. Ленінівка) [11, с. 141]. 

Залучені актові джерела називають 9 городищ, розташованих уздовж Дніпра на 

південний схід від Києва – Старе, Калаурів, Бусурманське, Ярославське, Салькове, Княгинин, 

Рогози, Воронковичі і Глібівське. З них 3 виявлені археологічно – в селах Старе, Вороньків 

(Воронковичі) і біля Головурова (Калаурова). Із застереженням, досліджене біля Процева 

городище можна ототожнити з Ярославським. На схід від нього знаходилось городище 

Бусурманське. Городища біля Салькова (зараз – частина с. Проців) і Рогозова не відомі, як і 

місце розташування Глібівського (у тексті джерела – Глібківського, якщо це не перекручена 

назва Глибокого). Городище Княгинин зображене (як і городище біля Скопців (суч. 

Веселинівки)) на карті 1640-х рр., створеній для фіксації кордонів володінь місцевих маєтків. 

Воно розташоване всередині чотирикутника між селами Іванків, Любарці, Рогозів і 

Глибоке [18, с. 99]. Можливо, його сліди видно на космічних знімках поруч із с. Городище на 

південь від Борисполя. 

Є суперечлива інформація ще про одне городище в районі лівого берега Дніпра. 

Л.В. Падалка повідомив, що за 6 верст від Воронькова, по дорозі до с. Старого, на березі 

заболоченої долини стоїть невелике, площею 40 кв. сажнів, кругле городище, поруч із яким 

розташовано чотири десятки курганів. Він надав план цієї пам’ятки [27, с. 172, 179]. Місце 

городища відносно дороги на Старе і відстань до Воронькова нібито вказують на городище 

Головурів, але воно знаходиться за 2 км від болота Карань, яке Л.В. Падалка вважав штучною 

Дніпровською бухтою. Розташування водойми на схід від городища, як на наведеному 

автором повідомлення плані, можливе лише в районі заплави на захід від с. Старого, тобто, в 

13 км від центру Воронькова. М.П. Кучера вважав, що це – Головурівське городище [15, с. 30, 

прим. 3]. 

На деяких космознімках навколо городища біля Головурова видно кільцеву структуру 

діаметром 150–160 м (рис. 4, 1). Якщо під час майбутніх досліджень буде з’ясовано, що це – 

частина укріплень городища, то тоді воно, через подвійну систему захисту і площу близько 

1,5 га, стане претендентом на атрибуцію як літописний Саків. Важливою особливістю цього 

городища є й факт його появи ще в ХІ ст. (перша згадка Сакова – 1095 р.), тоді як інші 3 

городища вздовж Дніпра, досліджені М.П. Кучерою (Проців, Вороньків, Старе), побудовані 

вже в ХІІ ст. [15, с. 29, 31, прим. 14]. Взагалі наведені вище свідчення про існування багатьох 

не виявлених городищ підкреслюють недостатню археологічну вивченість середньовічних 

пам’яток цього регіону. Можливо, не всі з названих городищ є давньоруськими, але це можна 

з’ясувати лише під час польових досліджень. Треба зробити ще одне застереження – про 

передчасність пов’язування деяких назв городищ – Ярославського і Глібівського – з 

князівськими іменами, адже ми не знаємо часу появи цих назв. Як приклад, назва городища – 

Бусурманське, яка історично не могла виникнути раніше рубежу ХІV–ХV ст. і пов’язана, 

скоріш за все, з володарями цієї землі. На зламі ХV–ХVІ ст. власником Полукнязівської землі, 

що доходила від сучасних околиць Києва до Іванкова, був королівський толмач Солтан 

Албеєвич, який у 1508 р. продав цю бортну маєтність Пустинно-Микільському монастирю. 

Сусіднім маєтком Вишеньки на початку ХVІ ст., за часів короля Олександра Ягеллончика, 

володів Берендей, а землями ближче до Остра – князі Половці-Рожиновські. Усі ці роди, на 

нашу думку, у судовому рішенні 1489 р. згадані під назвою «Татари Київські», і отримали свої 

володіння на київському Задніпров’ї ще за князів Олелька Володимировича і Семена 

Олельковича, тобто, в 1440–1460-х рр. [1, с. 98]. 

Переважна більшість досліджених у міжріччі Дніпра і Трубежу городищ виникла у 

ХІІ ст. На думку П.П. Кучери, ці городища слугували для утримання військових резервів і 

зосередження необхідних матеріальних ресурсів, тобто, були державними фортецями, разом 

із тим, це були осередки феодальних володінь переяславського боярства [15, с. 29, 30]. Ми 

припускаємо, що переважна більшість городищ регіону була центрами земельних володінь 

«земської» дружини – київської чи переяславської, в залежності від розташування «града». 

Кількість досліджених на кінець 1970-х рр. городищ показала, що вони знаходяться на відстані 
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6–9 км один від одного [15, с. 29]. Відкриття нових городищ дозволить розглянути питання 

розміру (площі) окремого земельного володіння у цьому регіоні у ХІІ–ХІІІ ст. 

Є ще одна літописна подія, яка привертає увагу в зв’язку з питанням історичної географії 

і адміністративного підпорядкування території між Дніпром і Трубежем. У 1147 р. син Юрія 

Довгорукого Гліб зайняв Остерський Городець, що був під владою київського князя Ізяслава 

Мстиславича. Потім за порадою свого воєводи Гліб Юрійович виступив на Переяслав, 

оскільки воєвода запевнив князя, що на того чекають у місті («хотять тебе Переяславци»). 

Але сторожа попередила переяславського князя Мстислава Ізяславича, той почав збирати 

військо («в борзѣ събравъ дроужиноу»), і Гліб, простоявши біля міста до ранку, пішов назад. 

Мстислав наздогнав його біля міста Носова і захопив частину Глібової дружини. Гліб 

Юрійович повернувся до Городка, куди з військом невдовзі прийшов Мстислав Ізяславич, і 

був змушений просити мира у київського князя і полишити Остерський Городець [10, стлб. 

359–360]. Переважна більшість дослідників локалізує Носів на місці м. Носівки – райцентру 

Чернігівської обл. На початку ХХ ст. була запропонована локалізація Носова на місці Гоголева 

[5, с. 22–25; 7, с. 602, карта, с. 605]. Якщо Гліб Юрійович рухався найкоротшим шляхом з 

Городця на Переяслав – через Носів (Гоголів) і Льто (Бориспіль), то мав пройти близько 125 

км, якщо через Носів (Носівку) міжріччям Недри і Супою – на кілька десятків кілометрів 

більше. Вочевидь, що найкоротший шлях не був вигідним – довелося б проходити через густо 

заселені задніпровські землі і минати Льто, так що про наближення Гліба Мстислав дізнався 

би не в момент прибуття першого під Переяслав. Крім того, Гліб наражався би на небезпеку 

перехвату з боку київського князя під час свого маршу або удару з тилу. Відтак, цей епізод 

опосередковано свідчить про значні терени київської території на Задніпров’ї. 

Для з’ясування адміністративної приналежності земель між Дніпром і Трубежем і, 

зокрема, кордонів Київського князівства, потрібне комплексне використання різних типів 

джерел. Найбільш об’єктивними маркерами київського Задніпров’я могли б бути князівські 

печатки ХІ–ХІІІ ст., але це джерело, на жаль, активно знищується грабіжниками. Також 

важливими є виявлення і вивчення археологічних пам’яток цього часу. Поселенські структури 

(городища, селища) при розкопках можуть дати ті самі печатки, а можливо – й регіональні 

особливості матеріальної культури, передусім – кераміки. Вивчення великих курганів 

Летського поля дозволить підтвердити/спростувати наявність середньовічних кочівницьких 

поховань, які на цій території можуть належати турпеям. Ще одним напрямком у дослідженні 

регіону є виявлення і публікація актових матеріалів ХV–ХVІІ ст., писемних пам’яток іншого 

часу, аналіз картографічних джерел ХVІІ–ХХ ст., які містять згадки про сотні топонімів і 

мікротопонімів, пов’язаних із історичним розвитком цієї території. Останні також фіксують 

місця археологічних пам’яток, дають назви (ойконіми) давно зниклих поселень, що полегшує 

їх пошук. 

Також важливою є ретроспективна реконструкція місцевих земельних володінь і їх 

кордонів на основі тих самих актових матеріалів, яка окреслить мережу волостей міжріччя 

Дніпра – Трубежу щонайменше для рубежу ХV–ХVІ ст. В основі формування і розвитку 

волостей як у давньоруський, так і пізньосередньовічний час лежать об’єктивні чинники – 

характер природно-географічного середовища (якість ґрунтів, рослинний покрив, 

геоморфологічні особливості поверхні), місцеві ресурси (у тому числі актуальні для цього 

регіону водні), еволюція місцевих поселенських структур і піднесення їх центрів, 

комунікаційна (суходільна, водна) мережа і зв’язок із більшими адміністративними центрами, 

наявність природних кордонів тощо. Оскільки за три століття природно-географічні умови у 

київському Задніпров’ї не зазнали радикальних змін, місцевий поділ земельних володінь ХV–

ХVІ ст., хоч і трансформований, надає напрямок пошуків для з’ясування адміністративно-

територіальної приналежності і реконструкції волосного поділу регіону у ХІІ–ХІІІ ст. 

Карта давньоруських пам’яток навколо Переяслава засвідчує цікаву картину – на 

правому, західному березі Трубежу, не враховуючи городищ уздовж цієї ріки, які було 

побудовано ще за часів Володимира чи у ХІ ст. [15, с. 24, 25], виявлено десятки поселень, 

натомість не відоме жодне городище (рис. 3). Ця територія уздовж середньої і нижньої течії 
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Альти і корінного берега Дніпра добре вивчена археологічно, про що й свідчить велика 

кількість пам’яток, так що відсутність городищ у цій зоні є її особливістю. До найближчого 

городища у Веселинівці (по прямій) – 23 км, до городища в Старому – 28 км. В той же час 

найближчі городища на східному березі Трубежу розташовані за 10–12 км від Переяслава 

(Вінинці, Циблі). На нашу думку, така ситуація пов’язана із тим, що приміські села на захід 

від Переяслава належали або місцевому боярству, що проживало у місті, або, скоріше, 

переяславському князю, тобто, ця земля була доменом, і близькість княжого двору у місті не 

потребувала спорудження на цій території «градів». Численні городища далі на захід–

північний захід, можливо, вже фіксують територію київського князівства, де ці задніпровські 

землі були роздані в службове користування частині «земської» дружини, про що свідчить 

значна кількість городищ, побудованих переважно у ХІІ ст. на «розпайованих» дрібних 

землеволодіннях-волостицях. Не виключено, що на цій же території, на схід від Борисполя, 

проживали турпеї, сліди перебування яких слід шукати в місцевих курганних пам’ятках. 
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Vitaliy Koziuba  

TO THE PROBLEM OF «OUR PAGANS» IN THE KYIV TRANSDNIEPER REGION  

OF THE 12th CENTURY 

The article analyses problem of subordination by the prince of Kiev of a Turkic speaking minor 

group of nomads called Tourpei, mentioned in the chronicle in 1150. Information of written sources 

of the XV-XVII centuries about unknown hillforts along the left bank of the Dnieper is provided and 

sources for studying the Dnieper left bank part of the Kiev principality of the XII-XIII centuries were 

outlined. 

Key words: the Dnieper left bank, the Kyiv principality, hillforts, nomads. 
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Рис. 1. Зона розташування курганів висотою від 2 м у міжріччі Дніпра і Трубежу 

 

 
Рис. 2. Гіпотетична реконструкція плану укріплень міста Льто (Бориспіль) у ХІІ–ХІІІ ст. 
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Рис. 3. Карта давньоруських археологічних пам’яток між Дніпром і Трубежем: 

1 – Вигурівщина (Городець Пісочний), 2 – Проців (Ярославське?), 3 – Вороньків,  

4 – Головурів, 5 – Старе, 6 – Бориспіль (Льто), 7 – Іванків, 8 – Любарці, 9 – Веселинівка,  

10 – Баришівка, 11 – Сальків, 12 – Бусурманське, 13 – Княгинин, 14 – Рогозів, 15 – біля Карані 

 

 
Рис. 4. Городище біля с. Головурів: 1 – зовнішня лінія укріплень (?) навколо городища 

(космічний знімок); 2 – план городища за М.П. Кучерою (1978) 
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УДК 94:327(477.41) «10/11» 

Олена Колибенко, Олександр Колибенко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ РУСЬКИЙ НА ПЕРЕХРЕСТІ ЖИТТЄВИХ ШЛЯХІВ РУСЬКОЇ 

ТА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ 

 

Епоха Середньовіччя дала нам яскраві приклади авантюризму та самозванства. Не 

оминули вони й Переяславль Руський. Одним із цікавих і ще недостатньо вивчених персонажів, 

розглянутих у даній статті, є Леон Діоген чи, можливо, самозванець під його іменем, який 

став зятем Володимира Мономаха і побував у Переяславі. 

Ключові слова: Переяславль Руський, Воїнь, Візантія, Володимир Мономах, Леон Діоген, 

Марія Володимирівна, Василько Марічич. 

 

Серед не дуже великої кількості згаданих за іменами у давньоруських літописах доньок 

князів увагу дослідників здавна привертала Марія (Марина, Марица) – донька Володимира 

Всеволодовича (Мономаха). З усіх дат її життя точно відомою є лише дата її смерті, 

зафіксована у Лаврентіївському літопису – 20 січня 1147 р.: «Тоѥ же зимы престависѧ 

блг҃овѣрнӕ кнѧгини Марица дщи Володимерѧ мц҃ѧ того҃ въ к҃ въ не҃лю А в понедѣлни ̑

вложена бы̑ в гробъ в своѥи цр҃кви в неиже пострижесѧ» [9, стб. 314–315]. 

Також не підлягає сумніву, що вона була матір’ю Василька Марічича, єдина згадка якого 

у літописах пов’язана саме зі смертю цього ще молодого (менше двадцяти років) князя, який 

загинув під час усобиці між Мономаховичами та Ольговичами. Це сталося на початку серпня 

1135 р., коли до Переяславля прийшли князі Ольговичі. Проти них виступила коаліція 

Мономаховичів на чолі з великим київським князем Ярополком Володимировичем. 

Вирішальна битва відбулася у верхів’ях р. Супій: «и бывшю съступлению обѣима полкома 

и бишасѧ крѣпко но воскорѣ побѣгоша Половци Олговѣ и погнаша по нихъ 

Володимерича дроужина лоутшаӕ а кнѧзи ихъ Володимеричи бьӕхусѧ со Олговичи. 

Тогда же Василка Леоновичь чревичь оубьенъ бы и бы брань люта и мнози ѿ обоихъ 

падаху видивше же братьӕ всѧ Ӕрополкъ Вѧчеслав Гюрди и Андрѣи полкы своӕ 

възмѧтены ѿѣхаша въ своӕси тысѧчкыи же съ боӕры ихъ переже гнаша по Половчихъ 

избиша ѣ и воротишасѧ ѡпѧть на полчище и не обрѣтоша кнѧжьи своеӕ и оупадоша 

Ѡлговичемъ в ручѣ и тако изъимаша ѣ держаще стѧгъ Ӕрополчь ӕша боӕръ много 

Дв҃да Ӕрославича тысѧцьскаго и Станислава Доброго Тудъковича и прочи мужии и 

внукъ Володимерь Василко Маричичь оубьенъ бы тоу …» [4, стб. 298]. 

У перекладі Л.Є. Махновця даний фрагмент літопису виглядає так: «І коли зступилися 

обидва війська, то билися вони кріпко. Але незабаром побігли половці Ольговичів, і погнала 

вслід за ними ліпша дружина Володимировичів, а князі їх, Володимировичі, билися з 

Ольговичами. Тоді ж Василько Леонович, цесаревич, був убитий, і була битва люта, і багато 

падало з обох [сторін]. Коли ж побачили усі брати – Ярополк, Вячеслав, Юрій і Андрій, – що 

полки їхні розладнані, вони од’їхали до себе. А тисяцький [київський Давид Ярославич] із 

боярами їх, [Мономаховичів], раніш погнали вслід за половцями, побили їх і вернулися назад 

на поле бою. Та не знайшли вони князів своїх і попали Ольговичам у руки. І так похватали їх 

[Ольговичі], держачи стяг Ярополків, [і] взяли бояр багато: Давида Ярославича, тисяцького, і 

Станіслава Доброго Тудковича, й інших мужів. І внук Володимирів Василько Маричич убитий 

був тут…» [10, с. 189]. 

Отже, долі цієї княжни та її рано загиблого сина, лише по разу згаданих у літописах (у 

зв’язку з їх смертю), химерним чином переплелися із долями багатьох відомих в історії осіб. 

Мова йде про людей, які залишили свій слід не лише у давньоруській, але й у візантійській 

історії. 

Ще В.М. Татіщев звернув увагу на Марію Володимирівну та Василька Леоновича. У 

своїй «Історії російській» він, конструюючи за своєю звичкою літописний текст, на основі 
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власних домислів поступово увів цих осіб до широкого контексту русько-візантійських 

стосунків кінця ХІ – першої половини ХІІ ст., заодно створивши «легенду» для царевича 

Леона. Спочатку, хибно потрактувавши повідомлення літописної статті 6603 (1095) р.: 

«Идоша Половцѣ на Греки съ Девьгеневичемь ї воѥваша на Греки а црь҃ ӕ Девьгеневича 

ї ѡслѣпѣ» [4, стб. 217], й не ототожнивши цього «Девгеневича» з Леоном Діогеном (чи 

самозванцем під ім’ям останнього), В.М. Татіщев нарік його половецьким князем: «6603 

(1095). Половцы, собрався во множестве, с князем их Девгеневичем пошли в Грецию и многое 

разорение учинили. Царь же, победя их, пленил самого Девгеневича и ослепил, а протчие 

побиты и пленены, мало их, что назад возвратилось» [14, с. 101]. 

Далі, намагаючись пояснити, як Марія Володимирівна стала дружиною царевича Леона, 

В.М. Татіщев зазначає: «6612 (1104). Иулиа в 20 день Мариа, дочь Владимирова, отпусчена в 

Царьград в супружество за царевича Леона сына Алексиева» [14, с. 124]. Не зрозумівши 

зв’язку «Девгеневича» з Леоном Діогеном, В.М. Татіщев вирішив, що Леон був сином 

імператора Олексія Комніна: «В Греции тогда был император Алексей Комнин, … по нем 

настал сын его Иоанн Кало в 1118 году. Сильвестр сказует зятя Владимирова Леона, которой 

противо Алексея войну имел; то знатно, он сын Алексия седьмаго. Имя же дочери 

Владимировой здесь во всех списках не положено, но в 1136-м Мария и сын ея Василий 

именованы, и смерть Марии в 1147 году…» [14, с. 258, прим. 340]. 

Літописна стаття 1116 р. також містить цікаву інформацію про цю людину: «В се же 

лѣто иде Леонъ царевичь зѧть Володимерь . на куръ ѿ Олексиӕ цр҃ѧ и вдасѧ годовъ ему 

Дунаискыхъ нѣколко . и в Дельстрѣ городѣ . лестию . оубиста и два Сорочинина . 

посланаӕ цр҃емъ . мц̃а августа въ е҃і днь҃ В се же лѣ̃ князь великыи Володимеръ . посла 

Ивана Воитишича и посажа посадники по Дунаю . » [4, стб. 283]. Трохи далі по тексту під 

тим же 1116 р. повідомляється, що «ходи Вѧчеславъ на Дунаи с Фомою Ратиборичемъ и 

пришедъ къ Дьрьсту и не въспѣвше ничто же воротишасѧ» [4, стб. 284]. 

Осмисливши дану інформацію літопису й творчо її опрацювавши, В.М. Татіщев записав: 

«6624 (1116). … Того ж году Леон царевич, зять Владимиров, пошел с войском на Алексиа 

императора. Алексий же, не хотя со Владимиром воеваться, послав послов и встретя на 

Днестре, мир учинил, дав Леону во владение по Дунаю несколько городов. Но вскоре по том 

убит Леон тайным повелением императорским от одного срацына во граде Дестре августа 15. 

Владимир же, уведав о том, послал в удел зятя своего воеводу Ивана Волшатича с войском и 

посадил по городам своих управителей. … 

Греки не дали воеводам руским на Дунае уделом Леоновым спокойно владеть, 

некоторые городы за Дунаем отняли и принудили наместника Владимирова, оставя протчие, 

выдти. Владимир же послал сына своего Вячеслава и с ним воеводу Фому Ратиборича, но они, 

не учиняя ничего в пользу, возвратились» [14, с. 131]. 

Далі В.М. Татіщев розвиває свою думку: «6627 (1119). … Владимир, хотя отмстить 

греком смерть зятя своего Леона и удел его удержать оставшему младенцу, сыну его Василию, 

велел всем своим войскам готовиться, також звал всех протчих князей в помочь. Наперед же 

к Дунаю послал воеводу Яна Вишатича, а сам хотел со всеми князи весною идти. Алексий же 

император, уведав о том, прислал ко Владимиру великое посольство, митрополита, епископов 

и вельмож знатных со многими дарами, в них же знатнейшее: венец царский, хламида, пояс 

драгоценный, скипетр, чаша сердоликовая (яшмовая) с драгоценными камни, и нарекши его 

себе братом и царем, а при том просил о мире. Владимир же приял оное любовно и послов 

оных чествовал. Потом просили послы, чтоб Владимир дал внуку свою, дочь Мстиславлю, за 

сына императорского Иоанна, что Владимиру не противно явилось, если император 

надлежасчей с ним договор учинит, представляя им учиненные греками с Леоном, зятем его, 

неправды и что удел, данной ему, у сына его отняли, чего и впредь опасно. Но по многой 

прозьбе и обесчаниям послов Владимир, одаря их, отпустил и с ними для учинения 

обстоятельнаго договора своих знатных послал, которые, быв, договоры учинили на том, что 

Владимир внука своего городы уступил Иоанну, нареченному зятю сына его. За которое греки 
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Леонову сыну Василию дали деньги, а о браке младости ради сочетаюсчихся отложили на два 

годы» [14, с. 133]. 

Зрозуміло, що наведений у В.М. Татіщева текст ніяк не випливав з інформації літописів 

й був його особистим творчим доробком. Але з наведених вище літописних згадок однозначно 

випливає, що батьком Василька Марічича (Леоновича) був Леон Діогенович, син колишнього 

візантійського імператора Романа IV Діогена й, одночасно, зять Володимира Всеволодовича 

(Мономаха), а матір’ю – донька Володимира Мономаха Марія (Маріца). З цього приводу 

відомий дослідник генеалогії давньоруських князів Л.В. Войтович у своїй монографії «Княжа 

доба на Русі: портрети еліти», у статті про Марію Володимирівну зазначає: «У 1089 р. у 

Візантії з’явився самозванець Лжедіоген, який видавав себе за куропалата Льва Діогена, сина 

Романа ІV і Євдокії. Справжній Лев Діоген загинув у 1087 р. у битві з печенігами. 

Самозванець, якого ув’язнили в Херсонесі, зумів втекти, пробрався до половців і з допомогою 

Тугоркана у 1092 р. рушив на Візантію. При облозі Адріанополя його підступом захопили в 

полон і осліпили. Йому знову пощастило втекти і добратися до Русі, де його визнали 

спадкоємцем престолу і видали за нього Марину. Володимир Мономах вирішив спробувати 

посадити на візантійський престол свого сателіта. Похід руського війська, яке номінально 

очолював В’ячеслав Володимирович, із самозванцем закінчився на Дунаї. 15.08.1116 р. 

Лжедіоген загинув при облозі Доростола. Від цього шлюбу народився син – Василь 

«Маринич», доля якого невідома» [1, с. 459]. 

Доля Василька Марічича якраз добре відома зі згаданої на початку літописної статті 

1135 р. – він однозначно загинув на Переяславщині, щиро вважаючи себе нащадком 

колишнього візантійського імператора Романа IV Діогена, хоч і був на момент смерті всього 

лиш служебним князем (фактично у статусі боярина) одного зі своїх всесильних «вуїв» 

(дядьків по матері), швидше за все – Ярополка Володимировича. На відміну від Василька 

Марічича, життєпис його батька, Леона Діогеновича («Девгеневича»), видається значно 

складнішим і потребує більш прискіпливого розгляду. 

Звернемося до вже згаданих вище фрагментів літописної статті 1116 р. [4, стб. 283–284]. 

У них розповідається про невдалу спробу Володимира Мономаха розіграти грецьку карту за 

допомогою візантійського цесаревича Леона. Цей візантійський ізгой потрапив на Русь, де 

одружився з донькою Володимира Мономаха Марією (Маріцою). Отримавши військову 

допомогу від могутнього великого київського князя, цесаревич Леон пішов виборювати собі 

візантійський імператорський трон. 

Давньоруські літописці без будь-яких сумнівів називають Василька Марічича 

(Леоновича) царевичем (цесаревичем). Тобто, на Русі ніхто не сумнівався у його цісарському 

походженні, а отже, й ніхто не вважав Леона Діогена самозванцем. Однак, не все так просто. 

Розглянемо візантійські джерела, що містять інформацію про цю людину. Такими джерелами, 

перш за все, є «Хронографія» Михаїла Пселла, «Олексіада» Анни Комніни, «Історичні 

записки» Никифора Врієннія. 

Отже, що ми знаємо про Леона Діогена? Слід сказати, що достатньо добре у джерелах 

описано його походження. Наприклад, Михаїл Пселл присвятив його батькові – Роману 

Діогену – спеціальний розділ: «Правління Романа Діогена» [11, сс. 178–188]. Як прихильник 

іншої «партії» (Дук), Михаїл Пселл дуже критично оцінює досить короткий період правління 

Романа IV Діогена (1 січня 1068 р. – 24 жовтня 1071 р.). Дещо інакше оцінює діяльність Романа 

Діогена Михаїл Атталіат [11, сс. 296–299, прим. 6, 10, 18, 28, 38]. Однак, обоє авторів 

відзначають його походження від давнього і багатого роду, прямий і упертий характер, 

високий зріст, міцну статуру, велику фізичну силу та красу. Очевидно, ці риси передались і 

двом його синам – Леву (Леону) та Никифору. Оскільки їх матір’ю була імператриця Євдокія, 

то народились вони у проміжку між кінцем 1168 р. та першою половиною 1071 р., вірогідніше 

всього – у 1069 та 1070 рр. 

Синів Романа Діогена згадує у своїй відомій праці «Олексіада» Анна Комніна – донька 

візантійського імператора Олексія І Комніна (1081–1118). Вперше вона оповідає про них при 

описі бойових дій її батька проти печенігів під Великим Преславом у Болгарії (1087 р.): «В то 
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время как произносились такие речи, сыновья Диогена Никифор и Лев (они были молоды и 

еще не испытали горечи поражения) сошли с коней, разнуздали их, прогнали ударами в просо 

и сказали: «Ничего не опасайся, император, мы сами обнажим акинаки и растерзаем скифов». 

… Император выделил шесть воинов, которым поручил охрану своей особы и приказал 

следить за ним и ни на кого больше не обращать никакого внимания; это были двое сыновей 

Романа Диогена … . Разразилась битва, длившаяся с утра до вечера; произошла большая резня, 

в результате которой с той и с другой стороны пало немало воинов. Пал в тот же день и 

получивший смертельную рану сын Диогена Лев, ибо, налетев на скифов, он дальше, чем 

следует, позволил себя увлечь к их повозкам» [6, с. 209–210]. Отже, на цей момент (1087 р.) 

синам Романа Діогена було десь по 17–19 років. 

Вдруге Анна Комніна повертається до синів Романа Діогена, описуючи змову Никифора 

Діогена: «Роман оставил после своей смерти сыновей – Льва и Никифора. К тому времени, 

когда Алексей был провозглашен самодержцем, они оба из императоров уже превратились в 

частных лиц, ибо их брат Михаил сразу же после вступления на престол немедленно снял с 

них красные сандалии, сорвал венцы и заключил братьев вместе с их матерью, императрицей 

Евдокией, в Киперудский монастырь. Алексей же окружил братьев своей заботой, делая это 

частично потому, что сочувствовал перенесенным ими страданиям, а частично из-за 

необыкновенной красоты и силы юношей. На их щеках только появлялся первый пух, оба они 

были высокими, обладали пропорциональным сложением, и размеры их тела соответствовали 

канону. Лев и Никифор были настоящим цветом юности, и только люди, ослепленные 

ненавистью, могли не заметить отваги и благородства этих молодых львов. 

Алексей ни о чем никогда не судил поверхностно, не закрывал глаза на правду, не 

находился в плену предосудительных страстей, а все взвешивал на точных весах разума. 

Поэтому, понимая, с какой высоты были низвергнуты эти юноши, он принял их как своих 

детей, и чего только он ни говорил братьям, какими благодеяниями их ни осыпал, как только 

ни проявлял свою заботу о них. И хотя людская зависть не прекращала метать в них свои 

стрелы (многие люди пытались натравить самодержца на юношей), Алексей оказывал им все 

большее покровительство, с постоянной благосклонностью смотрел на них, старался вызвать 

у них симпатии и все время давал братьям полезные советы. 

Любой другой на его месте с подозрительностью отнесся бы к юношам и с самого начала 

всеми способами постарался бы изгнать их прочь из государства, но самодержец ни во что не 

ставил бесчисленные наветы на них, горячо любил юношей, одаривал их мать Евдокию и не 

лишил ее почестей, приличествующих императрицам. Никифору он отдал под начало Крит и 

предназначил этот остров для его резиденции. Так поступил император. 

Из них двоих Лев, человек здравого ума и благородного характера, видя доброе 

расположение императора, был доволен своим жребием и удовлетворился тем, что имел, 

следуя изречению: «Если тебе досталась Спарта, дорожи ею». Но вспыльчивый и обладавший 

тяжелым нравом Никифор непрерывно тайком затевал козни против самодержца и замышлял 

бунт. … Он обладал могучим телосложением и хвастался, что может померяться силой с 

гигантами; кожа у него была смуглой, грудь – широкой, и он на целую голову возвышался над 

всеми современниками. Каждому, кто наблюдал, как он играет в мяч, гарцует на коне, мечет 

стрелы, потрясает копьем или правит колесницей, казалось, что перед ним некое новое чудо; 

он разевал рот от восхищения и разве что не застывал на месте» [6, с. 255–256]. 

Никифор Діоген готував змову проти Олексія Комніна, однак, вона провалилась. 

Його було схоплено й заслано до Кесарополя, де його тримали в путах під охороною. 29 червня 

1094 р. його позбавили зору. Після цього він жив у своїх володіннях за межами столиці й 

займався вивченням різних наук: «Но несмотря на занятия науками, он не отрешился 

от своей старой ненависти к самодержцу, и его ум все еще был затуманен жаждой 

власти» [6, с. 263–264]. 

Коментатор «Олексіади» Я.М. Любарський зазначав: «Судя по противоречивым 

объяснениям Анны, Никифор был ослеплен по приказу самого Алексея. … Заговор Никифора 

Диогена был наиболее крупным и наиболее опасным за весь период царствования Алексея I 
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Комнина. Сама Анна неоднократно говорит о популярности Никифора среди простых воинов 

(этой популярности, должно быть, немало способствовало царское происхождение 

Никифора)» [6, с. 550–551, прим. 917]. 

У іншому місці своєї праці Анна Комніна оповідає про появу «Лжедіогена»: «Какой-то 

человек, не принадлежавший к знатному роду, происходивший из низов, в прошлом воин, 

объявил себя сыном Диогена, хотя настоящий сын Диогена был убит еще в то время, когда 

Исаак Комнин, брат самодержца, сражался с турками у Антиохии (желающих узнать об этом 

подробней я отсылаю к сочинению знаменитого кесаря). Многие пытались заткнуть рот 

самозванцу, но он не умолкал. Он явился с Востока в овчине, нищий, подлый и изворотливый; 

обходил город дом за домом, улицу за улицей, рассказывая о себе небылицы: он де сын 

прежнего императора Диогена, тот самый Лев, который, как уже было сказано, был убит 

стрелой под Антиохией. И вот, «воскресив мертвого», этот наглец присвоил себе его имя и 

стал открыто домогаться императорской власти, вовлекая в обман легковерных. … Но этот 

вояка все время болтал на улицах и перекрестках, и слух о нем дошел до сестры императора 

Алексея, Феодоры, вдовы погибшего сына Диогена. Она не смогла стерпеть этих выдумок. 

После смерти мужа она приняла монашество и, предав себя одному богу, вела жизнь строго 

аскетическую. Поскольку этот обманщик не успокоился ни после второй, ни после третьей 

попытки его образумить, самодержец отослал его в Херсон и приказал взять под стражу. Но 

он, очутившись в Херсоне, стал по ночам подниматься на городскую стену и, высунувшись, 

заводил беседы с куманами, которые обычно туда приходили торговать и покупать нужные 

им товары. Обменявшись с ними клятвами, однажды ночью он обвязал себя веревкой и 

спустился по стене вниз. 

Куманы вместе с ним отправились в свою страну. Он прожил там довольно долго и 

достиг того, что куманы уже стали называть его императором. В жажде хлебнуть человечьей 

крови, вкусить человечьего мяса и унести из нашей страны богатую добычу, они решили «под 

предлогом этого Патрокла» вторгнуться всем войском в Ромейскую землю, чтобы посадить 

его на трон, якобы принадлежавший его отцу. Такие у него были намерения, и они не остались 

неизвестными самодержцу. … Видя, что Голоя во власти куманов, жители соседних городов 

– Диамболя и других – перешли на сторону куманов, радостно встретили их, передали свои 

города и славословия Лжедиогену. Он же, получив власть над этими городами, направился со 

всем куманским войском к Анхиалу с намерением штурмовать его стены. … Варвары, видя 

твердость императора и потеряв надежду осуществить свой план, избрали другой путь и 

отправились к Адрианополю. Самозванец их обманывал, говоря: «Как только Никифор 

Вриенний услышит, что я пришел в Адрианополь, он откроет ворота и примет меня с большой 

радостью; он даст мне денег и окажет всевозможные милости. Хотя он и не родственник моему 

отцу, но питал к нему братские чувства. Когда же крепость перейдет к нам, мы отправимся 

дальше, прямым путем к царственному городу». Он называл Вриенния своим дядей, сочиняя 

ложь, имевшую вид правды. Действительно, император Роман Диоген знал этого самого 

Вриенния как человека, превосходящего умом всех своих современников и, ценя его прямоту 

и неизменную искренность в словах и делах, решил сделать его своим братом; это и было 

исполнено при взаимном согласии. Это была всем известная правда, но самозванец дошел до 

такого бесстыдства, что на самом деле называл Вриенния своим дядей. 

Таковы были уловки самозванца. … Никифор Вриенний, которого окликнул снизу 

самозванец, наклонился с башни и, услышав незнакомый голос, ответил, что не признает в нем 

сына Романа Диогена (как уже было сказано, названного брата Вриенния – ведь подобное 

случается нередко) и что подлинный сын Романа убит под Антиохией. С этими словами он 

отослал прочь пристыженного обманщика. … Спасшись от грозившей ему смерти, он, кипя 

гневом, кинулся на Лжедиогена, который стоял на берегу реки, там, где сражался с варварами 

и Марианн. Марианн, увидев, что Лжедиоген одет в пурпур и царские одежды, а окружавшие 

его люди рассеялись кто куда, поднял свой кнут и стал без жалости стегать его по голове, 

называя самозванцем. … Диоген с немногими воинами без страха вошел в крепость. Жители 

радостно встретили самозванца; начальник Пуцы пригласил его в баню, и тот по настоянию 
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Алакасея сразу же согласился. Потом Диогену и его куманам была предложена пышная 

трапеза. Попировав вволю и выпив много вина из полных мехов, куманы легли спать и 

захрапели. 

Алакасей, начальник крепости и другие тотчас окружили их, забрали у них оружие и 

коней, Диогена же оставили храпеть на своем месте, а его спутников убили и бросили в ров, 

ставший для них естественной могилой. … Алакасей же побоялся дать весть самодержцу о 

происшедшем – повсюду сновали куманы, – а вместе с Диогеном отправился прямо в Цурул, 

чтобы оттуда двинуться в царственный город. Когда об этом узнала находившаяся в царском 

дворце госпожа, мать императора, она немедленно послала друнгария флота, евнуха 

Евстафия Киминиана, чтобы тот принял Диогена и доставил его в столицу. Евстафий 

имел при себе одного турка по имени Камир, которого он использовал для ослепления 

Диогена» [6, с. 266–272]. 

Однак, у праці Никифора Врієннія «Історичні записки», до якої відсилає нас Анна 

Комніна, і яку було написано названим автором (її чоловіком) на її прохання, двічі згадано ще 

одного сина Романа Діогена – Константина: «последнюю же из всех, Феодору, мать, уже после 

смерти отца, выдала за сына Диогенова Константина, тогда как отец его уже получил скипетр 

римского царства, – за человека благородного и храброго, но с характером, как после 

оказалось, не совсем похвальным» [3, с. 227–228]; «Посему, взяв войско, он выступил. Ему 

сопутствовал также зять его по сестре, Константин, сын царя Диогена. Но, встретившись с 

турками и вступив с ними в сражение, дукс был разбит и, хотя мужественно сражался, однако 

же, получив много ран, взят был в плен, а Константин убит» [3, с. 276]. 

Що ж виходить? Один син Романа Діогена на ім’я Лев (Леон) загинув молодим у 1087 р. 

під Великим Преславом у Болгарії, як про це свідчить Анна Комніна, від рук печенігів. Другий 

син на ім’я Никифор, готував змову проти Олексія І Комніна, був викритий, у 1094 р., знову ж 

таки за свідченням Анни Комніни, позбавлений зору й, очевидно, закінчив своє життя у своєму 

помісті, займаючись вивченням наук. Третій син Романа Діогена – Константин – був 

одружений на Феодорі, сестрі Олексія Комніна, після того, як його батько уже став 

імператором (тобто, між 1068 та 1071 рр.), й загинув від рук турок-сельджуків, убитий стрілою 

під Антіохією у 1074 р. 

Дослідники вже давно відзначали плутанину, яка помітна у «Олексіаді», де Анна 

Комніна спочатку розповідає про загибель Лева Діогена під Великим Преславом у 1087 р., 

потім називає Лжедіогена Левом, зазначивши при цьому, що справжній Діоген загинув ще під 

Антіохією, а потім вказує, що він був одружений на Феодорі, яка після його смерті стала 

черницею. Однак, пояснюють вони цю плутанину по різному. Так, Я.М. Любарський, 

коментуючи «Олексіаду», просто наводить думки різних дослідників (Б. Лейба, М. Матьє) й 

вказує, що Анна Комніна сама собі суперечить [6, с. 553, прим. 931]. Коментатори праці 

Никифора Врієннія вважають Лева та Константина однією особою [3, с. 276, прим.]. 

Іншої думки дотримується Л.Є. Махновець у своїх примітках до «Літопису Руського». 

Коментуючи літописну статтю 6603 р., де розповідається про похід половців на греків з 

Девгеневичем та його захоплення у полон і осліплення за наказом Олексія Комніна, він 

зазначає: «Насправді це був самозванець, що видавав себе за Константина, убитого ще 1073 р. 

сина візантійського імператора Романа IV Діогена від першого шлюбу; самозванець з’явився 

в Константинополі, його схопили, заслали в Херсонес, звідки він утік і з половцями напав на 

Візантію; тут його схопили вдруге» [10, с. 137, прим. 1]. Разом з тим, у примітці до літописної 

статті 6624 (1116) р., де розповідається про похід Леона Діогеновича на греків, Л.Є. Махновець 

вказує, що за Леона було видано дочку Володимира Всеволодовича Марію-Марицу, а отже, не 

сумнівається у його цісарському походженні [10, с. 176, прим. 3]. 

Цікаво, що Леон Діогенович по дорозі до Візантії, схоже, побував і в Переяславі, 

можливо, навіть саме там було його весілля з Марією. М.М. Корінний, характеризуючи 

міжнародні контакти Володимира Мономаха, пише: «Одну дочь Владимир выдал замуж за 

венгерского короля Коломана, другую – за Леона – родственника греческого императора 

Диогена» [8, с. 64]. Зафіксовано сліди його перебування у прикордонному місті 
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Переяславської землі – Воїні. У 1957 р. учасникам Кременчуцької давньоруської археологічної 

експедиції, яка досліджувала місто Воїнь, було передано випадкову знахідку – невеликого 

срібного позолоченого й прикрашеного черню хреста із зображенням св. Георгія на лицьовій 

стороні та грецьким благопобажальним написом з п’яти рядків на зворотній стороні: 

«Господи, допоможи божому рабу твому Левові. Амінь». Хреста було знайдено на городі, 

розташованому біля посаду Воїня. Як було встановлено професором 

А.О. Білецьким, палеографічний аналіз написів на хресті дозволяє віднести його до другої 

половини ХІ ст. [2, с. 93–94, прим. 45, 46]. 

У каталозі давньоруських енколпіонів Г.Ф. Корзухіної та Г.О. Пєскової згадується також 

і цей рідкісний хрест: «Крест этот, с закругленными концами с выступами-«слезками», с 

четырьмя «рельефными» погрудными и прямоличными изображениями святых в медальонах 

и св. Георгия в центре … по-видимому, является репликой на аналогичный крест-энколпион. 

Здесь он должен быть упомянут не только в связи со св. Георгием, но еще и с особенностями 

техники изготовления – сочетанием рельефных и черневых изображений. Близких по 

иконографии и технике исполнения энколпионов пока не найдено. Греческая надпись на 

кресте из Воиня и материал, из которого он отлит, позволяют предполагать, что прототипом 

ему послужил византийский энколпион» [7, с. 132]. 

На думку В.Г. Пуцка, цей хрест датується рубежем ХІ–ХІІ ст. й міг належати саме Леону 

Діогеновичу [12, с. 214]. 

Останньою сучасною працею, у якій детально розглянуто ситуацію навколо особи Леона 

Діогена та його зв’язок із Володимиром Мономахом, є кандидатська дисертація А.М. Слядзя, 

захищена у 2016 р. У цій роботі автор присвятив названій темі спеціальний розділ. Дослідивши 

передісторію, сутність та наслідки візантійсько-руського конфлікту в Подунав’ї у 1116 р., він 

констатував, що на сторінках давньоруських літописів та візантійських історичних творів 

присутні два маловідомих персонажі – чи то самозванець, чи то син василевса Романа ІV 

Діогена Лев («Девгеневич» – «Діогенович»), який чудом спасся й втік з імперії, і якийсь 

«царевич Леон». Посилаючись на авторитет таких дослідників цієї проблеми як 

В.Г. Васильєвський, М.В. Левченко, А.А. Горський, Г.Г. Літаврін, І.О. Князький, А.М. Слядзь 

пише, що «сюжет остается «недоисследованным»: если личности «Диогеновича» и «царевича 

Леона», вероятно, никогда не будут точно установлены, то сам факт повстанчества и 

антивизантийских экспедиций авантюристов, получивших поддержку извне, не подвергается 

сомнению» [13, с. 177–178]. 

Виясняючи питання походження «Девгеневича» 1095 р., А.М. Слядзь зазначає, що крім 

двох синів від Євдокії Макремволітиси – Лева та Никифора – Роман Діоген від першої, 

невідомої на ім’я дружини мав ще двох синів – Константина та іншого, який, вірогідно, також 

мав ім’я Лев (про нього візантійські джерела мовчать). Брати формально не могли 

претендувати на престол, бо не були порфірородними. Саме Константин – убитий під 

Антіохією у 1073 р. чоловік сестри Олексія І Феодори, тітки Анни Комніної – добре підійшов 

як фігура для самозванства. Отже, на думку названого автора, слід говорити не про Лжельва, 

як його називає Анна Комніна, а про Лжеконстантина Діогена. Давньоруський літопис імені 

царевича-самозванця не називає – вказуючи лише на його родову приналежність – Девгеневич 

(«Діогенович») [13, с. 183]. 

Всі ці безумовно правильні й давно зроблені іншими дослідниками спостереження 

стосуються, у першу чергу, подій 1095 р., тобто першої появи Лжедіогена. Нас же більше 

цікавить питання наявності зв’язку цих подій і самої особи «першого Лжедіогена» з другим 

(1116 р.), який точно був у Переяславлі Руському, очевидно одружився тут із донькою 

Володимира Мономаха Марією, внаслідок чого вона народила сина Василька. А.М. Слядзь, 

розглядаючи це питання через призму візантійсько-руських стосунків, вказує: «Особую 

проблему представляет идентификация «царевича Леона». Пожалуй, господствующим стало 

представление, что в летописи идет речь о новом выступлении Лжедиогена, который был 

признан и поддержан Владимиром Мономахом. … Возможно, в период княжения Мономаха 

в Переяславле в 1104 году «царевич Леон» женился на Марии (Марице), дочери Владимира 
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Всеволодовича. Однако здесь возникают встречные проблемы: во-первых, все же насколько 

правомерно утверждение о самозванстве «царевича Леона», а во-вторых, тождественен он или 

нет «Девгеневичу» 1095 года» [13, с. 189–190]. 

Названий автор приділив достатню увагу історіографії цього питання. Він відзначає факт 

наявності у низки дослідників точки зору, згідно з якою Володимир Мономах не видав би свою 

доньку або сестру заміж за самозванця. Так, на думку В.Г. Васильєвського, «царевич Леон» 

1116 року – дійсно син Романа Діогена від його першої дружини, про яку відомо тільки те, що 

вона походила із знатного болгарського роду, а її брат вестарх Самуїл Алусіан був сином 

Аарона Комітопула (брат царя Болгарії Самуїла). Коли Лев, який одружився не на доньці 

Володимира Мономаха Марії, а на його сестрі (доньці Всеволода Ярославича), у 1116 році 

увірвався до Подунав’я, то він зустрів тут підтримку у місцевому болгарському 

середовищі [13, с. 190]. 

А.А. Горський, розвиваючи думки В.Г. Васильєвського, вважає, що Леон, видаючи себе 

за сина Діогена, міг претендувати як на ромейський, так і на болгарський престоли. Гіпотезу 

ж О.Ю. Карпова, згідно з якою осліплений у 1095 році Лжедіоген зміг втекти з полону, 

А.М. Слядзь взагалі називає фантастичною. Згідно з нею, Леон потрапив на Русь, де був 

наближений Мономахом. Останній визнав його представником скинутого імператорського 

роду й одружив на своїй доньці. Однак сумнівно, щоб Володимир Мономах видав доньку за 

скаліченого авантюриста й потім двадцять років тримав його «про запас» [13, с. 190–191]. 

Завершуючи розгляд питання про походження Леона Діогена, А.М. Слядзь висловлює 

таку думку: «Хотя вопрос о том, кто скрывается под именем «царевича Леона» по-прежнему 

открыт, имеются аргументы в пользу предположения о самозванстве Леона. Летопись не дает 

прямых указаний, на то, что «царевич Леон» 1116 года – член семьи Диогенов, тогда как под 

1095 годом – скупая характеристика: только «Девгеневич». Значит, ставшее само собой 

разумеющимся утверждение, что «царевич Леон» тождественен Льву Диогену 

(действительному или мнимому) умозрительно. Оно основано лишь на факте участия в 

половецком набеге на Балканы 1095 года некоего «Девгеневича», который, в свою очередь, 

совпадает с самозванцем Лжельвом (или Лжеконстантином, как доказал В.Г. Васильевский) 

из «Алексиады». Иными словами, при имени «Девгеневич» возникает лишь одна ассоциация 

– Лев, «царевич Леон», т.е. вместе – Лев Диоген – реальный или самозванный сын императора 

Романа, зять великого князя Владимира. 

Если же признать информацию о царском происхождении Леона-Льва достоверной, то 

мы вновь неизбежно обернемся в сторону гипотезы о его родстве с Диогенами. Зная, что 

реальный Лев Диоген погиб за тридцать лет до рассматриваемых событий, то наиболее 

вероятный расклад таков: «царевич Леон» – неизвестный по имени и происхождению 

самозванец, завербованный Владимиром Мономахом для реализации киевских военно-

политических амбиций в Придунайском регионе. В лучшем случае, соглашаясь с утвержением 

о невозможности мезальянса дочери великого князя и самозванца, можно допустить, что 

Леон – либо представитель некоего знатного рода, выдававший себя за отпрыска 

императорской фамилии, либо дальний родственник одного из некогда правивших 

василевсов» [13, с. 192–193]. 

Таким чином, є підстави вважати, що у давньоруських літописах мова йде про двох 

різних осіб, один з яких (перший) однозначно був самозванцем Лжеконстантином. Щодо 

другого, то є певні сумніви. Звісно, Анна Комніна не бачила на власні очі смерті Лева (Леона) 

Діогена. Фраза «Пал в тот же день и получивший смертельную рану сын Диогена Лев, ибо, 

налетев на скифов, он дальше, чем следует, позволил себя увлечь к их повозкам» [6, с. 209–

210], може означати, що його було схоплено печенігами. У подальшому теоретично Леон міг 

перебувати досить довго у полоні у печенігів, а від них потрапити до половців. Останні ж 

постійно контактували з руськими князями й могли передати Леона Володимиру Мономаху 

за викуп. Однак, час, що пройшов з 1087 й до 1116 р., є досить довгим – приблизно 28–29 

років. Подібні випадки довгого перебування на чужині чи у полоні без будь-яких звісток в 

епоху Середньовіччя відомі з джерел. Якщо це не був самозванець, то на момент одруження з 
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донькою Мономаха Леону мало вже бути близько 46-ти років. З іншого боку, ми не знаємо 

точної дати весілля «царевича Леона» з донькою Мономаха, дати народження їх сина Василька 

Леоновича, як і не знаємо коли саме і за яких обставин цей Леон потрапив на Русь. Теоретично 

все це могло статися набагато раніше 1116 року. Лише коли Мономах відчув себе достатньо 

сильним усередині Русі, втративши останнього свого принципового суперника (померлого у 

1115 році чернігівського князя Олега Святославича), він спорядив експедицію на Візантію. 

Як відзначає О.С. Іщенко, «Постать цього Мономахового зятя, що називав себе сином 

імператора Романа Діогена, багато у чому залишається загадковою. … Не дуже схоже й на те, 

щоб Володимир Мономах видав свою дочку за якогось брехуна-волоцюгу, котрим його 

вважала Анна Комнина» [5, с. 32, прим. 61]. Все таки сумнівно, щоб «нищий, подлый и 

изворотливый» самозванець не тільки отримав військову допомогу від Володимира 

Мономаха, а ще й одружився на його доньці. Можливо, це дійсно був син Романа IV Діогена 

Лев. Оскільки інших візантійців на Русі з цим іменем літописи не називають, а датування 

описаного вище хреста з Воїня відповідає часові перебування Леона Діогеновича на Русі, то з 

великою часткою вірогідності цей хрест можна пов’язувати саме з ним. Якщо ж це так, то 

навряд чи самозванець став би гравіювати на хрестику звернення до бога, адже його, як відомо, 

не обманеш. 

Благопобажальний напис на загубленому чи залишеному у Воїні хрестику не допоміг 

Леону. Як свідчить літопис, Леон Діогенович спочатку захопив декілька дунайських міст, але 

15 серпня 1116 р. його було убито поблизу Доростолу (сучасна Сілістра у Болгарії) двома 

найманими убивцями (арабами), яких підіслав візантійський імператор [4, стб. 283]. Хоч після 

цього Володимир Мономах посилав туди воєводу Івана Войтишича й посаджав на короткий 

час посадників у кількох дунайських містах, все ж «візантійський проект», останнім актом 

якого був похід на Дунай В’ячеслава Володимировича з воєводою Фомою Ратиборичем, не 

відбувся. 
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The Middle Ages gave us vivid examples of adventurism and impersonalism. They did not 

bypass the side and Pereiaslavl of Rus’. This article discusses an interesting and insufficiently studied 

man Leon Diogen. Perhaps it was an impostor who became the son-in-law of Volodymyr Monomakh 

and visited Pereiaslavl. 
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Олександр Павлик 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО 

ХІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ 1899 Р. У КИЄВІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ 

«АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЮЖНОЙ РОССИИ») 

 

У другій половині ХІХ ст., з початком інтенсивного розвитку археологічної науки, 

назріла потреба у висвітленні археологічних досліджень за певний період. З цією метою, за 

ініціативою Московського археологічного товариства, у 1869 р. почали проводитися 

Археологічні з’їзди. Одним із найважливіших у плані нових відкриттів був ХІ Археологічний 

з᾽їзд 1899 р. у м. Києві. 

Ключові слова: Археологічний з᾽їзд, археологічна карта, «Археологическая летопись 

Южной России», реферат, розкопки. 

 

Питання розвитку вітчизняної археологічної науки кінця ХІХ – початку ХХ ст. слід 

розглядати на снові аналізу джерел, у яких висвітлювались основні події та відкриття 

окресленого періоду. Своєрідним підсумком діяльності археологів за певний період у кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. були Археологічні з’їзди. Основним джерелом, де відображено хід 

Археологічних з’їздів, є видання «Труды». У 1899 р. такий з᾿їзд відбувся у м. Києві. Вагому 

роль у його висвітленні займав часопис «Археологическая летопись Южной России», далі – 

«АЛЮР».  

Серед дослідників, що вивчали роботу Археологічних з᾿їздів, зокрема й ХІ, варто 

відзначити Каковкіна О.М., Ковпаненко Н., Швидька Г.Г., Юренко С.П. та інших [12; 13; 14; 

15; 16; 18; 19]. 

Мета статті полягає у висвітленні ролі наукового часопису «Археологическая летопись 

Южной России» у відображенні археологічних дослідженнь у контексті підготовки до 

ХІ Археологічного з’їзду 1899 р. у Києві. 

Для реалізації даної мети поставлені такі основні завдання: 

- проаналізувати сучасний стан і ступінь вивченості проблеми в історіографії; 

- з᾽ясувати коло археологів, що здійснювали археологічні дослідження у контексті 

підготовки до ХІ Археологічного з᾽їзду; 

- охарактеризувати значення археологічних розкопок зазначеного періоду для історичної 

науки в цілому.  

У перший рік свого існування «АЛЮР» почав активно висвітлювати археологічні 

дослідження, які проводилися згідно з планом підготовки до ХІ «Археологічного з᾽їзду». 

В.Б. Антонович дослідив Кременецький, Дубенський та Новоград-Волинський повіти 

Волинської губернії. Протягом екскурсії він розкопав три могильники біля сіл Брикова, Рикань 

та Красного, зняв плани давніх городищ (на 1898 р. кількість знятих планів Володимиром 

Боніфатійовичем сягала 56). У Дубенському та Кременецькому повітах провів дослідження 14 

стоянок кам’яного віку та вивчив три приватні колекції старовини (Орлова, Житинського і 

Волянського). 

К.М. Мельник займалась розкопками курганів у Рівненському та Волинському повітах 

біля м. Здолбунів Рівненського повіту та с. Басів Кут (нині мікрорайон м. Рівне), де був знятий 

план городища. Основна маса досліджень була зосереджена в м. Луцьк та біля сіл Гірка, 

Полонка, Городище, Теремне, Лище, Крупи, Піддуби, Борохів, Усичі, Торчин та інші. Всього 

було розкопано більше ста курганів; великий курган у м. Луцьк не дав ніяких результатів, інші 

кургани, які належали до слов᾽янських, виявилися дуже бідними за своїм вмістом. У них було 

знайдено кілька поховальних типів: поховання в ямах, на поверхні ґрунту, в насипу кургану, 

спалення, поховання в домовинах та дерев’яних склепах, спалення поєднане з облаштуванням 

склепу. Стосовно знайдених предметів, то в цьому плані жіночі могили виявились багатшими 
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від чоловічих. К.М. Мельник знайшла невелику кількість прикрас – персні, сережки, 

намистини, зрідка зустрічалися предмети домашньої утварі – ножі, рештки посуду. Загалом, 

кургани в цій місцевості були настільки бідними, що в більшості з них біля кістяків не 

зустрічалося зовсім нічого і навіть рештки посуду траплялися не в кожному кургані [9, с. 96]. 

М.Ф. Біляшівський продовжував розпочаті археологічні дослідження берегів р. Західний 

Буг та, частково, її приток. Протягом літа 1898 р. були досліджені обидва береги Буга від 

м. Влодави до впадіння в нього р. Красної, тобто трохи нижче м. Бреста-Литовського, а також 

частину узбережжя р. Красної. Берегові смуги детально досліджені на відстань у 10 верст у 

ширину. Ця частина узбережжя виявилась порівняно бідною на археологічні знахідки. На цій 

ділянці протяжністю в 65 верст (ні на правому, ні на лівому березі) не було знайдено жодного 

городища. Були відсутні навіть кургани. Лише невелика група з 4 об’єктів була знайдена на 

березі р. Красної біля с. Добриня (Белзського повіту Сідлецької губернії). Половина з цих 

курганів не містила ніяких знахідок – кургани були порожніми. Відсутнісь пам’яток більш 

пізнього доісторичного, а також історичного часу компенсувались великою кількістю 

пам’яток більш раннього первісного періоду. Майже всі вони належали до епохи неоліту, лише 

мала частина до енеоліту. Місцями знахідок переважно були – відкриті піщані площадки з 

хвилястою або горбистою місцевістю, які розташовувалися на узвишшях берегів або в 

річкових долинах, всього їх було досліджено близько 30-ти. Деякі з цих стоянок були досить 

багатими на знахідки, біля сіл Прилуки, Заказанки, Збунина – Брестського повіту 

Гродненської губернії та біля сіл Болоткове та Костомлоть – Белзького повіту Сідлецької 

губернії. Всього було знайдено близько тисячі предметів: крем’яні вістря, скребки, ножі, гарно 

ретушовані наконечники стріл, відбійники, нуклеуси; рідше зустрічалися поліровані кам’яні 

вироби; було знайдено велику кількість кераміки, інколи покритої різноманітними 

орнаментами. 

О.І. Левицький разом з М.В. Молчановським та О.Є. Сєцинським проводили розкопки в 

районі Побужжя від Межибожа до Брацлава. Згідно з планом роботи, відмічалися давні 

городища. У м. Брацлав було проведено дослідження решток замку. Вверх по течії р. Буг було 

виявлено рештки давнього укріплення Сокольця (біля м. Печара), який згадувався у 

литовських літописах XIV ст. 

О.І. Левицький дослідив місцевість від Кам’янця до Межибожа, де оглянув печери на 

р. Смотрич біля с. Негова, провів дослідження фортеці та церкви в с. Стуковець, які датуються 

XVI ст., а в м. Зіньковець оглянув рештки замку більш раннього переіоду [9, с. 98]. 

У №3 «Археологической летописи Южной России» вміщено повідомлення про 

розкопки, проведені згідно з планом підготовки до ХІ Археологічного з᾽їзду. 

В.Г. Ляскоронський проводив археологічні дослідження в межах Полтавської, 

Чернігівської та Харківської губерній. Була досліджена місцевість по течії р. Удай, від 

с. Повстина до с. Гурбинець та по течії р. Лисогора, від її впадіння в р. Удай до с. Олексинець, 

та зняті плани городищ біля сіл Повстина, Пирятина, Варви, м. Срібного і в с. Грицівки, яке 

знаходиться поряд. В.Г. Ляскоронський провів дослідження городища та курганів біля Білої 

Вежі та Дмитрівки; досліджені та описані городища за течією р. Ромна та її притоки Тарговиці 

біля сіл Саранівки, Корібутова, Кошар, Великого Самбора, Червоного Колядина, Грицівки, 

Липового, Медвежого, Галки та інших. Дослідив городища по течії р. Сула до впадіння її в 

Дніпро, всього впродовж 250 верст (266 км). Були знайдені городища біля Недригайлова, в 

Костянтинові, біля с. Басівка, в м. Ромни, Глинському, в м. Сенчі, Снітин, Лубни, поряд з 

с. Мацківці, м. Луком᾿я, Великої Селецької, м. Оржиця, с. Слинка, м. Горошин, в Буромці, 

Лащівці, біля с. Матвіївка, в Жовнині та поряд з ним, біля Воїнської Греблі, що в усті р. Сула. 

Потім він оглянув береги р. Терна, яка впадає у верхню Сулу, від Черенівки (Курська губернія) 

до с. Будки, та описані городища: біля м. Тернів, у володіннях кн. Щербатова та біля 

с. Городище (Харківська губернія). В.Г. Ляскоронський зібрав відомості про «змієві вали» 

біля с. Гирівка (Конотопський повіт), с. Будки (Роменський повіт) та біля устя р. Сула [10]. 
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У квітневому номері за 1899 р. повідомляється про археологічні розкопки, які проводили 

В.М. Доманицький, С.А. Мазаракі, І.А. Линниченко, М.О. Оболонський, В.В. Хвойка, 

К.К. Косцюшко-Валюжинич. 

У серпні 1898 р. Василь Миколайович Доманицький провів розкопки двох курганів біля 

с. Луківка Звенигородського повіту Київської губернії, нині Катеринопільський район 

Черкаської обл. Біля південно-західної частини одного з курганів було знайдено горщик, 

виготовлений на гончарному крузі. Поховання складалося з 4–5 кістяків. У другому кургані 

було знайдено рештки 5 осіб, а також ліпний посуд та кам᾽яну стрілку [8]. 

С.А. Мазаракі та І.А. Линниченко здійснили археологічні дослідження курганів біля сіл 

Вовківці та Великі Будки Роменського повіту Полтавської губернії. Кургани належали до 

скіфської епохи. Біля с. Вовківці було розкопано 3 невеликі кургани, які виявилися 

пограбованими. При дослідженні більшого за розмірами було виявлено багатошарове 

поховання та знайдено золоті, бронзові та кістяні прикраси, рештки кінської збруї, залізні 

вудила, глиняний та теракотовий посуд, амфори, бронзове дзеркало та два налобники для 

коней, залізний кинджал та ніж. При дослідженні ще одного кургану виявилося, що він 

наполовину розграбований, проте було знайдено зброю та збрую, між якими лежав колчан зі 

стрілами, прикрашений 9 золотими платівками із зображенням крилатого лева. У групі 

курганів біля с. Великі Будки було розкопано два невеликі кургани. У результаті їх 

дослідження було знайдено тілопальне поховання із двома посудинами. При поверхневому 

огляді також було виявлено срібну шпильку [7]. Більш детальний звіт із цих розкопок було 

зачитано на засіданні Одеського товариства історії та старожитностей. 

Влітку 1898 р. В.В. Хвойка провів розкопки на території Витачівського городища 

Київського повіту Київської губернії, нині Обухівського району Київської обл. Ним було 

виявлено давньоруський могильник. Ніяких предметів при кістяках не було, та й самі 

поховання не мали ніяких зовнішніх ознак. Дослідник виявив кераміку ХІ–ХІІІ ст. та металеві 

речі, які були аналогами до знахідок на «Княжій Горі» [6]. 

У цей же час Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич провів археологічні 

дослідження на території давнього міста Херсонес. У результаті розкопок йому вдалося знайти 

гробницю із 6 урнами (3 чоловічі та 3 жіночі). Одна половина урн була виготовлена із бронзи, 

інша частина – керамічна. При огляді посудин виявилося, що так звані чоловічі були порожні, 

а в жіночих знайдено наступні речі: дві золоті намистини та дві пари сережок, 2 масивні срібні 

браслети із золотими баранячими головами на кінцях, кілька золотих перснів із різними 

зображеннями та багато золотих тиснутих бляшок, які використовувалися як прикраси для 

одягу [5]. 

ХІ Археологічний з’їзд проходив у Києві в період з 1 по 20 серпня 1898 р., де були 

розглянуті результати археологічних досліджень Волині. За кількісним складом Київський 

з’їзд значно поступався попередньому Ризькому. Однією з причин став страх деяких членів 

Київського Попереднього Комітету перед українською мовою, через що багато науковців із 

Галичини не змогли бути присутніми на з’їзді [11]. 

А.Ф. Примак у своєму дисертаційному дослідженні з᾿ясувала, що інцидент набув 

розголосу не лише в Україні, а й за кордоном. Зокрема, це не пройшло повз увагу доктора 

Сорбонни, професора Санкт-Петербурзького університету Ф.К. Вовка, науковий доробок 

якого в європейську антропологічну науку стоїть в одному ряду з тогочасними науковцями 

світового рівня як-то А. Мортільє та Л. Манувріє, з якими він мав творчі зв’язки. В одному із 

листів до М. Біляшівського Ф.К. Вовк звертається з проханням: «Дуже треба: діло у тому, що 

є тут (у Франції ) один профессор Ecole du Science Politiques, котрий хоче написати про усю ту 

історію з українською мовою на з’їзді досить дослідну статтю» [17, с. 55]. 

Для більш детального опису ХІ Археологічного з᾽їзду в Києві М.Ф. Біляшівський у 

«Археологической летописи Южной России» видав спецвипуск, присвячений цій події. 

За час проведення з’їзду було зачитано 135 доповідей. Попри те, що основні дослідження 

проводилися на Волині, місцеві пам᾽ятки не мали переважаючої ролі на АЗ. Більш детально 

була представлена лише слов’янська старовина, завдяки дослідженню волинських курганів. 
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Меншою мірою був представлений кам’яний вік і лише частково волинські городища. 

Пам’ятки більш пізнього періоду, наприклад залишки дерев’яної архітектури, були залишені 

поза увагою [2]. 

Спеціально для проведення Археологічного з’їзду в Києві були видані археологічні 

карти, в яких була систематизована вся інформація про археологічні пам᾽ятки губерній. Було 

представлено декілька таких робіт. Найбільшу увагу привертала до себе «Археологічна карта 

Волинської губернії», автором якої був В.Б. Антонович. Карта масштабом у 10 верст до 

дюйма. На ній було відмічено 1105 місцевостей, які були багатими на археологічні знахідки, 

363 городища, 15125 курганів, з яких було розкопано 714 [1]. 

Взявши за основу археологічну карту Київської губернії, автором якої був 

В.Б. Антонович, священик Є. Сіцінський підготував до з’їзду Археологічну карту Подільської 

губернії. Для створення археологічної карти автор використав як друковані джерела, так і 

рукописи: повідомлення священиків 1868–1873 рр. та 1890–1891 рр. Подільському 

єпархіальному статистичному комітету та доповіді волосних правлінь, зібраних центральним 

статистичним комітетом у 1873 р. Також Є. Сіцінський використав повідомлення від 

приватних осіб та особисті спостереження і розвідки. На карту нанесено близько 300 курганів, 

316 городищ, біля 60 селищ тощо. Найбільше курганів знаходилося в південно-західній 

частині губернії у степових районах, городищ у Літинському, Вінницькому Брацлавському, 

Кам’янецькому та Ушицькому повітах Є. Сіцінський відмітив 50 печер, в яких було знайдено 

свідчення про перебування людини, зокрема 7 таких, де є ознаки колишніх церков та 

монастирів. Відзначено 3 вали, 100 місцевостей зі стоянками кам’яного віку. На півночі 

Кам’янецького та на півдні Ушицького та Ямпільського повітів – місця, де були знайдені 

предмети бронзового віку. 

Професори П.В. Голубовський та І.Є. Ківлицький продемонстрували «Історичну карту 

Чернігівської губернії» до XVI ст. Карта була поділена на дві частини: одна охоплювала період 

від давніх часів до 1300 р., інші від 1300 р. до початку XVI ст. На цих картах були 

нанесені населені пункти, свідчення про які зустрічалися в літописах та в більш пізніх 

джерелах [2, с. 107–111]. 

Варто зауважити, що карти були недосконалими, бо велика кількість відомостей була 

надана різними людьми та через брак часу не завжди перевірялися археологами. 

Виконуючи завдання, які стосувалися збору археологічних матеріалів для 

Археологічного з’їзду, В.Г. Ляскоронський провів археологічну розвідку вздовж р. Сула та її 

приток. Під час дослідження, вчений знайшов рештки городищ, які він умовно поділив на 

кілька типів: 

1. Круглі болотні городища, влаштовані в низинах на природних або штучних 

підвищеннях. 

2. Нагорні городища, які відрізняються своїм місцем розташування, а інколи ще й тим, що 

з того боку, який прилягав до плато, було зведено кілька захисних валів. 

3. Укріплення, які змінювали свою форму залежно від рельєфу, що за розмірами набагато 

більші від круглих городищ та мали цілий ряд концентричних валів. 

4. Відносяться ті городища, які являли собою рештки міст, про які згадувалося в 

літописах. 

Стосовно валів, то найбільший з них тягнувся по краю нагірного плато і закінчувався 

біля правого берега Сули. За дорученням того ж Попереднього комітету було досліджено 

береги р. Західний Буг від м. Влодави до Брест-Литовського. Знайдені старожитності 

датувалися переважно кам’яним віком [2, с. 115–116]. 

У будівлі Київського музею Київським товариством старовини та мистецтв була 

організована невеличка археологічна виставка. Вона складалася з невеликої колекції 

вищевказаного товариства, збірки артефактів В.В. Хвойки з палеолітичної стоянки на 

Кирилівській вулиці та розкопок трипільської культури, а також із випадкових знахідок; 

колекція Б.І. Ханенко – старовина Придніпров’я, з великими відділами скіфської та 

слов’янської старовини; колекція предметів часів Київської Русі М.П. Черньова; невелика 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

56 

різнорідна колекція Ф.Ф. Кундеревича та прекрасна збірка української старовини, яка 

належала В.В. Тарновському [2, с. 119–120]. 

Реферати, які відображали результати археологічних розкопок, були поділені на кілька 

секцій, але цей поділ мав умовний характер. Головною причиною цього був надлишок 

доповідей в одній секції та недостатня кількість в інших. 

Відділ первісної старовини. Ця секція була відносно багата на доповіді та реферати, але 

в «Археологической летописи Южной России» згадується тільки доповідь В.А. Городцова – 

«Необходимость выработки номенклатуры и системы описания доисторической керамики». 

Автор наголошував на важливому значенні для доісторичної археології вивчення кераміки та 

на необхідності випрацювання певної номенклатури та системи опису знахідок. 

У приміщенні Музею була проведена виставка предметів із Кирилівської палеолітичної 

стоянки. 

Дослідженням епохи неоліту були присвячені кілька доповідей: В.Б. Антоновича «О 

каменном веке в Волынской губернии», г. Пуласького – «Археологические находки в 

Подольской губ., М.Ю. Бранденбурга «Аборигены Киевского края», проф. Кулаковського «К 

вопросу об окрашенных костяках». Схожу тему досліджував професор Лілєєв – «Раскопки 

кургана близь Нежина» та інші. Завдяки згаданій виставці науковому світові вперше у 

повному обсязі була представлена колекція з розкопок В.В. Хвойки біля с. Трипілля, яка 

складалася з решток глиняної кераміки та різноманітних кам’яних, кістяних та мідних 

знахідок. Д.І. Яворницький прочитав свою доповідь про скіфську старовину «Раскопки в 

Александрийском и Херсонском уездах». 

Звітуючись про археологічні розкопки, проведені за дорученням Попереднього комітету 

у Кременецькому, Луцькому та Дубенському повітах Волинської губернії, В.Б. Антонович у 

доповіді «О раскопках курганов в западной Волыни» повідомив, що ним було розкопано 43 

кургани. К.М. Мельник, яка досліджувала той самий район, провела дослідження 22 

могильників, у яких було розкопано 260 курганів. 

Подано короткі відомості доповідей: С.С. Гамченко – «Раскопки курганов у м. Мирополя 

в басейне р. Случи», О.М. Покровський «Археологические данные о типе черепов из 

волынских курганов» та «О черепах кочевников», В.Б. Антонович «О местоположении 

летописных Шумска и Пересопницы», А.І. Бунін «Где находились города Липецк и Варгол, а 

также и другие места, упоминаемые в летописи под 1283–1284 гг.» та «Где находились ворота, 

упоминаемые в летописи под 1268 г.», П.І. Троцький «Древний город Лопосня, его 

местонахождение и памятники», Ю.А. Кулаковський «К истории Боспора (Керчи) в ХІ–ХІІ 

веках», А.М. Черепнін «О Киевских денежных гривнах», В.М. Ніколаєв «Стены внутри 

Великой церкви Киево-Печерской лавры по снятии с них штукатурки», М.П. Істомін «Фрески 

XVII–XVIII вв. в храмах и костёлах юго-зап. России и отголоски прошлого в них» та 

«Главнейшие черты в иконографии на Волыни от XVI до XVIII века» [3, с. 271–286]. 

П.В. Владіміров «О взаимной связи апокрифичиской иконографии, древней русской 

литературы и народной словесности», Д.І. Абрамов – «К вопросу об объеме и характере 

литературной деятельности Нестора Летописца», М.П. Дашкевич «Несколько соображений о 

былевом Илье Муромце на основании некоторых киевских данных (XVI–XVII вв.)», 

М.М. Каманін «Главные моменты в истории развития южно-русского письма XV–XVIII вв.», 

Д.Я. Самоквасов «Централизация государственных архивов в Западной Европе, в связи с 

архивной реформой в России», А.М. Львова «Русское законодательство об архивах» та багато 

інших [93]. Як бачимо, попри те, що Археологічний з’їзд у Києві мав за мету висвітлити, у 

першу чергу, археологічний аспект історичної науки, під час його 

проведення доповідачами було запропоноване більш широке коло питань для дослідження та 

обговорення [4, с. 399–401]. 
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MATERIALS OF THE PERIODICAL «ARCHAEOLOGICAL CHRONICLE OF 

SOUTHERN RUSSIA) 

In the second half of the XIX century with the beginning of the intensive development of 

archaeological science, appeared need for illumination of archaeological research for a certain 

period. For this purpose, at the initiative of the Moscow Archaeological Society, in 1869 

archaeological congresses were started to be held. One of the most important in terms of new 

discoveries was the XI Archaeological Congress in 1899 in Kyiv. 

Key words: Archaeological Congress, archaeological map, «Archeological Chronicle of 

Southern Russia», abstract, excavations. 
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Олександр Прядко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

УКРІПЛЕННЯ ВЕРЕМІЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ ЗА ДАНИМИ КАРТОГРАФІЧНИХ 

ДЖЕРЕЛ ХVІІ–ХVІІІ СТ. 

 

Стаття присвячена аналізу наявних картографічних джерел, що доповнюють 

інформацію про фортифікацію Дніпровського Лівобережжя. Публікується детальне 

креслення Вереміївського замку та укріпленого посаду, датоване 1748 р. Фортеця 

розташовувалася на території с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області в 

долині р. Дніпро, що нині затоплена Кременчуцьким водосховищем. 

Ключові слова: Вереміївка, р. Свинотоп, фортифікація, замок, укріплений посад, шлях. 

 

Колонізація Дніпровського Лівобережжя була неможлива без наявності в регіоні 

укріплених населених пунктів. Присутність фортець та озброєних гарнізонів на нових 

територіях була життєвою необхідністю при постійних нападах татарських загонів. Слободи 

та хутори потребували фортифікаційних укріплень для захисту населення. За підтримки 

короля та Сейму магнати Речі Посполитої отримували грамоти на володіння територіями. 

На території між рр. Трубіж та Сула до середини ХVІІ ст. поляками були збудовані 

фортеці: Яготин, Гельмязів, Піщане, Домонтів, Бубнів, Золотоноша, Кропивна, 

Іркліїв, Жовнино, Чигрин-Діброва, Бурімка, Горошино, Оржиця, Яблуневе, Чумгак та 

Вереміївка [10, с. 92, 104, 107, 111, 118, 120–121, 125]. 

Фортеці, як правило, поновлювались на місцях укріплень ХІ–ХІІІ ст., або ж будувались 

вже на нових місцях при шляхах поблизу бродів. Одним із таких пунктів є с. Вереміївка 

Чорнобаївського району Черкаської області. З 1957 р. територія населеного пункту затоплена 

Кременчуцьким водосховищем, а її жителі переселені за 5,5 км на північ від первісного місця 

розташування.  

Точної дати заснування с. Вереміївки ми не маємо, але можемо припустити, що це 

відбулося на початку ХVІІ ст., оскільки вже на 1631-1640 рр. у Вереміївці зафіксовано 327 

господарств [11, с. 238]. Саме в цей період 30–40-х рр. XVII ст., як стверджує О.Є. Мальченко, 

були збудовані замок та міські укріплення Вереміївки [6, с. 154]. 

Схематичне зображення Вереміївської фортеці можна побачити на карті Гійома де 

Боплана 1650 р. Судячи з нього, укріплення складалися із замку та міських укріплень (рис. 2). 

У 1917 р. М. Макаренком було опубліковано зібрані анкетні дані про наявні земляні 

укріплення на території Полтавської губернії, зокрема й фортеці в с. Вереміївка: «Городище 

внутри м. Еремеевки, в длину 69 сажней (147,2 м), ширину 65 сажней (138,7 м). Площадь 1 

дес. 2085 кв. саж. (2,041 га); четырехугольное; поверхность ровная, застроенная 2 церквами и 

другими постройками на низком месте; частью разрушено. По народному преданию этот вал 

служил оградой мужскому монастырю, за упразднением которого монастырская земля отдана 

казной в надел крестьянам, а часть продана» [5, с. 5]. 

Фортеця ХVІІ–ХVІІІ ст. розташовувалась у центральній частині с. Вереміївка, куток 

Столиця (рис. 1). Укріплення були збудовані на мисоподібному виступі лівого берега 

заболоченої р. Свинотоп. Південніше фортеці була збудована гребля-загата, яка затримувала 

стік води. Саме тому Данило де Боскет на кресленні зобразив повноводне озеро (рис. 3). Через 

вищезазначений мисоподібний виступ проходило два ключових суходільних шляхи: 

1. Іркліїв – Мойсенці – Васютинці – Вереміївка (через кутки Тимченки, Столиця, Городське) – 

Жовнино; 2. Відріг від Цареградського тракту в північному напрямку (через Порубльовий 

узвіз), а у південному вздовж р. Свинотоп (через кутки Синівка, Столиця, Заболото, Біла 

голова), до пристані та острова Богун, що знаходився на р. Дніпро. З опису напрямків шляхів 

довідуємось про наявність їх перехрестя саме в центрі села, на кутку Столиця. З цим і 

пов’язаний вибір місця розташування фортеці. 
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У 40-х рр. ХVІІІ ст. з метою реконструкції фортець прикордонної оборонної смуги по 

Лівобережжю під керівництвом Данила де Боскета було складено плани укріплень, зокрема й 

Вереміївської (рис. 2–3). 

Вереміївська фортеця була дводільною та складалася із замку та укріпленого посаду. 

Фортифікація замку складалася із рову та валу, по гребеню якого розташовувався гострокіл. 

Замок мав форму неправильного чотирикутника. Судячи з плану, ворота, що прорізували вал, 

не мали башти. З півночі, півдня та заходу укріплення замку доповнені кутовими бастіонами 

(барбет?). Забудова в середині замку складалася з одиночної будівлі невеликих розмірів та 

Причиської (Спаської) церкви, яка зорієнтована вівтарем на схід (рис. 3–5). 

Укріплення посаду були аналогічні до замку. За формою прослідковується подібність до 

рівнобічної трапеції, але з внутрішнім Г-подібним вигином валу. З посаду вели дві брами у 

північному та південному напрямках. Вони аналогічно до замкової не мали башт. Забудова в 

середині посаду була не дуже щільною, з вільними площами. У східному куті укріпленого 

посаду розташовувалась вівтарем на схід Миколаївська церква. З південного сходу та сходу 

укріплення доповнені кутовими бастіонами (барбет?). 

Шлях через північну браму укріпленого посаду проходив у напрямку містка через 

р. Свинотоп, де на її правому березі поряд з кладовищем розташовувалася третя Причиська 

(Успенська) церква с. Вереміївка (рис. 5). Шлях через південну браму посаду виходив до 

дороги Іркліїв – Вереміївка – Жовнино. 

З півночного, східного та західного боку фортецю прикривало заводнене озеро, утворене 

за допомогою греблі на р. Свинотоп. І лише з півдня та південного сходу до укріплень був 

підхід зі сторони суходолу. 

За наявним планом Данила де Боскета, проект перебудови валів і ровів включав у себе 

будівництво з півдня та сходу укріпленого посаду бастіонів та розширення меж фортифікації 

замку. 

Серед жителів с. Вереміївка розповсюджений переказ про знахідку фрагмента гармати 

на місці валів, у центрі села [9, с. 360]. 

Знахідка фрагмента гармати, що походить із території Вереміївської фортеці, на нашу 

думку, може бути пов’язана з подіями 1662–1665 рр., коли населений пункт та прилеглі 

території переходили з рук у руки ворогуючих сторін. Також не слід забувати про 

неодноразове захоплення та спалення с. Вереміївки татарами, що  засвідчено в письмових 

джерелах [1, с. 58, 74, 102–103, 110, 119, 122, 129, 135, 137, 161–165, 170, 186, 198]. 

Литі гармати використовувалися обома сторонами, часто були поганої якості та, при 

збільшенні навантаження на казенну частину, вибухали. Причиною цього була наявність 

порожнин у металі гармати, що виникала під час лиття та значна кількість домішок. Вони 

послаблювали міцність ствола та казенної частини гармати. Мідні та бронзові гармати були 

дорогими, хоча технологія їх лиття була добре відома майстрам ХVІІ ст. Чавунне лиття було 

новим та потребувало інших знань та технологій. Перші гармати, відлиті з чавуну, були 

крихкими, тому при збільшенні частоти пострілів та маси заряду пороха порожнини у стінках 

гармати ставали причиною її розриву [7, с. 141]. 

Таким чином, детальне креслення Вереміївського замку та укріпленого посаду, датоване 

1748 р., має унікальне значення для дослідників фортифікації Лівобережної України, оскільки 

територія розташування пам’ятки затоплена Кременчуцьким водосховищем і майже не 

доступна для дослідників. 
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Olexandr Priadko 

STRENGTHENING OF VEREMIIYVSKY FORTRESS OF CARTOGRAPHIC 

RESOURCES OF XVII - XVIII CENTURY 
The article is devoted to the analysis of available cartographic sources, supplementing the 

information on the fortification of the left Dnipro. Published detailed drawing of the Veremievsky 

castle and fortified posad, dated 1748. The fortress was located on the territory village Veremiivka, 

Chernobayevsky region, Cherkasy region in the valley of the Dnipro river, now flooded with 

Kremenchug reservoir. 

Key words: Veremiivka, r. Svynotop, fortification, castle, fortified posts, path. 
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Рис. 1. Фрагмент карти М 1:250 000. Локалізація місця розташування 

Вереміївської фортеці 

 

 
Рис. 2. Фрагмент карти Гійома де Боплана 1650 р. Розташування Вереміївської фортеці 

в долині р. Дніпро 
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Рис. 3. Креслення Вереміївської фортеці. Автор Данило де Боскет 1748 р. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент креслення Вереміївської фортеці. Автор Данило де Боскет 1748 р. 
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Рис. 5. Варіант реконструкції Вереміївської фортеці (малюнок автора) 

  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

64 

УДК 903:069(1-4)(477.46) 

Михайло Сиволап, Артем Борисов, Олександр Марченко  

(Черкаси) 

 

СОКИРИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ З ФОНДІВ ЧЕРКАСЬКОГО МІСЬКОГО 

АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

Статтю присвячено публікації залізних сокир давньоруського часу, які зберігаються у 

фондах Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини. Описані 

предмети – це випадкові знахідки з території Південної Русі. 

Ключові слова: вироби із заліза; сокири; давньоруський час; Південна Русь; Київське 

князівство; Черкаський археологічний музей. 

 

Метою даної роботи є введення до наукового обігу нових предметів давньоруського часу 

з території Південної Русі. Сокира в середньовічний час виконувала роль універсального 

інструменту. З її допомогою рубали ліс і будували житла, здійснювали чорнову обробку 

дерева. Як правило, сокири мали подвійне цивільно-військове застосування. 

1. Сокира походить з поля на північ від північної околиці с. Великий Хутір Драбівського 

р-ну Черкаської обл. (рис. 1). Виорана М.І. Пізняхівським  у 1998 р. та передана до фондів 

музею В.М. Пізняхівським  у 2004 р. Поверхня кородована, метал масивний. Лезо вузьке та 

довге, отвір округлий. За класифікацією А.М. Кірпічнікова сокира належить до 8-го типу та 

може бути датована ХІ–ХІІ ст. [1, с. 29]. За класифікацією Б.А. Колчіна знаряддя належить до 

лісорубних інструментів [3, с. 103]. 

2. Сокира походить з річища р. Десна між селами Рожни та Пухівка Броварського р-ну 

Київської обл. (рис. 1). Випадкова знахідка працівника земснаряду В.І. Покрищенка 2010 р., 

передана ним до фондів музею у 2014 р. Лезо вузьке, опущене, обух із щекавицями. Отвір 

округлий, у отворі сліди-відбитки деревини. Присутні сліди відламаного заднього виступу 

обуха. Поверхня слабокородована, гладенька, є плями розтріскування. Метал досить щільний, 

масивний. За класифікацією А.М. Кірпічнікова сокира належить до 5-го типу і може бути 

датована Х – початком ХІ ст. За класифікацією Б.А. Колчіна предмет належить до 

інструментів теслі. 

3. Сокира походить із русла р. Десна між селами Рожни та Пухівка Броварського р-ну 

Київської обл. (рис. 1). Випадкова знахідка, виявлена працівником земснаряду 

В.І. Покрищенком  у 2010 р. та передана ним до фондів музею у 2014 р. Дещо асиметричне 

лезо-борідка, обух із щекавицями. Поверхня кородована, шерехата, вкрита дрібними 

раковинами, метал нещільний. Отвір круглий, сліди деревини в отворі. Знизу отвору виїмка-

щілина (до 0,5 см) по ковальському шву. За класифікацією А.М. Кірпічнікова сокира належить 

до 7-го типу і може бути датована ХІІ – початком ХІІІ ст. За класифікацією Б.А. Колчіна 

предмет належить до інструментів теслі. 

4. Сокира знайдена жителем с. Стеблів Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. 

П.М. Дорошенком у 1970-х рр. поблизу с. Миколаївка (Корсунь-Шевченківський р-н) [6, 

с. 105], збережена С.Л. Хаврусем (рис. 1). Передана до фондів музею А.С. Хаврусем у 2016 р. 

Асиметричне довге та широке лезо-борідка, обух із щекавицями. Поверхня предмета 

кородована, шерехата, вкрита раковинами, дуже спотворена корозією, метал масивний. Отвір 

округлий, в отворі рештки озалізненого дерева від руків’я. За класифікацією 

А.М. Кірпічнікова сокира належить до 6-го типу і може бути датована ХІ–ХІІ ст. За 

класифікацією Б.А. Колчіна знаряддя належить до столярно-бондарних інструментів. 

Судячи з місць знахідки сокир № 2–3, вони можуть бути пов’язані з відповідним 

давньоруським поселенням (Рожни ІІІ), яке знаходиться неподалік і матеріал з якого датується 

Х–ХІ ст. [7, с. 264–265]. Є ймовірність того, що ці предмети були випадково загублені під час 

руху по р. Десна. По цій ріці здійснювався інтенсивний рух з княжого Києва в Подесення і до 

м. Чернігів. 
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Цікаво, що сокира № 4, яка є інструментом одного з ремесел (столярно-бондарного), 

походить саме зі значного давньоруського населеного пункту в Середньому Пороссі. 

Комплекс пам’яток в с. Миколаївка складається з городища, посаду, прилеглого селища та 

двох могильників і, ймовірно, є залишками Борового – одного з літописних населених пунктів 

півдня Київського князівства [4, с. 441]. 

Окрім вище описаної сокири на території с. Великий Хутір у 2002 р. під час обробітку 

землі місцевий житель А. Шульга знайшов залізне вістря стріли. Територія раніше 

використовувалась як сільський вигін. У 2010 р. знахідку було передано до сільського музею 

с. Великий Хутір [2, с. 52]. За інформацією В. Козоріза, це не перша знахідка давньоруського 

часу з території села, що потрапила до місцевого музею. Вістря викуване з крицевого заліза, 

має плоску, клиноподібну форму із двома рівними перами. Шийка вістря має форму втулки із 

помітним розширенням на кінці, діаметр становить 8 мм. Довжина вістря 80 мм, найбільша 

ширина – 25 мм, вага – 14 г [2, с. 55]. За класифікацією Мєдвєдєва вістря належить до 2-го 

типу плоских втульчастих вістер стріл [5, Табл. 15, рис. 1 або Табл. 30а, рис. 2]. Екземпляри 

таких стріл відомі з Канівського поселення, з городищ Києва, Вишгорода, Райковецького 

городища, Пекарів 1 (ур. Княжа Гора), Сахнівки (ур. Дівич Гора), курганів № 323 біля 

с. Пішки, окремі знахідки біля с. Вишеньки, Ліпляве. Дослідник датує подібні вістря VIII – 

серединою XIII ст. [5, с. 56]. Поширений подібний тип переважно в західному 

Середземномор’ї та на арабському Сході, хоч використовувався і в Західній Європі в період 

середньовіччя. Застосовувались подібні знаряддя як для війни, так і для полювання на великих 

швидких або хижих звірів [5, с. 56]. 

Окремі знахідки речей давньоруського часу біля с. Великий Хутір вказують на 

безперечне використання цієї території людиною давньоруського часу. Більш точну 

інтерпретацію знахідок дозволить дати повне картографування та опис всіх знайдених 

предметів і детальне польове вивчення території. 
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come-by-chances from territory of South Rus. 

Key words: iron objects; axes; Old Rus time; Southern Rus; Kyiv Principality; Cherkasy 

archaeological museum.  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

66 

Таблиця вимірів сокир (лінійні розміри подано в сантиметрах) 

№ 

предме
та 

висота ширина 

леза 

товщина 

леза 

ширина 

обуха 

глибин

а обуха 

розмір у 

щекавицях 

отвір 

розмір 1 

отвір 

розмір 2 

товщина 

верху 
обуха 

вага (г) 

           

           

           

           

 

 

 
Рис. 1. 1. Схема місцезнаходження сокир: 1 – с. Великий Хутір; 2–3 – річище р. Десна між 

сс. Пухівка та Рожни; 4 – городище в с. Миколаївка; пунктир – межа князівств 
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Рис. 2. Прорисовка сокир: 1 – с. Великий Хутір; 2–3 – річище р. Десна між сс. Пухівка та 

Рожни; 4 – городище в с. Миколаївка 

 

 
Рис. 3. Фото сокир: 1 – с. Великий Хутір; 2–3 – річище р.Десна між сс. Пухівка та Рожни;  

4 – городище в с. Миколаївка  
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САКРАЛЬНІ ВИРОБИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО 

ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО 

ЗАПОВІДНИКА«ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті публікуються нові знахідки часів трипільської культури, пов’язані з 

обрядовою діяльністю землеробів енеолітичної доби. Подається їх детальний опис, 

аналізується регіон, час та обставини виявлення. Проведене дослідження надало можливість 

атрибутувати дані вироби як артефакти, що входять до колекції знахідок першовідкривача 

трипільської культури Вікентія Хвойки. 

Ключові слова: трипільська культура, сакральні вироби, біноклеподібний виріб, 

антропоморфна покришка. 

 

У зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

зберігається досить представницька колекція археологічних матеріалів. Її формування 

проходило протягом десятків років, починаючи з 1951 р. й продовжується нині. Окрему 

частину даної збірки складають знахідки трипільської культури, що побутувала на теренах 

південно-східної Європи з кінця VІ до початку ІІІ тис. до н.е. Значна частина цих музейних 

предметів сьогодні демонструється у експозиції Музею трипільської культури 

НІЕЗ «Переяслав». Тут представлено більше 500 артефактів із пам’яток основних регіонів 

поширення трипільської культури. Вони розповідають про господарство, ремесла, побут та 

культуру давніх землеробських племен, які проживали на території майже всієї 

Правобережної та частково Лівобережної України у період енеоліту. Матеріали, що 

репрезентовано в музеї походять із близько 40 пам’яток трипільської культури: Подніпров’я 

(поселення Халеп’я-Коломийщина І та ІІ, Верем’я, Жуківці, Трипілля, Щербанівка, Стритівка, 

Стайки, Юшки, Черняхів, Ржищів, Гребені, Переяслав, Комуна, Веселе, Гребля, Циблі, 

Козинці), Побужжя (Чечельник, Черкасів Сад, Доброводи, Сушківка, Юрківка, 

Косенівка, Аполянка), Подністров’я (Велика Слобідка, Ломачинці, Лоївці, Міцівці, Коновка, 

Жванець-Щовб та Лиса Гора, Бакота, Грим’ячка, Непоротове, Великий Жванчик, Мала 

Кужелівка) [6, с. 13]. 

Особливу групу із зібрання керамічних матеріалів трипільських племен у 

НІЕЗ «Переяслав» складають сакральні вироби ранніх землеробів: антропоморфна та 

зооморфна пластика, моделі транспорту та будинків, біноклеподібні вироби тощо. Нещодавно 

її поповнили два нових артефакти: біноклевидний виріб та антропоморфна покришка. Вони 

входять до колекції трипільських матеріалів, які опрацьовувала відома дослідниця культури 

ранніх землеробів Т. Г. Мовша для створення експозиції Музею трипільської культури [1; 3]. 

Один із них – біноклеподібний виріб, належить до культової кераміки трипільців. Свою назву 

він отримав від першовідкривача трипільської культури Вікентія Хвойки [9, с. 18]. Саме цей 

дослідник назвав знайдені на території Київщини своєрідні за формою посудини – 

біноклеподібними. «Двойные биноклеобразные сосуды сь сквозными отверстіями 

(бездонные), сделанные изь обыкновенной красноватой или особо приготовленной желто-

беловатой глины (табл. ХХVІ, №17, 18, 21); поверхность первыхь бываеть всегда украшена 

вытиснутымь по незатвердевшей еще глине глубокимь бороздчатымь орнементомь, 

состоящимь изь несколькихь параллельныхь линій и окрашена однимь изь оттенковь 

коричневаго цвета, переходящаго иногда вь красноватый [7, с. 805]. Загадкові «біноклі» не 

зустрічають у жодній із археологічних культур від неоліту до доби раннього залізного віку. І 

це є однією із причин складності інтерпретації їх призначення та використання [4, с. 46]. На 

відміну від багатьох трипільських артефактів, біноклеподібні вироби з’являються лише на 

середньому етапі розвитку культури. В. М. Даниленко вбачав у формах «біноклів» 
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антропоморфні риси. У той же час слід зазначити, що у більшість із них мають дуже 

схематизовані зображення. Щодо призначення даних знахідок одностайної думки на сьогодні 

немає, та, найімовірніше, вони пов’язані із землеробськими культами. Так, на думку 

Б. О. Рибакова, «біноклі» використовувалися, під час обряду «поїння землі» – викликання 

дощу [5, с. 16–17]. Також дослідники припускають, що їх могли використовувати під час 

ритуалів  жертвоприношень, можливо, як барабани [4, с. 47]. 

До останнього часу в фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» перебував один повністю 

збережений біноклеподібний виріб, що нині експонується у Музеї трипільської культури. 

Його було знайдено на поселенні Косенівка в 1985 р. експедицією під керівництвом 

Т. Г. Мовші. Складається цей виріб із двох порожнистих, порівняно тонкостінних, розтрубів, 

циліндричних у середній частині та плавно розширених у конус з обох кінців, краї яких 

(«вінця») злегка відігнуті назовні. Розтруби на рівні країв з’єднані між собою двома 

горизонтальними перемичками з обох сторін. Зовнішня частина перемичок сплощена, 

внутрішня – опукла. Вся поверхня вкрита коричневим ангобом, по якому нанесено орнамент 

темно-коричневою фарбою [2, с. 21–22]. Ще один невеликий фрагмент сфероконічної чаші від 

біноклеподібного виробу, що знаходиться у збірці НІЕЗ «Переяслав», походить із поселення 

Володимирівка (південна околиця с. Володимирівка Новоархангельського району 

Кіровоградської області).  

Нижче наводимо опис нового артефакту, що поповнив музейну колекцію «біноклів». 

Біноклевидний виріб ліпний, оздоблений заглибленим орнаментом (рис. 1). Декор 

складається із груп паралельних врізаних ліній та насічок, розміщених горизонтально та 

вертикально. У лініях заглибленого орнаменту прослідковуються залишки інкрустації білою 

пастою. 

Виріб складається із двох розтрубів порожнистих у середній частині та конічно 

розширених догори й донизу. Нижні чаші дещо менші від верхніх: одна на 1 см, інша на 0,5 см. 

Один із розтрубів відбитий від основної частини у місті з’єднання із нижньою перемичкою. 

Розтруби, що поєднані між собою двома перемичками, мають вертикальні отвори діаметром 

4 см. 

Верхня перемичка втрачена. Можливо, вона була піднята дугою над чашами й оздоблена 

насічками по краях та паралельними відрізками-жолобками, що розміщувались поперечно до 

дужки, на горішній поверхні. Кілька таких відрізків збереглося на верхній частині однієї з чаш, 

де приєднувалась перемичка. 

Нижня перемичка пласка. Верхня її частина має трапецієвидну форму, нижня – 

розширена й утворює широку смугу у вигляді піддону. Вона з’єднує розтруби від середини до 

нижньої площини. У верхній підтрикутній площині перемичка декорована заглибленими 

стрічками з чотирьох паралельних жолобків, які повторюють обрис кута і опоясують нижні 

чаші по всьому периметру. У центральній частині перемички мітиться наскрізний отвір, 

діаметром 1,8 см, оздоблений із двох сторін насічками-променями (з однієї тринадцять, на 

іншій – дванадцять). Від отвору-сонця відходять 14 пар горизонтальних подвійних відрізків-

жолобків, які нанесені по периметру нижніх чаш та перемички.  

Вінця чаш і краї перемичок оздоблені навкісними вертикальними насічками, на верхніх 

чашах їх окреслює горизонтальний жолобок.  

Верхня смуга орнаменту складається із чотирьох паралельних жолобків, що огинають 

дугою верхні чаші від зовнішньої сторони до верхньої перемички.  

У центральних конічних частинах розтрубів нанесено горизонтальні потрійні (із 

зовнішніх боків) та подвійні (на передній стороні) врізані відрізки-жолобки, а біля з’єднання 

з перемичкою – овали, у середині яких по дві пари подвійних відрізків-жолобків.  

Очевидно, орнаментація на виробі пов’язана із семантикою води та сонячно-місячною 

символікою ранніх землеробів-трипільців. Можливо, заглиблені стрічки-жолобки, що 

оперізують розтруби та нижню перемичку, символізують воду та водно-сонячних драконів-

змій, насічки по краю верхніх чаш, що підкреслені горизонтальною смугою – запаси небесної 

вологи, а насічки на нижніх чашах – краплі води-дощу. Поверхню землі-поля відображають 
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подвійні та потрійні відрізки-жолобки, нанесені на нижніх чашах та в центрі розтрубів. 

Сонячно-місячну символіку відображає отвір на нижній перемичці, з обох сторін якого 

нанесені насічки-промені. 

Поверхня артефакту має рівномірний обпал, глиняне тісто містить домішку піску та 

білих вапнякових включень. Висота біноклеподібного виробу – 10 см, ширина по верху 29,5, 

по низу – 28 см, діаметр верхніх чаш – 12,5 см, нижніх – 12 та 11,5 см. 

Точне місце та час знахідки невідомі. Прямого прототипу виробу нами не знайдено. 

Можемо припустити, що даний артефакт, належить до неатрибутованих знахідок Вікентія 

Хвойки, виявлених ним на Київщині. За такими ознаками, як заглиблений орнамент, 

спірально-жолобчасті смуги, заповнення білою пастою, трапецієвидні перемички із 

солярними та антропоморфними знаками, подібні знахідки відомі з трипільських пам’яток 

Дніпро-Бузького регіону. Представлений нами біноклеподібний виріб можливо датувати 

періодом ВІ–ВІІ. Близька аналогія до нього походить із поселення Шкарівка [8, с. 51]. 

Наступний виріб, що поповнив колекцію музейних предметів НІЕЗ «Переяслав» – 

покришка антропоморфна. Нижче подаємо її опис. 

Покришка антропоморфна, ліпна, орнаментована заглибленим орнаментом (рис. 2). Має 

конічну форму з двома ручками-«вушками» з наскрізними вертикальними проколами. Вони 

орнаментовані паралельними врізними відрізками (на одній – 12, на іншій – 9). Верхня 

частина – ручка у формі конічної чаші. Вона оздоблена чотирма горизонтальними боріздками-

жолобками, а по верхньому краю – навкісні насічки. Орнаментальна композиція основної 

частини покришки розміщується по обидва боки від ручок-«вушок». Її складають два 

підтрикутні сегменти обмежені з двох сторін п’ятьма паралельними заглибленими навкісними 

жолобками, опущеними від нижньої частини верхньої ручки-чаші. У середині кожного з них 

розміщено трикутник заповнений навкісними лініями-жолобками (в одному – 11, в іншому 

збереглося – 3), по вінцю нанесено навкісні насічки по площині, де відсутній жолобковий 

декор. 

Орнаментальну композицію можливо пов’язати із землеробською обрядовістю 

трипільських племен. Ручка-чаша, з нанесеним на ній узором, символізує верхнє небо із 

запасами вологи, навкісні лінії та насічки – дощ та краплі води, трикутники вершинами до 

верху – зоране поле. 

Обпал поверхні покришки рівномірний, коричневого кольору простежуються залишки 

ангобування теракотовою фарбою. Частина втрачена та дореставрована. Висота покришки – 

9 см, ширина – 16 см, висота ручки-чаші – 3,5 см, її ширина – 6,5 см. 

Дана знахідка походить із досліджень Вікентія Хвойки. Вона оприлюднена дослідником 

у доповіді «Каменный век Среднего Поднепровья» на ХІ Археологічному з’їзді у Києві у 

1899 р. Належить до матеріалів, які дослідник відніс до культури А, виявлених ним на двох 

окремих пагорбах, що знаходились на лівому березі р. Красної біля м. Трипілля, поблизу 

с. Щербанівки, на південно-західній околиці с. Верем’я та околиць с. Черняхів [7, с. 805]. Нині 

ці матеріали дослідники датують середнім етапом трипільської культури ВІ–ВІІ. 

Вивчаючи зібрані матеріали, першовідкривач культури В. В. Хвойка за певними 

ознаками розділив керамічні вироби на декілька типів. Подібні покришки він описав таким 

чином: «Плошкообразные сосуды  сь  более или менее высокой ножкой, сьуженной или сильно 

расширенной вь нижней  ея части (табл. ХХVІІ – два верхних ряда). Такіе сосуды бывають 

украшены темь же вытиснутымь линейнымь орнаментомь, дополненіемь котораго служать 

еще два обращенных книзу ушка различной формы. Поверхность, подобно предыдущимь, 

покрыта коричневой краской разныхь оттенковь, а величина варіируется между большими и 

малыми размерами» [7, с. 806]. 

Сучасні дослідники атрибутують такі артефакти антропоморфними покришками. Вони 

йшли в комплекті, як накривки до грушоподібних посудин. Одна з таких посудин, що також 

походить із колекції знахідок В. В Хвойки, експонується у Музеї трипільської культури 

НІЕЗ «Переяслав». У такій композиції вони символізують антропоморфний образ жінки-

богині. Конусоподібні ручки-наліпи в покришки можна трактувати як підняті до верху руки 
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«Оранти». Орнаментація даних виробів поєднувалася із декором самої посудини. У сукупності 

вони відтворювали певний сакральний зміст, пов’язаний із землеробськими культами. 

У фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» до останнього часу знаходилось три посудини 

з колекції Вікентія Хвойки (нині експонуються у Музеї трипільської культури), які були 

опубліковані ним у матеріалах ХІ Археологічного з’їзду [7, с. 776; рис. 79 (№ 1, 4), табл. ХХVІ 

2 ряд № 6]. Тож введені нами до наукового обігу два сакральні вироби Трипілля-Кукутень 

значно доповнюють та розширюють це унікальне зібрання. 
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Dmytro Teterya, Valentyna Bilousko 

SACRAL PRODUCTS OF TRIPOLIAN CULTURE: NEW RECEIPTS FOR THE 

COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE 

«PEREIASLAV» 

The article publishes new finds of the times of the Trypillian culture, related to the ceremonial 

activity of the farmers of the Age of the Epoch. Their detailed description is provided, the region, time 

and circumstances of the detection are analyzed. The study made it possible to attribute these 

products as artifacts included in the collection of finds of the discoverer of Trypillian culture 

Vikentiya Khvoyki. 

Key words: Trypillian culture, sacred products, binocular product, anthropomorphic tire. 

 

  

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%BA+%D0%9E.%D0%92.+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81).+%E2%80%94+%D0%9A.,+2006&sa=X&rlz=1C1ASUM_enUA774UA774&biw=1440&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwj-_KKH9J7eAhWow4sKHfSECfsQsAR6BAgFEAE
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%BA+%D0%9E.%D0%92.+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81).+%E2%80%94+%D0%9A.,+2006&sa=X&rlz=1C1ASUM_enUA774UA774&biw=1440&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwj-_KKH9J7eAhWow4sKHfSECfsQsAR6BAgFEAE
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Рис. 1. Біноклеподібний виріб. Трипільська культура. Етап ВІ – ВІІ 
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Рис. 2. Покришка антропоморфна. Трипільська культура. Етап ВІ – ВІІ 
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УДК 94(477)«19/20» 

Юрій Фігурний 

(Київ) 

 

РОЛЬ ВОЛОДИМИРА БАРАНА У ВИВЧЕННІ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

У статті проаналізовано вагомий внесок знаного археолога, етнолога, історика 

В. Барана у вивчення минулого України. З’ясовано, що під успішним керівництвом вченого 

сформувалась наукова школа археологів-славістів, а його дослідження збагатили аннали 

вітчизняної науки і широко відомі не лише в Україні, але і в Європі. 

Ключові слова: Україна, українці, В. Баран, археологічні дослідження,  етногенез, 

етнокультурні процеси. 

 

У 2018 р. виповнюється 65 років від початку наукової діяльності доктора історичних 

наук, члена-кореспондента НАН України, професора Володимира Барана. Вивчення минулого 

дає не лише можливість отримати певну інформацію, що згодом стане доступною широкому 

загалу людської спільноти, передусім учням, студентам, вчителям, викладачам й усім 

зацікавленим особам, а також воно допомагає розкривати особливості й закономірності 

розвитку самих наукових знань, життєдіяльності та долі їх творців співвідносно з тогочасними 

суспільно-політичними, економічними, культурними процесами. Одним із таких важливих 

маркерів і стала наукова діяльність у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. видатного 

археолога, етнолога, історика В. Барана. 

Актуальність дослідження заявленої теми полягає в тому, що, аналізуючи вагомий 

внесок знаного вченого-українознавця В. Барана у вивчення минулого України, намагаємося 

осягнути, як тоталітарна влада суттєво впливала на розвиток радянської науки загалом й 

української зокрема, а дещо згодом, після руйнації Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік (далі – СРСР), яким чином відбувалося формування вітчизняних наукових знань у 

нових пострадянських реаліях. Наукова новизна статті полягає в розробці актуальної 

проблематики, яка, незважаючи на чимало публікацій з цієї теми, залишається ще недостатньо 

вивченою й тому потребує подальших неупереджених студій. 

Метою дослідження є аналіз вагомої ролі В. Барана в осмисленні етнокультурних 

процесів на теренах України. Для досягнення поставленої мети вважаємо за доцільне стисло 

охарактеризувати стан досліджуваної проблематики та джерельної бази дослідження; 

окреслити тогочасну суспільно-політичну тоталітарну реальність та її вплив на радянську 

гуманітаристику та наукову еліту; розкрити сутність поглядів В. Барана на етнокультурні й 

етногенетичні проблеми у радянську та пострадянську добу. 

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з 

державного бюджету «Етнокультурні процеси в Україні (1985–2017)». Вона виконується в 

НДІУ МОН України відповідно до напрямку планової роботи відділу української етнології. 

Наукові напрацювання В. Барана у вивченні прадавнього минулого України й українців 

цікавили багатьох учених. Зокрема, його археологічну діяльність висвітлювали 

П. Толочко [27], Л. Крушельницька [23], С. Конча [22], М. Гримич [36], Т. Ренке [25], 

Ю. Фігурний [28], українознавчу – П. Кононенко [20; 21], Ю. Фігурний [30], О. Чирков [35], 

О. Ярошинський [32; 33], етнологічну – Н. Абашина [1], О. Шакурова (Лєбєдєва) [24; 34; 37], 

Ю. Фігурний [31], О. Чирков [34] та інші. 

Джерельною базою нашого дослідження є найвагоміші наукові праці В. Барана, 

оприлюднені як одноосібно, так і у співавторстві в період з 1961 по 2017 рр. [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 38]. 

Загалом В. Баран є автором декількох сотень наукових праць, серед них – шістнадцять 

індивідуальних та більше півтора десятка колективних монографій. Усі вище перераховані 

дослідження визнані вітчизняними та зарубіжними вченими як вагомий внесок у дослідження 
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слов’янського етногенетичного процесу загалом й українського етногенезу зокрема. Тому 

кожне його напрацювання і нині викликає підвищений інтерес вчених та апріорі входить до 

золотого фонду української гуманітаристики. 

У тоталітарній державі, якою без сумніву був СРСР, головним завданням історичної 

науки було вивчення в хронологічній послідовності конкретного розвитку людського 

суспільства та його закономірностей від найпримітивніших форм (первіснообщинний лад) до 

комунізму (найвищої суспільно-економічної формації), що історично мав прийти на зміну 

капіталізму, найважливішою сутністю якого була відсутність приватної власності на засоби 

виробництва й ліквідація усіх форм соціального і національного гноблення тощо. 

Однією з важливих галузей історичної науки у радянську добу була археологія, яка 

досліджувала матеріальні комплекси первіснообщинного, рабовласницького й феодального 

ладу та, завдяки цьому, мала можливість відтворити минуле. Оскільки так званий стадіальний 

шлях розвитку людства (первісність, рабовласництво, феодалізм, капіталізм, соціалізм і 

майбутній комунізм) був базовою складовою марксистсько-ленінської догматичної ідеології, 

то зрозуміло, що радянські археологи мали як у своїх теоретичних напрацюваннях, так і своїх 

польових практиках стовідсотково його дотримуватися. 

Комуністичні вожді у другій половині ХХ ст. взяли курс на творення нової прогресивної 

соціалістичної спільноти – радянського народу, який у підсумку мав позбутися всього зайвого 

в етнокультурному розумінні, сповідувати комуністичну ідеологію, розмовляти виключно 

російською (так званою мовою міжнаціонального спілкування), мати радянську ментальність 

(читай російський психотип «общины-колхоза») і, врешті-решт, стати будівничим світлого 

комуністичного майбуття. 

Для обґрунтування спроможності створення такого етнополітичного феномену 

тоталітарні ідеологи почали насаджувати концепцію так званої давньоруської народності, суть 

якої полягала у тому, що у Давній Русі протягом кінця ІХ – початку ХІІІ ст. існувала монолітна 

давньоруська народність, яка цементувала східнослов’янську державу і лише зі знищенням 

останньої монголо-татарами дещо згодом вона розпалася на три братні народи – росіян, 

українців та білорусів. Тому цей історичний прецедент мав стати (і зрештою став) дієвим 

підґрунтям для створення нового комуністичного етногенетичного заідеологізованого 

проекту. 

Саме за таких обставин археологія загалом й слов’янська археологія зокрема стає 

потрібною тоталітарному режиму, а етногенетична й етнокультурна тематика, особливо 

пов’язана зі східним слов’янством і Давньою Руссю, опиняється у фокусі ідеологічних 

зацікавлень влади. 

З цього приводу влучно написав С. Конча: «В кінці 40-х – на початку 50-х радянська 

влада «мобілізує» – як тоді було прийнято висловлюватися – науковий потенціал країни на 

всебічне вивчення проблем етногенезу, етнічної специфіки та етнічних кордонів» [22, с. 224]. 

Ось у такий складний і разом з тим цікавий час розпочав свою наукову діяльність 

молодий дослідник. З 1953 по 1962 рр. В.Баран працював молодшим, а з 1962 по 1967 рр. 

старшим науковим співробітником відділу археології Інституту суспільних наук 

АН УРСР у місті Львові (зараз це Інститут українознавства НАН України імені Івана 

Крип’якевича) [30, с. 20]. 

Саме у цьому науково-дослідному закладі сформувалися пріоритети його подальших 

фахових зацікавлень – вивчення слов’янської етнокультурної і етногенетичної проблематики. 

У зв’язку з цим Н. Абашина наголошує, що дослідження проблем слов’янського етногенезу та 

соціально-економічних процесів, які сприяли виникненню слов’янських утворень, і ранньої 

історії слов’ян загалом у повоєнний період стало найважливішим для радянської археології, 

передусім, передбачало всебічне вивчення пам’яток першої половини І тис. н.е. і черняхівської 

культури зокрема [1, с. 38-39.]. 

Початкові кроки в археології для Володимира Барана були нелегкими, але його 

оточували доброзичливі і товариські колеги, які всіляко намагалися допомогти юнакові 

опанувати складну, але таку цікаву і захоплюючу професію археолога. Ось як про це згадує 
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вчений: «Першу археологічну розвідку я провів у 1954 р., коли працював із завідуючим 

відділом археології Інституту суспільних наук АН України Юрієм Миколайовичем 

Захаруком… У 1954 р. ближче до осені, я почав розкопки поселення у с. Черепині на 

Львівщині, на матеріалі якого написав кандидатську дисертацію. На тому поселенні було 

відкрито кілька жител Черняхівської культури, які належали давнім слов’янам. Датувалося 

поселення третім – початком п’ятого століття н. е., там мною було відкрито два надзвичайно 

типові житла давніх слов’ян. Це і визначило проблеми моїх наукових пошуків» [25, с. 23]. 

Особливо, треба відзначити роль відомого українського археолога М. Смішка у 

становленні молодого науковця. Саме під його науковим керівництвом Володимир Баран у 

1958 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Поселення першої половини І 

тисячоліття н. е. біля села Черепин, Львівської області» [30, с. 21]. 

Як зазначає П. Толочко, вже перші археологічні експедиційні дослідження визначили 

коло наукових інтересів В. Барана – це вивчення проблеми походження та ранньої історії 

слов’ян. Саме цим питанням була присвячена його перша археологічна публікація 

«Ранньослов’янські пам’ятки Правобережжя Середнього Дністра», що з’явилася у 1955 р. 

Взагалі, як наголошує науковець, 50-ті роки ХХ ст. стали переломними у вивченні 

ранньослов’янських пам’яток. Саме починаючи з цього часу старожитності VI-VII ст. зайняли 

чільне місце у дослідженнях із слов’янської археології, а археологічні пам’ятки Подністров’я 

склали джерельну базу кандидатської дисертації Володимира Барана [27, c. 5]. 

Перша монографія В. Барана «Поселення перших століть нашої ери біля села Черепин» 

побачила світ у 1961 р. та стала теоретичним осмисленням польових досліджень 1954–1956 рр. 

Ця археологічна пам’ятка першої половини І тис. н.е. допомагає зрозуміти той період історії, 

коли східнослов’янські племена вперше з’являються на історичній арені як організована 

етнополітична сила. У своїй науковій праці молодий вчений намагався вияснити 

співвідношення липовецької та черняхівської археологічних культур в межах Верхнього 

Подністров’я [13, с. 2–5]. 

До наукового обігу був введений унікальний матеріал, що дав змогу досліднику виділити 

окрему групу пам’яток римського доби, що належала прямим предкам слов’ян Подністров’я. 

Разом із тим, підсумовуючи дослідження, В. Баран зазначає, що у монографії свідомо не 

торкався питання про етнічну приналежність населення культури полів поховань 

черняхівського типу та його відношення до слов’янських племен другої половини І тис. н.е., 

оскільки розв’язання цієї складної проблеми слов’янської археології вимагало подальших 

археологічних досліджень пам’яток першої і другої половини І тис. н.е. Південно-Східної 

Європи, зокрема, старожитностей Подністров’я і Волині [13, с. 98]. 

Врешті-решт, така наукова коректність і виваженість стала фаховим кредо В. Барана 

протягом всієї його дослідницької діяльності. Щодо тих етнокультурних й етногенетичних 

проблем, яких він не торкався у першій монографії, то накопичення значних польових 

матеріалів протягом наступних археологічних експедицій дало йому змогу згодом не лише 

неупереджено аналізувати зазначену проблематику, а й з часом створити власну концепцію 

слов’янського та українського етногенезу. 

Протягом 1960–1964 рр. В. Баран проводить археологічні дослідження в зоні затоплення 

під час будівництва Бурштинської ДРЕС. Завдяки розкопкам на поселеннях Ріпнев І, ІІ, 

Ракобути, Зелений Гай, Бовшів І, ІІ, Звинячин, Підріжжя, Маківка, Дем’янів значно 

збільшується джерельна база для вивчення шляхів формування ранньосередньовічних 

слов’янських старожитностей на основі своєрідної групи черняхівських пам’яток [27, c. 5]. 

У першій половині І тис. н. е. на теренах України загалом і Переяславщини зокрема 

побутувала своєрідна так звана черняхівська археологічна культура. Її особливість полягала в 

досить-таки високому культурному рівні, що стало наслідком контактів із Римською імперією. 

Окрім наукового зацікавлення черняхівськими старожитностями, з’явився суто геополітичний 

аспект. Так, у роки Другої світової війни нацисти визнали цю археологічну культуру виключно 

німецькою, тим самим безапеляційно включивши терени, на яких мешкали так звані 

«черняхівці» – споконвічними етнічними німецькими землями, сумнозвісним «життєвим 
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простором». У зв’язку з цим, на тимчасово окупованій гітлерівцями території України їхні 

археологи проводили польові дослідження для підтвердження цієї теорії. Враховуючи цей 

геополітичний бекграунд, після завершення Другої світової війни, радянські компартійні 

ідеологи змушені були впритул зайнятися цією проблемою щоб знешкодити злочинні 

інсинуації Третього рейху. Археологи в СРСР отримали чітку вказівку зверху науково 

обґрунтувати, що це стовідсотково автентична слов’янська культура. Саме тому, у радянську 

добу, переважна більшість археологів була переконана у її виключно слов’янській 

приналежності [29, с. 53–54]. 

Зокрема, відомий український радянський археолог В. Довженок писав: «Історична 

інтерпретація черняхівської культури потребує всебічного її вивчення – від питань 

загальноісторичних умов, в яких вона складалась, до детального вивчення окремих речей. А 

загальноісторичні умови були такими, що не можна вказати жоден народ, крім слов’ян, якому 

могла б належати черняхівська культура. Характер культури цілком певно змальовує основні 

риси цього народу. Він мав бути осідлим і жити в Середньому Подніпров’ї не менше чотирьох 

століть. І сама культура цього народу складалась в умовах Лісостепу, в умовах економічних і 

культурних контактів із римськими провінціями, сарматським і дакійським населенням, а це 

знову вказує на територію Середнього Подніпров’я та суміжних районів. Це був народ 

землеробський, і його землеробська культура також складалася в умовах Лісостепу. Народ цей 

був найчисленнішим в Європі. Така маса населення не могла звідкись прийти. Народ цей міг 

вирости тільки на місці внаслідок довгого попереднього розвитку на вказаній території. Таким 

народом могли бути тільки слов’яни» [19, с. 66–67]. 

У свою чергу, С. Конча наголошував: «Якщо переважна більшість вітчизняних 

дослідників розглядала цю культуру як слов’янську, то значна частина західних авторів 

обґрунтовувала належність цієї культури готам, цілком справедливо вказуючи на те, що час її 

існування майже повністю збігається з часом перебування готських племен у Північному 

Причорномор’ї (кінець ІІ – середина V ст.), де, згідно з писемними джерелами, вони навіть 

створили потужне племінне об’єднання на зразок «варварського королівства». Теза про 

неслов’янську атрибуцію черняхівської культури підводила деяких західних дослідників до 

дуже далекосяжних висновків: зокрема, стверджувалося, що слов’яни не мали глибокого 

коріння у середовищі європейських народів і племен, а з’явилися лише наприкінці V століття 

у вигляді азіатської орди, поява якої призвела до нищення більш високої культури 

європейців – у тому числі готів та інших германців. Відсутність незаперечно слов’янських 

пам’яток VI–VII століть пояснювалася цими дослідниками напівкочовим способом життя 

слов’ян та надзвичайним примітивізмом їхньої культури» [22, с. 225]. 

Намагаючись ліквідувати лакуни, пов’язані з неналежним висвітленням таких 

археологічних слов’янських артефактів третьої чверті І тис. н.е., В. Баран розпочав їх активно 

досліджувати. Поєднавши власні матеріали польових досліджень багатошарових поселень 

Бовшів ІІ і Дем’янів (Галицький район Івано-Франківської області, розкопки 1962–1964 рр.) й 

Зелений Гай (Заліщицький район Тернопільської області, розкопки 1966–1967 рр.) та 

напрацювання колег-попередників, В. Баран узагальнив опрацьований ним матеріал у низці 

цікавих публікацій. Н. Абашина переконана, що досліднику вдалося показати їх типологічний 

зв’язок зі слов’янськими пам’ятками VIII–IХ ст., а також поставити питання про їх 

співвідношення зі старожитностями більш ранніх археологічних культур на цій території [1, 

с. 40–41]. 

У 1972 р. В. Баран видає свою другу монографію «Ранні слов’яни між Дністром і 

Прип’яттю», в якій було зроблено підсумок двадцятирічній роботі вченого над відкритими 

протягом 50–60-х років слов’янськими матеріалами VI-VII століть – тими самими, яких так 

бракувало для заповнення незрозумілої лакуни між черняхівською та передруською 

культурами. Науковець С. Конча, який досліджував наукові здобутки вченого, вважає, що 

пам’ятки, про які йде мова, були відкриті різними дослідниками на величезному просторі між 

Ельбою та Дінцем. Тобто на тому самому просторі, де писемні джерела фіксують слов’ян. 

Проте важлива ділянка їхнього поширення – Волинь та Східна Галичинна – стає відомою саме 
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завдяки працям В.Д. Барана. Зокрема С. Конча стверджує: «Виявилося, що ці пам’ятки, які 

були об’єднані під назвою празько-корчацької культури, містяться у дещо незвичайних 

умовах – замість пагорбів, високих річкових узбереж, де найчастіше містились черняхівські та 

більш пізні слов’янські поселення, празько-корчацькі поселення та могильники 

розташовувалися у низинах, заплавах річок тощо. Саме ці особливості топографії пам’яток 

VI–VII століть, стали причиною того, що тривалий час археологи не змогли її вловити. 

Знайдена культура – у «слов’янськості» якої не було сумнівів – демонструвала типово 

землеробський, осілий спосіб життя з довгочасними житлами, оснащеними з викладеними з 

кам’яних уламків печами. У багатьох випадках фіксувалося змикання нововідкритих 

матеріалів VI–VII століть з пізнішими пам’ятками, що безпосередньо передували часам 

Київської Русі. Практично ні в кого з дослідників не викликало сумнівів щодо генетичного 

зв’язку між культурами VI–VII та VIIІ–X століть. Нові матеріали остаточно розвіювали біля 

наукові інсинуації щодо напівкочового «азійського» способу життя ранніх слов’ян» [22, 

с. 225–226]. 

Зокрема, В. Баран у цій монографії у дев’ятому розділі «Племінна належність населення 

V–VII ст. Верхнього Подністров’я і Волині» стисло проаналізував етногенетичні й 

етнокультурні проблеми, пов’язані зі східнослов’янськими пам’ятками третьої чверті І тис. 

н.е. (це VI–VII ст.). Тому він зазначає, що врахування комплексних досліджень археологічних 

пам’яток V–VII ст. дає підстави аргументовано стверджувати про єдність матеріальної 

культури слов’янського населення, що мешкало в межах території, яка на півночі доходила до 

Прип’яті, на заході захоплювала басейн Західного Бугу і Сяну, на сході доходила до Горині, 

на півдні заходила в басейн Верхнього Дністра. Цю слушну думку вченого підтверджує 

співвідношення карти топонімів похідних від назв «дуліби» і карти археологічних пам’яток 

V–VII ст. типу Ріпнева ІІ [6, с. 131–132]. 

Зрештою, підводячи підсумки дослідження, В. Баран наголошує: «Типологічний зв’язок 

пам’яток V–VII ст. з пам’ятками черняхівського типу у верхів’ях Дністра і Західного Бугу, що 

виразно простежуються в топографії поселень, житловому будівництві й ліпній кераміці, яку 

слід вважати вагомою етнізуючою ознакою, не залишає сумнівів, у тому, що згадана територія 

була заселена слов’янами вже в другій чверті І тисячоліття н.е., а близькість останніх до 

пам’яток більш ранньої зарубинецької культури, які відомі як на Західній Волині, так і 

Верхньому Подністров’ї, дає підстави називати слов’ян корінним населенням цієї території в 

першій половині І тисячоліття н. е.» [6, с. 142]. 

Всі ці нові археологічні та аналітичні дослідження і розробки В. Барана і склали основу 

його докторської дисертації на тему «Давні слов’яни між Дністром і Прип’яттю», що була 

успішно публічно захищена 09.02.1973 р. у Москві в Інституті археології АН СРСР. 

Офіційними опонентами здобувача стали знані вчені-археологи з цієї проблематики: В. Сєдов, 

С. Плетньова, М. Смішко [3, с. 2]. 

У 1974 р. за ініціативою В. Барана було створено відділ слов’янської археології (зараз 

він називається відділ археології ранніх слов’ян та регіональних досліджень), який він 

очолив [30, с. 24]. 

Наступною черговою монографією В. Барана стала його праця «Черняхівська культура. 

За матеріалами Верхнього Дністра та Західного Бугу». Вона побачила світ у 1981 р. і стала 

аналітичним осмисленням багатолітніх досліджень черняхівської поліетнічної археологічної 

культури ІІІ – першої половини V ст. 

П. Толочко зазначає: «В цій праці міститься аналіз матеріалів, здобутих автором у 

процесі двадцятирічних досліджень черняхівських пам’яток, розкривається характер культури 

та процеси її формування, відношення до більш ранніх старожитностей на цій території у 

сусідніх культурних груп, показані зв’язки з римськими провінціями. Головна увага 

приділяється вивченню тих складових частин матеріальної культури (ліпна кераміка, житлове 

будівництво, риси поховального обряду), що найкраще відбивають етнографічні особливості 

певних етнічних спільностей і визначають зайняту ними територію. У центрі праці стоїть 
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проблема участі черняхівського населення у процесах формування слов’янської культури 

раннього середньовіччя [27, с. 6]. 

В. Баран неупереджено проаналізував як аргументи прибічників її готської 

приналежності, так і докази її слов’янської атрибутації, а також неспростовні факти адептів її 

багатоетнічності. Зрештою, на його думку, синкретична черняхівська культура формувалася 

передусім на основі низки місцевих культур – передусім скіфо-сарматської, дако-гетської, 

зарубинецької, пшеворської, а дещо згодом й елементів вельбарської та провінційно-римської 

культур. Врешті-решт, черняхівська культура сформувалася передусім як соціально-

економічна спільність Південно-Східної Європи, а різні етнічні групи, які входили до її складу, 

знаходилися в процесі інтеграції [9, с. 161–162]. 

Тому В. Баран наголошує: «Таким чином, можна зробити висновок, що основним 

субстратом, на якому виникла черняхівська культура, в Лісостеповій зоні було населення 

пізньозарубінецької, пшеворської і липицької культур; у степовій – пізньоскіфське і 

сарматське. Черняхівська культура виникла тоді, коли ці старожитності на певній території 

перестали існувати як окремі культурні одиниці, а їх елементи в процесі взаємодії призвели до 

створення нового культурного явища з новими ознаками, які його відрізняють від кожної із 

окремо взятих субстратних культур» [9, с. 162]. 

Також дослідник зазначає, що навала гунів у кінці IV ст. припинила розвиток цих 

етногенетичних процесів, але ті ареали черняхівської культури, а саме північні і північно-

західні, які залишилися дещо осторонь від інвазії кочовиків, стали базою для відновлення 

етнокультурного потенціалу, тому їх населення взяло згодом участь у формуванні нової 

слов’янської культури раннього середньовіччя [9, с. 162]. 

Протягом 1973–1981 рр. В. Баран керував Дністерською комплексною новобудовною 

експедицією Інституту археології Академії наук УРСР й дослідив слов’янське 

ранньосередньовічне поселення Рашків ІІ, ІІІ (буковинське село Рашків Хотинського району 

Чернівецької області), що датується V–VII ст. Підсумком цих багатолітніх досліджень стала 

монографія «Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у с. Рашков)», що 

була оприлюднена в 1988 р. Головна унікальність поселення Рашків ІІІ, наголошує В. Баран, 

що воно існувало близько 200 років (кінець V–VII ст.) і корелюється із існуванням всієї 

празької культури, це по-перше. А по-друге, що воно мало не менше 100 жител і всі вони були 

досліджені археологами [5, с. 5, 80–82]. 

Це особлива пам’ятка, повнота речового комплексу дала можливість вченим зробити 

низку висновків щодо ранньослов’янської етногенетичної й етнокультурної проблематики. 

По-перше, виявлено, що повністю досліджений вченими-археологами комплекс біла 

буковинського села Рашків надав цінну інформацію щодо відсутньої ланки в етнокультурному 

розвитку слов’янського населення в регіоні Середнього Дністра і Верхнього Попруття. По-

друге, встановлено, що початок формування слов’янських культур раннього середньовіччя, у 

тому числі й празької, розпочинається у V ст. Першопочатком цього процесу стало знищення 

гунами готського об’єднання у Північному Надчорномор’ї й слов’яно-готські війни, описані 

Йорданом. Загалом усі ці доленосні події, а також занепад Римської імперії, призвели до 

глибоких і складних етнокультурних і соціально-економічних змін, внаслідок яких 

розпочалася доба Середньовіччя в Південно-Східній Європі. По-третє, доведено, що у цих 

складних процесах брало участь населення кінця IV–V ст., насамперед київської культури, і 

частини субстратного населення черняхівської культури, які залишилася у місцях свого 

постійного проживання після вимушеного пересування готів на південний захід. Внаслідок 

складних кількісних і якісних етнокультурних чинників взаємодії вищеназваного населення, а 

також участі у цих етногенетичних процесах сусідніх етнічних груп, відбулося одночасне 

утворення трьох різних слов’янських культур – празької, пеньківської й колочинської, тому 

гіпотеза стосовно розвитку слов’янських ранньосередньовічних старожитностей від виключно 

окремих культур (наприклад, київської) є невдалими. По-четверте, з’ясовано, що концепція 

щодо прибуття носіїв празької культури саме з межиріччя Вісли й Одеру, до межиріччя Вісли 

й Дніпра є бездоказовою, оскільки, на думку вченого, ці чи інші ранньослов’янські 
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старожитності самостійно розвивалися на своїх теренах, тому ні верхньодніпровські пам’ятки 

київського типу, ні пшеворські самі по собі не могли стати основою празької культури. По-

п’яте, виявлено, що якщо проблема утворення празької культури ще потребує додаткових 

зусиль для її остаточного вирішення, то її співвідношення з більш пізніми слов’янськими 

культурами є більш-менш зрозумілим. Саме в процесі етногенетичного розвитку на території 

між Дніпром і Верхньою Віслою празька культура стає підґрунтям східнослов’янських 

старожитностей VIII–Х ст., етапу Луки-Райковецької, а на теренах Середньовічної Європи – 

багатьох культурно-племінних груп західного слов’янства [5, с. 77–79]. 

Важливим для вченого стало дослідження поселення поблизу с. Теремці Хмельницької 

області, яке В.Баран розкопував протягом 1979–1980 рр. Ці старожитності разом з іншими 

комплексами кінця IV–V ст., що охоплюють велику територію вздовж межі лісової та 

лісостепової смуги, дозволили йому виділити окремий хронологічний етап, що передує 

артефактам VI–VII ст. Відкриття і вивчення цілісних комплексів V ст., зокрема добре 

датованих фібулами, як у Теренцях, дозволило досліднику з’єднати ранньосередньовічні 

старожитності з певними групами римського часу Південно-Східної Європи [8, с. 57]. 

З цього приводу В. Баран наголошує: «Як встановлено новими археологічними 

дослідженнями, у широкій зоні на межі Лісу і Лісостепу слов’янські старожитності 

виділяються принаймні з рубежу ер, і ніщо після цього ні не розриває, ні не припиняє повність 

їх еволюційного розвитку. В результаті вони трансформуються у ранньосередньовічні 

слов’янські культури. Саме такою, найбільш виразною слов’янською археологічною 

пам’яткою на Дністрі, що демонструє цей процес, є поселення у Теренцях» [8, с. 58]. 

Упродовж восьми років (1981–1989) В. Баран бере участь у міжнародній спільній 

німецько-українській археологічній експедиції, що проводила дослідження дуже цікавого 

ранньослов’янського городища VII–XIII ст. у м. Ольденбурзі (Старогород), яке пізніше було 

музеєфіковано, що на півночі Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) у Шлезвіг-

Гольштинії. У 1983 році він був обраний членом-кореспондентом Німецького археологічного 

інституту. Також у ФРН у 1986 р. було опубліковано цілу низку його наукових розробок, 

зокрема й монографію про дослідження ранньослов’янського поселення в с. Рашків у 

Середньому Подністров’ї [23, с. 162]. 

Здійснивши комплексне порівняльне вивчення слов’янських старожитностей 

Середнього Дністра, Верхнього Попруття і Подунав’я автором зроблено висновки, що їх 

об’єднує типологічна однорідність матеріальної культури, також це є свідченням того, що 

значна частина мешканців Середнього Дністра і Верхнього Попруття прямо й опосередковано 

була задіяна у ранньослов’янські етногенетичні й етнокультурні процеси [38, s. 168–172]. 

У колективній монографії «Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный 

период» (1990), відповідальним редактором, керівником авторського колективу якої став 

В. Баран, було підведено підсумки багаторічних комплексних археологічних досліджень 

вчених-славістів Київської школи [26]. 

Нова концепція етногенезу слов’ян, розроблена В. Бараном, на думку П. Толочка, 

полягає у виділенні слов’янських пам’яток серед поліетнічних культур першої половини І 

тисячоліття н.е. на території України і ретроспективної прив’язки їх до чітко визначених 

слов’янських старожитностей раннього середньовіччя. Зрештою Державна премія України в 

галузі науки і техніки за 1991 р. стала гідною оцінкою внеску В. Барана та науковців відділу 

слов’янської археології у розвиток етногенетичної проблематики [27, с. 7]. 

Зокрема, у висновках В. Баран зазначає, що ні автохтонна, ні тим більше міграційна 

теорія походження слов’ян сама по собі не в змозі пояснити всю складність формування й 

історичного розвитку слов’янської етнічної спільності. Також важливими результатами 

археологічних досліджень останніх десятиріч, на думку вченого, є заповнення добре 

датованими пам’ятками хронологічних лакун, які існували для другої половини І–ІІ ст. н. е. 

після занепаду зарубинецької культури в її класичному прояві та в V ст., напередодні 

формування слов’янських ранньосередньовічних культур. Саме ці важливі відкриття дали 

змогу вітчизняним археологам остаточно спростувати так звану «теорію» хіатусів, про повне 
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знелюднення лісостепової частини Південно-Східної Європи у середині І тис. н. е. і відкрити 

нові можливості ретроспективного пошуку джерел ранньосередньовічних слов’янських 

старожитностей [12, с. 454–455]. 

Отже, на думку В. Барана, початком формування слов’янських ранньосередньовічних 

культур, які відкрили нову сторінку в історії слов’янської археології, є знищення гунами 

готського об’єднання разом із слов’яно-готськими війнами, описаними Йорданом. Зрештою, 

племінна належність населення VI–VII ст. Верхнього Подністров’я і Волині, всі ці доленосні 

події, занепад Римської імперії визвали глибокі і складні етнокультурні й соціально-

економічні зміни, які зрештою ініціювали початок середньовічної доби в Південно-Східній 

Європі [12, с. 454–455]. 

Відновлення Української державності в 1991 р. ліквідувало тотальний контроль влади 

над гуманітаристикою, позбавило її засилля комуністичної марксистсько-ленінської ідеології 

та дозволило вченим працювати й оприлюднювати свої наукові погляди незалежно від того, 

яка політична сила перебуває наразі при владі. Разом з тим, зруйнувавши тоталітарну 

командно-адміністративну модель в Україні, вітчизняні державники замість розбудови 

правової, демократичної, ринкової, інноваційної, заможної держави почали творити 

кланового-олігархічну систему, яка базується на постімперських і пострадянських реаліях, 

продукувала безправність, бідність, відсталість у політичній, економічній, військовій, 

культурній, науковій, освітній, спортивній, медичній та інших сферах суспільного життя в 

Україні. Внаслідок цих тектонічних зрушень склалася парадоксальна ситуація: з одного боку – 

зникли всі обмеження, які накладала минула компартійне влада на соціум, з іншого – новітній 

олігархічний режим переймався лише збагаченням і збереженням своїх власних повноважень 

як на найбільший проміжок часу. Тому життя, а точніше виживання кожного громадянина 

України: робітника, фермера, службовця, вчителя, науковця тощо було їх особистою справою, 

оскільки молода, але вже достатня корумпована Українська держава переймалася цими 

надзвичайно важливими питаннями в останню чергу. Якщо у радянські часи наука 

(фундаментальна і прикладна, а особливо ті її кластери, що прямо й опосередковано пов’язані 

з військово-промисловим комплексом) й науковці перебували у привілейованому становищі, 

то у 90-х рр. ХХ ст. все змінюється навпаки. Руйнування СРСР та його потужного військово-

промислового комплексу залишило без роботи сотні тисяч високоосвічених працівників. 

Колись величезна армія ідеологічних працівників (агітаторів, атеїстів, пропагандистів, 

істориків, суспільствознавців, філософів тощо) виявилася непотрібною. На розвиток 

академічної науки в Україні виділялися надзвичайно малі кошти і майже кожен вчений 

змушений був шукати підробітки. Якщо раніше праця за сумісництвом не віталася 

керівництвом, то у бурхливі 90-ті рр. ХХ ст. вона рятувала багатьох від принизливої бідності 

та інтелектуальної деградації. 

Українська археологія не стала винятком з цих правил. У радянській Україні вона 

фінансувалася стабільно, а вже за часів незалежності для неї почалися важкі часи: гроші 

надходили лише на мізерну зарплатню та сплату комунальних платежів. Але найгірше 

трапилося з польовими дослідженнями, з бюджету на них більше не виділялося коштів. 

Залишилися лише специфічні новобудовні експедиції, місячна практика студентів-істориків 

після першого курсу навчання у вишах та поодинокі пошукові роботи, що перебували на 

балансі місцевих органів влади. 

Для В. Барана теж розпочався час випробувань. Після завершення німецько-української 

співпраці, вченому у 1991 р. запропонували очолити постійну археологічну експедицію по 

дослідженню Давнього Галича – столиці Галицько-Волинської держави. У результаті 

фахового вивчення Галичиної могили В. Бараном зроблено наукове відкриття, а саме: 

знайдено багате військове спорядження у довбаному дерев’яному човні, вкритому вишитою 

золотом парчею, що підтвердило гіпотезу М. Грушевського, який вважав, що в Галичиній 

могилі поховано засновника Галича. В. Баран виступив ініціатором і, за допомогою професора 

Івано-Франківського педагогічного університету М. Фіголя та його учнів, посприяв 

відновленню історичної пам’ятки давнього Галича – кургану Галичина могила. Уперше було 
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комплексно вивчено фортифікаційну систему давнього Галича, визначено, що потрійні вали і 

окремий основний вал, який з південного напільного боку захищає дитинець, започатковано в 

Х ст. Основна його середня фаза з дерев’яними клітями, спаленими у 1241 р., датується ХІІ–

ХІІІ ст., а завершальна фаза – ХV–XVII ст. Відкрито низку житлових і господарських споруд 

Х–ХІІІ ст. Віднайдено різні, але конструктивно пов’язані між собою частини, ймовірно, 

дерев’яного палацу Ярослава Осмомисла. Аналітичне осмислення В. Бараном результатів 

Галицької археологічної експедиції, цикл його статей у наукових виданнях допомогло йому 

не лише узагальнити висновки, але й зробити отриману в процесі розкопок важливу 

інформацію надбанням як наукової спільноти, так і широкого українського загалу. Завдяки 

польовим розкопкам, науковим гіпотезам, концептуальним узагальненням й організаційним 

здібностям В. Барану вдалося заповнити чимало лакун у дослідженні давнього Галича та 

переконливо довести, що це місто – столиця Галицько-Волинської держави – було одним із 

провідних етнокультурних центрів Русі-України [28, с. 204–221]. 

Отже, ми з повним правом можемо назвати Володимира Даниловича Барана 

наполегливим дослідником праісторії України. Також, хочемо ще раз відзначити, ту 

надзвичайно важливу роль, яку відіграє в науковому житті нашої Батьківщини яскрава і 

непересічна особистість розумного вченого, досвідченого керівника, щирого наставника 

молодих науковців, виваженого колеги і просто мудрої людини – Володимира Барана. За свою 

понад шістдесятирічну наукову діяльність він провів сотні археологічних польових розкопок, 

був заступником і виконувачем обов’язків директора Інституту археології НАН України, 

створив у цьому ж інституті відділ слов’янської археології і близько 30 років був його 

незмінним керівником, десять років керував відділом етнології і саме завдяки його визначним 

здібностям організатора. Відділ завжди перебував на чільних позиціях як в Інституті 

українознавства зокрема, так і у вітчизняній науці загалом. Саме під його успішним 

керівництвом в Україні сформувалась наукова школа археологів-славістів, його дослідження 

збагатили аннали вітчизняної науки і широко відомі не лише в Україні, але і в Європі. 
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ПАМ’ЯТКИ ІВАНКІВЩИНИ XVII–XIX СТ. У МАТЕРІАЛАХ ЕКСПЕДИЦІЇ 1932 Р. 

 

У статті коротко охарактеризовано архівні документи комплексної експедиції по 

обстеженню промисловості Правобережного Полісся 1932 р. Подається основна 

інформація, яку вдалося отримати із цих документів щодо пам’яток Іванківщини – рудень, 

гут, фабрики фаянсу. 

Ключові слова: Іванківщина, XVII–XIX ст., рудня, гута, фабрика фаянсу, О. Оглоблин, 

експедиція 1932 р. 

 

Зараз, після пробудження наукового інтересу до археологічних пам’яток 

ранньомодерного та нового часу, активно відбувається їх виявлення та збір інформації про 

них, свідченням чому є затвердження планової теми Інституту археології по створенню 

археологічної карти відповідної доби [6]. Але цю роботу було розпочато ще в 1930-і рр., і, якби 

не тогочасні репресії та відома політика наступних десятиліть, у цьому напрямку археологічна 

наука вже мала б неабиякі зрушення. В усякому разі нам не потрібно було б знову починати 

майже з нуля. Мова йде перш за все про комплексні експедиції 1930-х рр. Одна з них відбулася 

1932 р. і мала на меті виявити і дослідити історію промислових підприємств Правобережного 

Полісся, як колишніх, так і діючих на той час. Про цю експедицію було відомо з короткого 

звіту, що зберігається в Науковому архіві Інституту археології НАНУ (далі – ІА). Основні ж її 

матеріали вважалися втраченими [11, с. 206–208]. Але нещодавно в двох архівах вдалося 

віднайти значну частину документів цієї експедиції, що дають змогу отримати важливу 

інформацію про промислові пам’ятки північних районів Київщини та Житомирщини. 

Експедиція на Полісся була організована в 1932 р. О. Оглоблиним, який тоді працював у 

Всеукраїнському історичному музеї ім. Шевченка (далі – ВІМ), а також виконував обов’язки 

керівника Комісії для вивчення соціально-економічної історії України ВУАН [1, с. 93, 95]. 

Приводом до експедиції була ініціатива М. Горького щодо вивчення історії фабрик і заводів 

СРСР [9, с. 13–14]. Крім керівника О. Оглоблина експедиція складалася з шести наукових 

співробітників та аспірантів ВІМ і аспіранта-геолога із Інституту геології [8, арк. 466]. 

Підготовча робота розпочалася в кінці 1931 р. і полягала у зборі документальних джерел в 

архівах Києва, Москви, Ленінграда, Житомира та інших міст, а також у розсиланні анкет на 

місця щодо промислових підприємств краю. На підставі зібраних відомостей був розроблений 

маршрут експедиції [8, арк. 17–18]. Польова робота тривала в липні – вересні 1932 р. Всього 

було зроблено 4 рейди на північну Київщину та Житомирщину. Найбільше досліджено сіл на 

Житомирщині, менше – на північній Київщині: Бородянський, Димерський (зараз 

Вишгородський), Іванківський, Хабенський (зараз Поліський) та Чорнобильський райони. 

Хоча основним предметом зацікавлень О. Оглоблина була металургія, обстежувалися 

також інші галузі промисловості XVII–XIX ст.: гутництво, фарфоро-фаянсове, паперове та 

суконне виробництва. Крім того, збиралися етнографічні, архівні, археологічні, речові 

матеріали (інструменти, устаткування, продукція підприємств), зразки сировини. 

У 1935–37 рр. О. Оглоблин працював в Інституті історії матеріальної культури (далі – 

ІІМК) і передав туди частину матеріалів своєї експедиції на тимчасове зберігання [8, арк. 17–

25]. В Інституті він розробляв тему залізорудної промисловості Правобережної України. З 

його ініціативи та під його фактичним керівництвом у 1936 р. було організовано археологічну 

експедицію на Житомирщину для дослідження залізорудного виробництва на Городському 

городищі (саме тоді ця пам’ятка вперше досліджувалася) та на рудні XVII ст. і чавунному 

заводі ХІХ ст. [9, с. 30–31; 3, с. 228]. Після звільнення вченого з ІІМКу у 1937 р. під 

формальним приводом за невиконання теми, він переходить у щойно створений 

Інститут історії [1, с. 96]. У 1943 р. О. Оглоблин емігрує, спершу до Німеччини, а потім до 
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США [2, с. 95]. Ці сторінки його біографії напевне можуть пояснити появу матеріалів 

експедиції 1932 р. у різних архівних установах. 

На сьогодні відомо про документи цієї експедиції у трьох архівах України: 

1) Науковий архів ІА НАНУ, де зберігається короткий чистовий звіт експедиції. Він має 

41 сторінку і містить лише загальні дані. Але в ньому є карта маршруту експедиції та 12 

фотографій [7]. Цей звіт потрапив до архіву 1935 р., коли його передав туди О. Оглоблин на 

тимчасове зберігання разом з іншими матеріалами, що їх було використано для підготовки 

експедиції на Житомирщину в 1936 р. Саме тому цей звіт зберігається серед документів 

останньої. Разом зі звітом були передані до ІІМКу три томи щоденників, понад 220 фото, понад 

140 креслень і карт, малюнки [11, с. 207–208]. Куди вони потім поділися, наразі невідомо. Сам 

О. Оглоблин писав, що бачив їх там ще 1943 р. [9, с. 37] Отже, їх вилучено в післявоєнний час. 

Не виключено також, що О. Оглоблину вдалося забрати тоді ж найцінніші матеріали з собою 

в еміграцію. 

2) Науковий архів Інституту історії України НАНУ. Тут зберігається повний текстовий 

варіант звіту О. Оглоблина «Промисловість Правобережного Полісся в минулому і сучасному 

(науковий звіт експедиції за 1932 р.)» [8]. Це документ на майже 500 аркушах з описами 

кожного села і підприємства, що були відвідані польовою групою, зібраними матеріалами 

(спогади старожилів, статистичні дані діючих підприємств тощо) та з історією кожного 

підприємства на основі архівних матеріалів. Потрапив він до архіву, очевидно, під час роботи 

О. Оглоблина в цьому Інституті, і деякий час (1970–1980-і рр.) знаходився у спецфонді. Даний 

документ є найбільш цілісним і повним варіантом із відомих на сьогодні матеріалів експедиції.  

3) ЦДАВО України, фонд № 3561 (О. Оглоблін), де зберігається понад 380 справ, які 

об’єднують різні матеріали. Серед них є близько 60 справ, що мають відношення до експедиції 

1932 р. і взагалі до промислових підприємств XVII–XIX ст. Серед них – фрагменти 

щоденників, чорновики та уривки звіту експедиції [24; 29–31]. У справах міститься багато 

нотаток і заміток, що не ввійшли до звіту, але містять цінну інформацію [14; 19; 26; 27]. На 

окрему увагу заслуговують виписки і навіть повні передруки архівних документів до теми [18; 

20; 21 та ін.]. Є також частина опитувальних анкет, що були прислані з місць [28]. У 1930-х рр. 

О. Оглоблиним на основі матеріалів експедиції було написано кілька праць, з яких більшість 

залишилася неопублікованою. Частина цих робіт у вигляді рукописів та чернеток також 

знаходиться у фонді [13; 15; 16; 25 та ін.]. Крім того, у справах наявні чорнові замальовки 

різних споруд, інструментів, виробів рудників і гутників, фрагменти карти рудень та, що 

найважливіше, виконані олівцем детальні окомірні топоплани обстежених пам’яток, які 

дозволяють локалізувати останні на місцевості [24; 27; 29–31]. Зустрічаються етнографічні 

замальовки, а також малюнки хрестів і дзвонів на церквах, які тоді ще були незруйновані в 

усіх селах. Взагалі у матеріалах експедиції є важлива соціально-економічна інформація про 

українське поліське село напередодні голодомору, про процес колективізації, що саме був у 

розпалі, про «банди», які опиралися тому процесу тощо. 

Цей архівний фонд, очевидно, було сформовано із матеріалів, залишених О. Оглоблиним 

у своїй квартирі в Києві після його від’їзду в 1943 р. Тоді ж, восени 1943 р. там побували 

архівісти і зібрали всю документальну спадщину вченого [4, с. 139]. Але складається 

враження, що він залишив лише чорнові варіанти праць, виписки і замітки. На жаль, не вдалося 

віднайти фотографій, щоденників, чистових креслень експедиції. Якщо вони не загинули в 

роки Другої світової війни, можливо, щось із них знайдеться в архівах України. Є велика 

вірогідність, що цінні матеріали вчений вивіз за кордон, і, можливо,  вони зберігаються в 

архівах діаспори в США та колись будуть надруковані. Також невідома доля 

матеріальних речей, здобутих експедицією. Не виключено, що вони, хоча б частково, могли 

зберегтися в київських музеях, адже були передані до ВІМу після закінчення роботи 

експедиції [8, арк. 17–25]. 

 Загалом всю зібрану в архівах інформацію, що відноситься до характеристики давніх 

промислових об’єктів як археологічних пам’яток, можна розділити на такі групи:   

- опитувальні анкети, прислані з місць; 
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- обстеження, проведене польовою групою на місці пам’ятки;  

- спогади і перекази старожилів села про давні підприємства; 

- архівний матеріал по історії підприємств, зібраний О. Оглоблиним. 

Щодо пам’яток Іванківського району Київщини з матеріалів експедиції отримано 

наступні дані. Села сучасної Іванківщини, що складалася тоді з Іванківського та 

Розважівського районів, обстежувалися в основному під час першого рейду, а під час 

другого  – лише одне село Заруддя, що граничить із Житомирщиною. Всього польовою 

групою було відвідано 8 населених пунктів: Оцитель, Рудня Тальська, Рудня Шпилівська, 

Шпилі, х. Рокитна, Феневичі, Іванків, Заруддя. Із них більшість (крім Заруддя та Іванкова) 

знаходилися на правому березі Тетерева. Сліди промислових об’єктів виявлено всюди, крім 

Шпилів, х. Рокитної та Іванкова, який не обстежувався (тут була лише зустріч з головою РВК). 

Крім того, в матеріалах експедиції є інформація (анкети і архівний матеріал) по необстежених 

пам’ятках – восьми руднях: Приборській, Левківській, Сидоровській, Розважевській, 

Лукашівці, Жеревській, Унинській, Кухарській та двох гутах: Ханевській і Тальській. Місця 

цих підприємств треба шукати біля відповідних населених пунктів, скоріше за все це були 

окремі поселення, що зникли ще у ХІХ ст. або раніше, як, наприклад, Гути Ханевська і 

Тальська. Зараз стара назва збереглася тільки в сіл Рудня Сидоровська та Рудня Левківська.  

Загалом у матеріалах експедиції на сьогодні вдалося віднайти інформацію про як 

мінімум 15 давніх промислових об’єктів на території теперішнього Іванківського району: 

 
Села  Роки згадок в документах та власники Обстеження 

Рудня 

Шпилівська 

[8, арк. 61–

63, 276, 390–

392] 

1644 

Києво-

Печерська 

Лавра 

1682? 1780 1790-91 

1795, 

1803 

Голіцин 

1828-31 

Браницькі 

Два 

руднища, 

спогади 

старожилів 

Рудня 

Тальська 

[8, арк. 60–

61, 211–212, 

276, 375] 

1683 1775 1784 1790 1799 

1807 

Любомир-

ські 

Руднище, 

спогади 

старожилів 

Феневичі 

[8, арк. 60, 

215, 276] 

      

Урочища 

«Гута», 

«Жужуль» 

Гута 

Оцитель 

[8, арк. 58–

59, 233, 409–

410] 

1790 

1828 

Любомир-

ські 

1832 
І пол. 

1850х 
1864  

Гутище, 

спогади 

старожилів 

Фаянсовий 

завод, 

Заруддя 

[8, арк. 76–

78, 244–245, 

279, 423] 

1824 

Браницькі 
     

Місце 

фабрики, 

спогади 

старожилів 

Рудня 

Стасева 

[8, арк. 76, 

374] 

1664 1721     Руднище 

Рудня 

Приборська 

[14, арк. 194] 

1630 

Немиричі 

1648 

Немиричі 
1701 1712   _ 

Рудня 

Розважівська 

і Лукашівка 

1646 
1725 

Ленкевич 
1790 

1798 

Рибін-

ський 

1803  _ 
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[19, 

арк. 1416; 22, 

арк. 87–88] 

Рудня 

Сидоровська 

[19, 

арк. 1438] 

1790 1798 

1803 

Олізар-

Волчкев. 

   _ 

Рудня 

Левківська 

[19, 

арк. 1147; 23, 

арк. 27 –32, 

36–39] 

1643 

Олізар-

Волчкевич 

1696 
1713-

1724 
1790 

1798 

Олізар-

Волчк. 

1828 

Стемп-

ковський 

_ 

Рудня 

Жеревська 

[19, 

арк. 1157; 23, 

арк. 7зв., 

42зв.–43] 

1650 

Олізар-

Волчкевич 

1768, 1780 

уніатська 

митро-

полія 

1790 

уніатська 

митро-

полія 

1798 

Голіцин 
1803 

1828 

Браницькі 
_ 

Рудня 

Унинська 

[19, 

арк. 1398] 

1780 

уніатська 

митро-

полія 

1791     _ 

Рудня ? 

Кухарська 

[26, арк. 403] 

1744      _ 

Гута 

Ханевська 

[8, арк. 284–

285] 

1790, 

уніатська 

митро-

полія 

1803 

1828 

Браниць-

кі 

1832 1840  _ 

Гута 

Тальська 

[15, арк. 135] 

1790      _ 

 

Із усіх промислових пам’яток, обстежених експедицією, найбільшу кількість становлять 

рудні. Але переважну їх більшість виявлено на Житомирщині, що добре видно на фотокопії 

карти рудень, яка збереглася в одній із справ [27, арк. 1–5]. В обстежених селах Іванківського 

району залишки рудень зафіксовано лише в Рудні Тальській, Рудні Шпилівській і біля Заруддя 

(Рудня Стасева). Ще сім із нанесених на карту рудень – Левківська, Сидоровицька, 

Розважівська, Лукашівка, Жеревська, Унинська і Кухарська – відомі лише за архівними 

джерелами3 (рис. 1). Для всіх трьох обстежених рудень збереглися плани. На той час ще добре 

було видно в багатьох місцях рештки паль або й гребель на місці рудень, на деяких з них було 

побудовано млини. Зараз цього всього вже майже немає, тому прив’язки і топоплани, зроблені 

експедицією, залишаються чи не єдиним джерелом для пошуку рудницьких споруд. Звертає 

на себе увагу дуже добра обізнаність науковців з технологічними деталями різних 

промислових об’єктів. Так, вони могли відрізнити залишки паль рудницьких споруд від 

млинових, дати детальну характеристику різним типам млинів, добре знали, які будови і де 

мали бути на руднях. 

У Рудні Тальській експедиція зафіксувала «сліди великих куп жужелю (забрано на 

Іванківський шлях і вимощено з нього до 3 клм шосе) з високим відсотком заліза, що 

характерно для найстаріших, не вдосконалених засобів виплаву. Зараз на місці рудні – 

                                                           
3 В архівних матеріалах О. Оглоблина є дані і про рудню Приборську на нижньому Здвижу, але її чомусь на карту 

не нанесли. Натомість вище Р. Сидоровської на річці Жереві показано якусь Рудню Новоставську, про яку поки 

що не знайдено ніякої інформації. 
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колгоспівський млин» (рис. 2). Записано розповідь 73-річного Мельниченка Макара про рудню 

(«кузню», як їх називали місцеві мешканці), що припинила виробництво ще за Любомирського 

через брак лісу і руди. Ще один місцевий переказ свідчив про татарський напад на «кузню», у 

зв’язку з чим вона і припинила виробництво [8, арк. 60–61, 211–212]. 

Найкраще збереглися залишки залізоробного виробництва в с. Рудні Шпилівській. Було 

зроблено висновок про існування тут двох різночасових рудень: «Руднище, визначене межами 

жужелю, перерізане течією р. Талі, займає загальну площу до 3 000 кв. метрів. Не зважаючи 

на свідчення переказів за «одну» рудню, з певними вказівками на місце «кузні», – відсутність 

жужелю не тільки на дні річки, але й по широкій смузі лівого берега, створює враження за 

існування двох будов різних часів. Купа жужелю з лівого берега, рештки паль, сліди затоки – 

очевидно, місце пізнішої будови з меншим виробничим періодом. На правому березі і терен, і 

первісна височина куп жужелю – значно більше. В характерній затоці правого берега, 

кажуть, був млин. Проте уважний огляд решток численних паль доводить, що значна 

частина їх дуже стара, відмінна від інших і розташована не за звичайним типом млинарських 

споруд. Все це робить можливим припущення, що первісна будова рудні була на затоці 

правого берега» (рис. 3). Цікаво, що «коли в 1927 році вибирали жужель, то знаходили папери 

старі, книжки, поржавлені прилади, молотки, цвяхи великі тощо» [8, арк. 62]. 

На час обстеження експедиції в селі було до 25 працюючих кузень, що дозволило 

науковцям детально зафіксувати їх будівлі, інструменти, продукцію, а також технологічний 

ковальський процес включно з випалюванням деревного вугілля у т. зв. «майорах». Також 

було придбано ковальські знаряддя праці [8, арк. 61–63]. 

На Стасевій Рудні також було зафіксовано руднище: «Руднище на острові під самим 

Зарудьєм. Вода прорвала греблю, від якої залишились тільки палі да рештки скрині. Новий 

водяний млин – стоїть. Все руднище – в ямах від забраного жужелю. Тільки в центрі 

продовгастого острова зберіглась ще велика купа жужелю, височиною до 2-х метрів, 

кругляста, діам. 30-40 метрів. Ця купа допомагає проекційно визначити місце будови самої 

рудні, в пов’язанні з рештками старих, перебитих  паль в характерній затоці» (рис. 4). Ніяких 

переказів про рудню зібрати не вдалося [8, арк. 76]. 

Крім рудень, на терені Іванківщини було обстежено гутище в Оцителі та місце фаянсової 

фабрики у Зарудді. Так, в Оцителі (сучасна Соснівка) «відвідали й занотували розташування 

старого гутища на садибах біля виходу вулиці на Іванківський шлях», записали розповідь 96-

річної Олексієнко Горпини, яка ще дівкою пам’ятала гуту, замалювали горшковий тигель зі 

старої гути, який залишився від прабабки в місцевого мешканця – Дихновця Петра. 56-річний 

Кадун Назар вказав на ще одне гутище біля Оцителі: «Баба Кадуниха (род. 1804 р.) 

переказувала, що в ур. “Гутище”, біля “Вьюнового болота”, в 2 клм. від с. Оцітелю, по дорозі 

на х. Грабки на річці “Демидів Брод” – була гута. Сам дід згадує на тому місці купи битого 

шкла і шматки тиглів» [8, арк. 58–59, 233]. 

Фаянсова фабрика біля с. Заруддя була побудована Браницькою на початку ХІХ ст. і 

проіснувала недовгий час. 67-річний Грицько Прокопенко показав місце «що досі зберігає 

назву “фабрики” – в 1 ½ – 2 кіл. від с. Заруддя, на північ по шляху на с. Кухарі», хоча слідів 

виробництва дослідникам там виявити не вдалося, за винятком фрагменту, можливо, 

муфельного горна (рис. 5). Проте було зібрано багато кахель «над першою канавою, біля якої, 

за вказівками діда, був панський двір». Було обстежено також глинище, де, за словами одного 

з копалів, було знайдено «сірого шліфованого молотка й кремінні скребки». Ці речі вдалося 

знайти і придбати у місцевого мешканця. У зарудській церкві зберігалися «гарно збережений 

горшковий тигель з невідомої гути, фаянсова лампада-ставник (можливо, із зразків для 

місцевого виробництва)». Але придбати ці речі експедиції не вдалося [8, арк. 77–78, 244–245].  

Крім обстежених об’єктів, відмічено два урочища у Феневичах, де можуть бути залишки 

давнього виробництва. Так, 98-річний Давиденко Іван переказував, «що, за словами старих 

людей, по вахівській  дорозі, в 1 ½ кіл. від села, в ур. “Гута” була “шопа”» [8, арк. 60]. Біля 

села знаходилось також урочище Жужуль з покладами руди [8, арк. 215]. В опитувальних 

анкетах також вказується на наявність урочищ з назвами Гута (біля с. Ханів на березі 
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Тетерева), Рудня (біля с. Жерева), Рудокопи (між Олізарівкою і Жміївкою) та на добування 

населенням жужелю (шлаків залізорудного виробництва) біля с. Жереви [28, арк. 53, 62, 155]. 

Ці місця експедицією не обстежувалися, хоча по Гуті Ханевській та Рудні Жеревській було 

зібрано архівні відомості. 

Самостійне значення мають архівні матеріали та писемні джерела, зібрані 

О. Оглоблиним, щодо історії кожного промислового поселення. За документами видно, що 

найраніші підприємства – це рудні. Перші згадки про більшість із них відносяться до XVII ст., 

переважно до його першої половини. Гути з’являються в писемних джерелах лише з кінця 

XVIII ст. А фаянсовий завод існував на початку ХІХ ст. У багатьох випадках названо 

власників підприємств, причому досить добре простежується їх зміна. Більшість із них були 

власниками відповідних волостей та сіл принаймні з XVI ст. (Немиричі, Олізари-Волчкевичі, 

уніатська митрополія, Києво-Печерська Лавра), до деяких ці володіння перейшли у XVIII ст. 

(Любомирські). Нові власники з’являються в кінці XVIII – на початку XIX ст. (Голіцин, 

Браницькі). У деяких випадках фігурують, очевидно, орендарі підприємств. 

У матеріалах О. Оглоблина можна зустріти і повні виписки з архівних джерел, що значно 

доповнюють інформацію про ці пам’ятки. Деякі з цих документів пізніше були надруковані, 

як, наприклад, справа про наїзд Людвіка Олізара-Волчкевича на Рудню Шпилівську 

1644 р. [22, арк. 111–111зв.; 12, с. 68–71]. Але більшість залишилася неопублікованою. 

Наприклад, справа 1646 р. щодо Жеревської Рудні між Павлом Щенієвським та Францішкою 

Уханською, першим чоловіком якої був Людвік Олізар-Волчкевич, розкриває маловідомі 

сторінки історії краю [22, арк. 10–11]. О. Оглоблин наводить також інформацію про технічне 

оснащення, кількість робітників та вироблену продукцію на Гутах Ханевській та Оцителі в 

першій половині ХІХ ст. [8, арк. 284–285, 409–410]. Самостійне значення має звіт берг-

гауптмана Гельмана по обстеженню корисних копалин 1824 р., повністю передрукований 

О. Оглоблиним із оригіналу, що в 1930-х роках зберігався в Ленінградському відділенні 

Центрального історичного архіву [18]. Хоча тоді обстежувалася територія переважно 

Житомирщини, цей документ підтверджує існування фаянсового заводу в с. Зарудді. 

О. Оглоблин присвячує історії написання цього звіту також окрему статтю [17]. Отже, 

більшість інформації щодо наявності та датування промислових поселень Іванківщини раніше 

була невідома і вперше виявлена О. Оглоблиним. 

У 2015–16 рр. на місцях трьох гут – Оцительської, Ханевської і Тальської – було 

проведено археологічні розвідки [5; 10]. На той час матеріали експедиції 1932 р. були ще нам 

невідомі. Місця розвідок визначалися за інформацією місцевого краєзнавця та за 

трьохверстовою картою ХІХ ст. – перевірялися села й урочища з назвою Гута. У результаті 

було підтверджено наявність скляного виробництва у всіх трьох пунктах. Виявлення архівних 

матеріалів експедиції значно доповнило результати наших розвідок, оскільки отримано 

інформацію про датування цих гут, а в деяких випадках і про організацію їх виробництва.  

Таким чином, у результаті виявлення і опрацювання матеріалів експедиції 1932 р. 

з’явилися нові дані про пам’ятки промислового типу. Це відкриває значні перспективи 

уточнення їх місцезнаходження або виявлення при подальших розвідках. Підтверджено 

доцільність перевірки всіх урочищ і сіл з назвами Рудня, Гута, Буда, де є велика імовірність 

виявлення цих пам’яток. Отже, зараз з’явилася можливість і давно назріла необхідність 

продовжити роботу в напрямку археологічного вивчення промислових об’єктів 

ранньомодерного та нового часу, розпочату ще О. Оглоблиним та його колегами понад 80 

років тому.  
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Рис. 1. Фрагмент карти експедиції 1932 р. з руднями Іванківщини 

(ЦДАВО, ф. 3561, оп. 1, спр. 313, арк. 2) 
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Рис. 2. План Рудні Тальської (ЦДАВО, ф. 3561, оп. 1, спр. 318, арк. 32) 

 
Рис. 3. План Рудні Шпилівської (ЦДАВО, ф. 3561, оп. 1, спр. 318, арк. 41) 
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Рис. 4. План Рудні Стасевої (ЦДАВО, ф. 3561, оп. 1, спр. 310, арк. 157) 

 
Рис. 5. План місця фаянсової фабрики біля с. Заруддя  

ЦДАВО, ф. 3561, оп. 1, спр. 319, арк. 219)  
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ЛИТОВСЬКА ДОБА В ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ: 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ 

 

У статті досліджується історіографія питання політичного та соціально-

економічного життя Переяславського князівства у литовський період історії. Бідність 

джерел породила в історіографії низку дискусійних тем щодо занепаду Переяславської землі 

у цей період. 

Ключові слова: Велике князівство Литовське, Переяслав, Переяславська земля, 

історіографія, дискусія. 

 

Про руські часи Переяславщини збереглося чимало артефактів та літописних джерел, що 

дозволило дослідникам відносно комфортно вивчати та писати історію Переяславського 

князівства. Чого не можна сказати про наступний період історії, від часу входження 

Переяслава до складу імперії Золотої Орди (1240 р.). Утім, ще більш проблематичним для 

істориків став період т. зв. «литовської доби» в історії Переяславської землі. Така ситуація 

склалася не стільки тому, що цьому періоду бракувало дослідницької уваги, а внаслідок 

мінімальної збереженості джерел, як археологічних, так і писемних. 

Саме бідність джерел викликала відповідні тенденції в історіографії проблеми історії 

Переяславської землі у литовську добу. Літописи післяруських часів не мають принаймні 

уривчастих згадок чи повідомлень про політичне чи будь-яке інше життя Переяслава та його 

округи у XIV–XV ст. Лише у XIX ст. набувають популярності зведені дані (статистичні, у 

формі записок, звітів) любителів старожитностей, у яких часто цінним є фактичний матеріал 

чи згруповані з різних джерел, оповідань, польових досліджень дані про окремі регіони 

України. Так, деяку увагу привертають «Записки о Полтавской губернии, 

составленные в 1846 году» Н. Арандаренко, у яких представлено короткий опис 

«Переяславського уезда» [3, с. 359–434] з традиційним для таких «Записок» історичним 

дослідженням, топографічними даними, описом промисловості, народонаселення та іншими 

матеріалами. Щодо нашої теми, автор записок, описуючи місто, згадує цитадель верхнього 

міста Переяслава, яка була у литовський період перетворена в замок  [3, с. 372]. Отже, тут 

присутня версія про існування литовської влади у місті. 

Автор «Записок» також подає цікавий факт продовження життя та господарської 

діяльності одного із розорених монголами у 1239 р. населеного пункту. Йдеться мова про 

містечко Заруби, яке було вщент зруйноване 1239 р. Утім частина жителів, рятуючись від 

вірної смерті, встигла перейти  на правий берег Дніпра, де навпроти зруйнованого містечка 

Заруби по інший берег річки заснували нове поселення Зарубанці  [3, с. 399]. Таким чином, 

бачимо, що життя після нищівного руйнування Переяславської землі продовжувалося і 

набувало нових форм вже у литовський період. Н. Арандаренко відзначає, що на початку 

XIV ст. Переяслав належав великому князеві  Іоанну Калиті, сину Олександра Невського. У 

1320 р. литовський князь Гедимін розбив Переяславського князя Олега, який у союзі з 

київським князем Станіславом виступив проти литовців [3, с. 400–401]. Наступним важливим 

фактом для нашого дослідження є дата 1514 р., яку згадує Н. Арандаренко у контексті зміни 

соціального складу Переяслава: «Съ 1514 года начинается важная епоха въ гражданскомъ быте 

Переяслава. До того времени коренными жителями этих месъ были Славяне; а съ этого года 

явилось здесь другое плем’я, козаки» [3, с. 402]. Звісно, дані про козаків у Переяславі за 1514 р. 

потребують уточнень на джерельному матеріалі. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 
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Певну увагу питанням форм правління на Переяславщині у монгольські 

та постмонгольські часи приділяв Михайло Грушевський як в окремій спеціальній 

праці [7, с. 460–462], так і в багатотомній серії «Історії України-Руси» [9, с. 167–168, 170–

172; 10]. Вчений, зокрема, підтримавши свого вчителя Володимира Антоновича, спростував 

думку своїх попередників про тотальне запустіння і знелюднення Подніпров’я у монгольські 

часи. У своєму «Очерке Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия»  

М. Грушевський зробив скрупульозний аналіз літописного повідомлення другого литовсько-

руського літопису про завоювання Київської землі литовським князем Гедиміном. 

Дискутуючи з точками зору, висловленими по цій події різними вченими (В. Антоновичем, 

М. Дашкевичем), М. Грушевський відніс похід Гедиміна на Київ до категорії реального, а не 

фантастичного [7, с. 473–484]. У самому ж літописному повідомленні вказано про складання 

присяги Гедиміну переяславцями: «И Перееславляне слышали, ижъ Кіевъ и пригородки 

Кіевскіе великому князю Гидымину, а господаръ ихъ князь Олегъ отъ великого князя 

Гидымина вбитъ, а они пріехавши, и подалися зъ городом служити великому князю Гидымину, 

а присягу свою на томъ дали» [7, с. 474–475]. Тож поки думки вчених розділилися, ми не 

можемо остаточно відхиляти літописне повідомлення як реальний факт з історії 

Переяславської землі початку XIV ст. 

М. Любавський у своїй спеціальній праці про обласний устрій та місцеве управління у 

ВКЛ окремий розділ присвятив Київські землі. Він, зокрема описав адміністративний устрій 

Київського воєводства до видання Першого Литовського Статуту. Так, в територіально-

адміністративному плані Київське воєводство складалося із намісництв (намісники 

були мозирські, брягинські, овруцькі, чорнобильські, звягольські, житомирські, черкаські) 

та волостей (Олевської, Вишгородської, Завшської, Чуднівської, Остерської, 

Путивльської) [22; 23, с. 95–102, 122–132]. Переяславську землю М. Любавський вважав 

запустілою територією частини Київського воєводства і так визначав кордони і території 

Київського воєводства: «Киевская земля на левой стороне Днепра обнимала все 

бывшее Переяславское княжество и захвачивало южную часть земли Северской, т. е 

Посемье» [22, с. 247]. 

М. Владимирський-Буданов досліджував інституту місцевого управління у ВКЛ. 

Зокрема, за ним «українні» староства у XVI ст. являли собою округ державної влади, що 

поступово відтісняв значення воєводств. Старости у своїх руках концентрували 

адміністративну і судову владу на відповідній території. Такі важливі староства були не 

чисельними. Наприклад, на українських землях ВКЛ було шість на південному порубіжні 

(Білоцерківське, Вінницьке, Житомирське, Канівське, Черкаське, а також Київське 

воєводство, що мало характер староства) та три на Волині (Володимирське, Кременецьке, 

Луцьке) [6, с. 52–53]. 

В «Історії України-Руси» (том про соціально-економічні відносини в Україні у XIV–

XVII ст.) М. Грушевський пояснює ключові питання зміни й послаблення Києва та суміжних 

міст (маємо на увазі міста, які забезпечували єдиний торгівельний комплекс, наприклад, 

Переяслав, Вишгород, Ірпінь та ін.) внаслідок татарських завоювань та погромів, що «сильно 

підрізали полудневу торгівлю». Відтоді корінне купецтво втрачає свої позиції, на зміну яким 

приходять іноземні торгові люди [8, с. 4–8]. 

Знаковою подією у науковому світі став вихід книги П. Клепатського «Очерки по 

истории Киевской земли. Том І. Литовский период» в Одесі у 1912 р. Сам автор розглядав 

свою роботу як продовження відомої праці М. Грушевського (аналізована нами вище). Про її 

фаховість та високий науковий рівень висловлювалися провідні учені (Н. Яковенко, 

Л. Войтович, О. Русина та ін.), а перевидання до 100-річного ювілею першого видання зробило 

працю більш доступною для широкого кола вчених та любителів історії [13]. У нашому ключі 

важлива позиція автора на проблему входження Київської землі у політичну систему Великого 

князівства Литовського та місце у цьому процесі Переяславщини. Провівши скрупульозне 

дослідження, П. Клепатський дає багато інформації по різним аспектам історії Київщини у 

литовський період, утім конкретних згадок про Переяслав та Переяславську землю вкрай 
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мало. Це з одного боку вказує на периферійне значення Переяславщини у литовський період 

історії, а з іншого – доводить твердження про бідність джерел на цю тему. Попри це автор, 

описуючи діяльність київських удільних князів Олельковичів, наводить цінний факт про їх 

колонізаційну політику, яка спрямовувалася і на розорені монголами землі Переяславщини. 

Це фрагмент документу із публікації в одному із номерів «Киевской старины» за 1896 р. 

(деталі подано нижче) про надання Олехну Сохновичу розлогих володінь на території бувшого 

Переяславського князівства [13, с. 76–77 ]. 

Місце Переяславщини в історії Київської землі відображено у праці А. Яблоновського 

про колонізацію Лівобережної України XV–XVII ст., опублікованій редакторами «Киевской 

старины» за 1896 р. [34, с. 85–101] зі статті автора «Задніпров’я» із «Географічного словника». 

Так, вчений бере час відліку свого нарису від 1471 р., коли відбулася зміна статусу від 

удільного князівства до Київського воєводства. Північну частину воєводства займали землі, 

як пише автор, бувшого Переяславського князівства, так як він вважав, що монгольське 

нашестя аж до кінця XVI ст. перетворило Переяславщину у дикі поля, подібні сусіднім 

половецьким пустелям [34, с. 85–87]. Тим не менше, А. Яблоновський першим навів фрагмент 

документу, опублікований в одному із номерів «Киевской старины» за 1892 р., який розвінчує 

міф про тотальне запустіння Переяславщини у литовську добу. Це фрагмент документу від 1 

лютого 1455 р., у якому київський князь Олександр (Олелько) Володимирович щедро наділив 

зем’янина Олехна Сохновича розлогими землями на Переяславщині: «…четыре мѣста 

бывшихъ укрѣпленій (городища: Старое на Днепре (Покалаурово), Бусурманское, 

Ярославское и Сальково) и четыре мѣста бывшихъ не укрѣпленныхъ поселеній (селища: 

Булачинъ (ныне с. Ерковцы), Круглое, Сотниково за Каранью и Процево)» [34, с. 88; 21].  

Мало того, А. Яблоновський додає цікавий факт про те, що указані землі у 1524 р. 

переходять шляхтичам Лозкам у якості приданого. Він же далі розвиває тему, що на кінець 

XV і на початку XVI ст. посилюється колонізація і у степовому пограниччі виникають нові 

поселення. Так, вчений наводить факт  відновлення колонізаційного процесу на північно-

західному пограниччі древнього переяславського князівства, коли вже у 1503 р. великий князь 

литовський Олександр Ягеллончик віддає як вислугу своєму дворянину значні земельні 

простори у верхній течії рр. Трубежа та Супою [34, с. 88, 90]. Загалом А. Яблоновський 

підводить риску у своєму дослідженні колонізаційних процесів на Київщині висновком, що 

«при литовських князях Задніпров’я знову стало оживати  і заселятися, головним чином 

вихідцями з верхів’я Дніпра і його верхніх приток» [34, с. 91]. Слід відмітити, що автор 

вводить до наукового обігу поняття «Задніпров’я», окреме гасло цього терміну висвітлено ним 

в одному із томів польського «Словника географічного». 

Колонізаційну тематику в історії Переяславської землі широко підняв О. Андріяшев, яка 

вирізняється глибиною дослідження. По-перше, автор детально визначив географічні межі 

Переяславської землі передтатарської доби та у XV ст. у більш широкому значенні території, 

яка відійшла під литовську зверхність – Задніпрянщина (відповідно розроблені карти, які 

мають велику цінність для сучасних досліджень). Вивчаючи колонізаційні процеси на 

території Переяславської землі упродовж X–XV ст., О. Анріяшев постійно звертається до 

поточної політичної ситуації, подає різні точки зору вчених на спірні питання, полемізує, 

намагається подати об’єктивну власну позицію [1, с. 1–29]. Важливо, що у так звані століття 

суцільної пустелі (так характеризували Переяславську землю різні вчені в основному через 

брак актових джерел), як влучно зазначає автор, «на Переяславщині й до наших часів 

збереглося чимало назов поселень тощо, які ми знаємо, ще з літопису, наприкл. сам Переяслав, 

Прилука, Пирятин, Ромен та ін. Коли б уся стара людність країни загинула, то ці ймення не 

могли б зберегтися й загнули б так само, як загинули імена тих безіменних городищ, що їх так 

багато тепер на території колишньої Переяславщини» [1, с. 19–20]. Автор також вважав, що 

політична одиниця під назвою Переяславське князівство зникла назавжди і колишні землі 

Переяславщини відтоді отримали назву «Задніпр’янщина» [1, с. 20]. Таким чином, згідно з 

О. Андріяшевим, у політичному відношенні Переяславське князівство трансформувалося у 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

98 

територіально-географічну малозаселену територію «Задніпрянщину», яка перебувала під 

формальним правлінням литовських князів. 

Певні зрушення у розробці проблеми руських земель у татарські та литовські часи 

сталися у 90-х роках XX ст. і тривають до сьогодні. Здебільшого це окремі дослідження 

вузьких епізодів з історії Київської землі у татарську і литовську добу. Так, цікаві матеріали і 

точки зору, викладені у них, скомпоновані у збірнику «Старожитності Південної Русі» 

(1993 р.) за матеріалами історико-археологічного семінару «Чернігів і його округа в IX–

XIII ст.» (травень 1990 р.) [31]. Щодо нашої теми, то цікавими виступають статті та 

повідомлення про Київську та як її складову Переяславську землі наприкінці XIII–XIV ст. Це, 

зокрема, дослідження С. Беляєвої про регіональну специфіку розвитку сільського 

господарства Середнього Подніпров’я у X–XIV ст. [4, с. 82–86]. Вчена окреслила те, що на 

розвиток сільського господарства X–XIV ст. впливають такі фактори, як природничий, 

соціально-економічний, політичний та етнокультурний [4, с. 82]. Л. Іванченко звернув увагу 

на Пороську землю, яка з XII ст. виділяється в окрему волость великокнязівського домену і 

набуває особливої ролі у періоди політичної нестабільності в Києві [11, с. 105–107]. Тема 

Пороської волості для нашого дослідження важлива, насамперед, подібністю територіально-

адміністративної ролі та значення з Переяславською землею у XIII–XIV ст. 

Важливі висновки щодо економічного розвитку Київської землі другої половини XIV ст. 

у своїй статті зробив Г. Козубовський. На основі дослідження монетних знахідок, які 

карбувалися київським князем Володимиром Ольгердовичем у 90-х роках XIV ст. (одна із 

таких знахідок локалізується на Переяславщині – Борщівський скарб), Г. Козубовський робить 

висновок про досить  високий економічний рівень Київського князівства та політичний статус 

Володимира Ольгердовича [16, с. 131–136]. За спостереженнями автора, монетні знахідки 

карбу Володимира Ольгердовича дають підстави говорити про домінуючу роль київських 

монет в обігу значної частини Середнього Подніпров’я у 90-х роках XIV ст. На території 

Київщини ( у тому числі Переяславщини у її складі) і південної частини Чернігівщини монети 

князя практично витісняють ординські [16, с. 131–136]. Отже, матеріали нумізматики дають 

вагомі докази про економічне життя та певний розвиток політико-адміністративних одиниць 

у контексті бідності писемних та актових джерел. 

Важливі наукові питання про місце і значення ще одного регіону Київщини підняті у 

збірнику «Місце і значення Поросся в історії України (IX–XVII ст.)» [25]. На думку 

М. Квітницького, чітких кордонів та системи територіально-адміністративного управління не 

було у цей період і на Пороссі (сучасна Корсунівщина). Він також відмітив особливу роль 

Поросся у системі захисної лінії Київської землі, так званої «пороської захисної лінії» [12]. 

Історію Звинигородського повіту у литовські часи на сучасному етапі досліджує 

П. Кулаковський. Цей регіон у XIV – першій половині XVI ст. подібно до Переяславщини 

зазнавав постійних руйнівних впливів від кочових орд, тому сприймався як сучасниками, так 

і  дослідниками малозаселеною, винищеною територією. Утім, за дослідженнями 

П. Кулаковського, Звинигород у часи правління князів Олельковичів залишався київським 

пригородком, а після втрати Київщиною удільного статусу став відносно незалежним від 

київського воєводи, адже намісників призначав сам великий князь, а не воєвода. Також 

додатковим чинником послаблення зв’язку із Києвом став економічний занепад 

Звинигородщини [20]. Далі автор йде за В. Антоновичем і зазначає, що у Звинигородському 

та Переяславському повітах взагалі не було зем’ян (тобто шляхетського прошарку); 

обидва повіти були настільки спустошені татарами, що князі перестали надсилати туди 

намісників [20, с. 222; 2, с. 558–561]. 

Значним доробком у царині історії Київської землі у татарську добу володіє 

Олена Русина. Як влучно зауважила дослідниця, характеризуючи Україну в політичній 

системі Золотої Орди, «відбулися й більш масштабні устроєві зрушення, засвідчені змінами в 

макротопонімії українських земель» [29, с. 62–63]. На її думку, на зміну терміну «Руська 

земля» у сенсі політико-географічної номенклатури (як збірне найменування Київщини, 

Переяславщини та Чернігівщини) усталилися нові, невідомі з давньоруських часів поняття 
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«Київська земля» та «Сіверська земля» [29, с. 63]. Відтоді Переяславщина у понятійно-

термінологічному апараті асоціюється з терміном «Київська земля». Загалом же тема історії 

Київської землі у постмонгольські та литовські часи не набула того значення у працях 

істориків багатьох поколінь, яке мало б належати ключовому регіону, території, врешті ядру і 

центру державотворчих процесів України. Внаслідок процесів знелюднення та «знекняжіння» 

і «паралельно формування татарської адміністрації й осередків татарської людності, стало 

утворення поняття «Татарська земля», котре перетворилося на стійкий компонент 

етнографічних уявлень XIV–XVI ст.» [26, с. 24]. Ще раніше М. Корінний у своєму дослідженні 

констатував руйнування системи державного устрою, припинення функціонування значної 

кількості адміністративних осередків, центрів князівських уділів і навіть князівств, такого як 

Переяславське. Там після монгольського завоювання, на думку історика, не згадуються ні 

місцеві руські  князі, ні їхні намісники [19, с. 67]. 

У своїй підсумковій праці О. Русина, опираючись на праці Володимира Антоновича та 

Михайла Грушевського, відкинула теорію суцільного занепаду Русі після монгольського 

нашестя. На її думку, воно «завдало нищівного удару по історичному життю на Подніпров’ї, 

однак не зупинило його плину» [30, с. 21]. Переяслав у татарські часи продовжував бути 

«прищіпкою» Києва і за відсутності київської княжої династії у другій половині XIII ст.  

відбулося «знекняжіння» цих земель [30, с. 30]. 

О. Русина також на прикладі Путивльських волостей литовського періоду 

показала міцний економічний зв’язок цього регіону лівобережної частини Київського 

воєводства [27; 28]. Зокрема, вчена указує на надходження до Києва надійного джерела 

стабільних прибутків, що йшли з 14 путивльських волостей й тому київське боярство завжди 

почергово тримало ці волості у держанні [28, с. 114–115]. 

За влучним спостереженням Омеляна Пріцака, хронологічний період від середини 

XIII ст. до 1440 р. залишається найтемнішим в історії регіону [35, р. 14]. Цю ж точку зору 

поділяє Олена Русина, яка, зокрема, у своїх «Студіях з історії Києва та Київської землі» 

відзначила, що «прогрес у дослідженні того, що традиційно зветься «татарським» і 

«литовським» періодом в історії Київщини, був доволі незначним» [26, с. 6].  

Низку цікавих сюжетів та спостережень щодо політико-адміністративного устрою та 

системи управління Переяславщини у татарську і литовську добу подає у своїй монографії про 

Південну Київщину у 60-х роках XIV – 60-х роках XVI ст. Юрій Михайлюк [24]. Історик, 

зокрема, заперечує «категоричне судження про абсолютне збезкняжіння  земель середньої 

течії Дніпра від часу монгольської навали до кінця XIII ст.», наводячи приклад князювання у 

Пороссі князя Юрія Пороського, як реальний факт [24, с. 53–56]. 

Вчені відзначають, що проблема «знекняжіння» у Середньому Подніпров’ї (Київщині та 

Переяславщині) у другій половині XIII ст. до сих пір не має однозначного алгоритму для її 

остаточного розв’язання. Більше того, дискусійною залишається проблема не лише 

адміністративно-територіального, а й державного підпорядкування цих територій. Так, 

С. Томашівський та Ю. Терещенко вважали, що землі Середнього Подніпров’я (Київщина та 

Переяславщина) ввійшли до складу Золотої Орди й стали татарськими провінціями з 

ханськими баскаками на чолі [33, с. 99; 32, с. 173]. Утім переважна більшість вчених 

схиляються до думки, що «руські землі не ввійшли безпосередньо до улусу Джучидів, а 

перебували у васальній залежності від хана» [24, с. 48–49]. Аналіз різних точок зору вчених, 

літописних повідомлень та нумізматичних знахідок на території Середнього Подніпров’я дали 

підстави Г. Козубовському зробити висновки про перманентне відродження життя на землях 

Переяславщини у XIV ст. [15; 17; 18; 5; 14]. 
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LITHUANIAN TIME IN THE HISTORY OF PEREYASLAW LAND: 

HISTORIOGRAPHY QUESTION 

The article deals with the historiography of the question of political and socio-economic life of 

Pereyaslav principality in the Lithuanian period of history. The poverty of the sources gave rise to a 

number of discussion topics in historiography regarding the decline of the Pereiaslav land during 

this period. 

Keywords: Grand Duchy of Lithuania, Pereyaslav, Pereyaslav land, historiography, 

discussion.  
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УДК 2-135:008(=161.2)(091) 

Віта Бова 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

СИМВОЛІЗМ ХРИСТИЯНСЬКО-ЯЗИЧНИЦЬКОГО СИНКРЕТИЗМУ У 

КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ 

 

Виявлено  язичницькі символи, які не зникли впродовж непростої історії нашого народу, 

а пристосовувалися, асимілювалися, трансформувалися, точніше синкретизувалися з 

культурою сучасності. Ця символіка використовується у різних галузях мистецтва та 

побуту: в архітектурі, дизайні, на одязі, предметах домашнього господарювання, амулетах, 

емблемах. З’ясовано смислове та предметне знакове значення цих символів.  

Ключові слова: символ, знак-символ, синкретизм, язичницька символіка, солярні знаки.  

 

Постановка проблеми. Реалії сучасного життя підтверджують пробудження 

суспільного інтересу до свого рідного у всіх сферах життєдіяльності людини. Українська мова 

як державна мова спілкування не тільки де-юре, а й де-факто. Популярними є нині етнічні 

мотиви у мистецтві: музичному, образотворчому, архітектурі тощо. Зокрема в інтер’єрі 

сучасного житла часто зустрічаються ткані килими та вишиті рушники; вишиванка – це не 

лише атрибут етнічного мистецько-культурного перфоменсу, а й елемент сучасного стилю в 

одязі, від кежуал до ділового і святкового. Завдяки таким українським дизайнерам як Віта Кін, 

Роксолана Богуцька, Оксана Караванська наша вишиванка стає світовим брендом. Сучасні 

мистецькі інтерпретації автентичної символіки поєднуються з традиційними техніками й 

прадавніми елементами на полотні та є, водночас, як унікальними, так і універсальними.  

Модною є нині музика в стилі етнофольк. Сучасні гурти ONUKA, OwamO, Правиця, GO-

A тощо записують обрядові пісні, веснянки, щедрівки та доносять музичну спадщину 

українського народу до сучасного слухача у свій унікальний спосіб, тим самим 

популяризуючи свою культуру. 

Простежується тенденція і до зміцнення позицій духовності крізь призму релігійної 

свідомості українців, що відіграє важливу роль у формуванні культури та побуту сучасної 

людини. Слід зауважити, що релігійна свідомість українців має свою специфіку, це не чисто 

християнська традиція, а синкретизм двох світоглядних парадигм: язичництва і християнства. 

Духовність українців ґрунтується на єдності місцевих язичницьких вірувань та канонів 

візантійського православ’я.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема трансформації язичницької обрядовості 

у християнську культуру висвітлюється у різних контекстах: археологічному, історичному, 

культурологічному, релігійному, філософському. Серед таких, котрі висвітлюють історичні 

події, акцентуючи на релігійному бутті Київської Русі, слід відзначити П. Толочка, 

Н. Яковенко, М.Котляра та інших. 

Досить лаконічно та змістовно розкриває проблематику язичницьких богів, календаря та 

світобудови Г. Лозко у праці «Коло Свароже» [2]. Одна з найгрунтовніших праць, 

присвячених релігійній трансформації давньоруського суспільства – «Київська Русь: від 

язичництва до християнства» О. Моці та В. Рички [6]. Глобалізаційні процеси на початку 

ХХІ ст. актуалізують дослідження язичницьких вірувань, взаємозв’язок християнства й 

язичництва у контексті українського світогляду. Про це свідчить цілий ряд захищених 

дисертацій з історії, філософії та релігієзнавства таких авторів, як А. Голуб, М. Козлов, 

Г. Кулагіна, Ю. Мисько, С. Работкіна, М. Ткач, О. Тупик та інших. Про науковий інтерес та 

різноаспектність дослідження християнсько-язичницького синкретизму свідчать праці таких 

сучасних українських науковців: С.Бондара, Ю.Борейко, М. Зубова, В. Крисаченка, 

А. Кудрицького, О. Педерсена,  Ю. Писаренка, О. Потапенка, О. Ткаченко, М. Худаша, 

О. Шуби та інших істориків та філософів. 
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Мета статті. З’ясування значення знаків-символів, закодованих багатовіковою 

язичницькою історією, та виявлення їх атрибутивності у контексті сучасного культурно-

побутового простору.  

Виклад основного матеріалу. Символізм завжди відігравав велике значення у процесі 

інтерпретації людиною навколишнього світу. Перша спроба рефлексувати світ навколо 

людини і саму людину виникає ще у первісному суспільстві й проявляється у міфологічній 

формі через символізм та образність, чуттєвість та алогічність. Сучасна людина не змогла 

заперечити архаїчність світосприйняття, незалежно від появи релігії, філософії. Світ не 

відмовився від символів, незважаючи на усі досягнення науково-технічної революції та високі 

інформаційні технології, а навпаки, з’являються нові – для спрощення передачі інформації. 

Значна частина символів, якими оперує людина, свідомо чи несвідомо, сягає своїм корінням у 

язичницьку слов’янську добу. Тенденції нинішньої моди до стилю Етно (фольк) усе частіше 

проявляються не тільки у художній творчості та образотворчому й музичному мистецтві, а й 

побуті пересічного українця. 

Спробуємо розібратися, які язичницькі символи не зникли впродовж непростої історії 

нашого народу, чому утрималися впродовж тисячоліть в народних звичаях, в українському 

фольклорі та з’ясувати їх знакове значення. Перш ніж перейти до з’ясування значення окремих 

культурних символів, звернімося до поняття «символ». 

У логіці поняття «знака-символа» означає знак, який фізично не пов’язаний з предметом, 

що позначає, а його значення встановлюється за взаємною згодою. Ці знаки ми 

використовуємо у математиці: додавання (), множення (×), порожня множина (Ø) і т. п. На 

письмі букви є нічим іншим ніж знаком звуку, в музиці ми використовуємо ноти. З дорожніми 

знаками ми зустрічаємося щодня дорогою додому, роботи тощо.  

Знаки мають своє предметне і смислове значення. У них закодована інформація про 

предмет, однак, слід зауважити, залежно від контексту. До прикладу «скансен». Якщо ми 

скажемо: «Бути в Швеції і не відвідати Скансен – не побачити Швеції». Предметне значення, 

у даному випадку, – швецький етнографічний музей просто неба, тобто сам заклад. Смислове 

значення: перший етнографічний музей у світі, розташований у Стокгольмі, де представлено 

близько ста п’ятдесяти будівель і садиб періоду вісімнадцятого – двадцятого століть, з метою 

демонстрації життя шведів різних соціальних верств. Окрім того, тут мешкають і свійські та 

дикі тварини. Працівники скансену одягнені в традиційний одяг відповідної епохи [12]. 

Однак, у висловлюванні: «Переяславський скансен побудований за принципом 

відтворення еволюції народного житла від найдавніших часів до двадцятого століття», 

предметне значення – сам Музей народної архітектури та побуду Середньої Наддніпрянщини, 

а смислове – найбільший в Україні музей просто неба, «територією у 25 га, де розташовано 

близько 300 об’єктів, з них – 122 пам’ятки народної архітектури XVII–XIX ст., у тому числі 20 

дворів з хатами та господарськими будівлями, представлено більше 20 тисяч експонатів: твори 

народних майстрів, знаряддя праці, речі побуту, археологічні матеріали, документи, 

фотографії» [7]. 

У такий спосіб спробуємо зосередитися на язичницьких символах, які впродовж історії 

пристосовувалися, асимілювалися, трансформувалися, а точніше синкретизувалися, і 

посідають чільне місце у культурі сучасності. 

Язичницькі вірування були своєрідною філософією життя людини, слугували запорукою 

гармонійного співіснування із навколишнім світом. На початковому етапі засвоєння 

християнства на рівні масової свідомості в Київській Русі переважно йшло через осягнення 

текстів Старого Завіту, зміст якого більш відповідав ментальності народу. Трактування 

християнства в такому контексті інтуїтивно зближувалося із язичницькими світоглядними 

установками.  

Звичайно перехід до нової віри не був легким для наших предків і мав низку 

суперечностей. Саме на межі протистояння двох світоглядних позицій і розгортається процес 

їх взаємодії, взаємовпливу та синкретизації. У«Слові про закон і благодать» митрополит 

Іларіон виступає носієм нового світогляду. Однак в інтерпретації християнства автором 
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проглядається язичницьке минуле. Так, на відміну від офіційної церковної традиції, Іларіон не 

заперечує релігійну наступність на Русі (від язичництва до християнства). У «Слові» не 

розвинута тема зречення від світу тілесного заради спасіння людської душі; образ Христа 

позбавлений містичного змісту і максимально наближений до земного буття. Головна увага 

акцентується на реальних справах Ісуса в цьому світі, а не на трансцендентному вимірі етапів 

його життя [1]. Певна дуальність, коли християнство накладається на традиційні погляди, 

присутня в новому світогляді. Таким чином, у надрах давньоруського християнства існувало 

досить толерантне ставлення щодо дохристиянської спадщини. Завдяки чому певна частина 

язичницьких уявлень не відкидалася з релігійної культури, як щось несумісне з новою вірою, 

а, навпаки, приєднувалася до християнства й активно ним перероблялася. 

Серед усього розмаїття стародавніх знаків головними є символи, присвячені Сонцю, 

Землі та Воді. Найбільш вживаними із них були, та й залишаються до нині, символи Сонця, 

так звані, солярні знаки. Вони використовувались в культурах народів усього світу. Та 

найбільш широкого застосування символи Сонця віднайшли у слов’янській культурі, зокрема 

і в українській. Сонце було шановане з одного боку як небесне світило, що знаходиться в 

середині світла, все висвітлює, і як Бог, як Цар-Сонце.  

У давні часи Сонце відігравало важливу роль у житті людей, які вважали його джерелом 

усього живого на Землі, мірилом часу та простору. Ці погляди лягли в основу формування 

світосприйняття слов’ян. Тому знаки Сонця люди наділяли усією силою та магією небесного 

світила та прагнули закликати його собі на допомогу. Такий знак має місце у православних та 

католицьких храмах, капличках тощо (рис. 1; 2). 

На особливу увагу заслуговує язичницька восьмикутна зірка, звана предками як Алатир 

(від др. іран. al-atar – «біл-горюч»), а не шестикутна зірка Давіда, була головним символом 

різдвяно-колядницьких містерій в Україні. Зірка-Алатир являє собою український колорік у 

вигляді восьми головних циклів: Коляда, Масляна, Великдень, Трійця, Купала, Спасівка, 

Рожаниці, Діди. Восьмикутник є характерним і для народної орнаментики, особливо 

гуцульської. Загалом, цей символ зустрічається у кожному напрямку народного мистецтва – в 

українських писанках, українській вишивці, народному різьбленні, витинанці тощо. Це 

символ Бога-Творця Сварога, символ Порядку і Світобудови. Він зв’язує усі сторони світу і 

позначає абсолютний баланс, гармонію і рівновагу, здійснюючи потужну цілющу дію. 

Споконвіку, наші Пращури використовували восьмикутну зірку як універсальний оберіг 

у своєму побуті. У кожній хаті на Святвечір стояв Алатир – він беріг мешканців і відганяв 

лихо від оселі. Алатир – це провісник Божеського добра, око Роду. Саме тому колядники 

використовували восьмикутну зірку в якості свого найголовнішого оберегу і атрибута Різдва, 

наряджаючись у святкові маски і шкури тотемних тварин, прославляючи новонародженого 

Божича-Коляду. Ця традиція збереглася до нині (рис. 3).  

Солярна символіка, символіка Сонячної стихії та Сонячних світлих Богів Дажбога, 

Сварога, Хорса, − одна з найсвітліших у слов’янській традиції й асоціюється з ідеальним 

світом Правь, де правлять закони честі й справедливості. Усі солярні знаки пов’язані із 

збільшенням та примноженням як духовного, так і матеріального блага людини. Серед цих 

знаків немає жодного, що міг би зашкодити людини. 

На жаль, позитивне значення солярних символів, особливо свастики, було затьмарене 

історичними подіями початку ХХ ст., коли нацисти Німеччини присвоїли його в якості свого 

символу, а згодом – і офіційної емблеми. Фашизм настільки очорнив і скомпрометував знак 

свастики, що після 1945 р. майже усі країни світу відмовились від його використання. 

Насправді ж, сам по собі знак не має ніякого відношення до страхіть, що коїли фашисти.  

Солярні знаки, як і прямий хрест, мають місце у християнських релігіях (католицизм, 

православ’я). Зображення цих символів можна побачити в мозаїці Київського Софіївського 

собору та розписах в інших храмах, зображеннях ікон, а також вишивках одягу 

священнослужителів (рис. 4; 5; 6). 

У наш час, використовуючи солярну символіку в різних галузях культури та мистецтва, 

повертаються до їх первинного позитивного значення: символи Сонця зображують на 
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амулетах, емблемах, малюнках; їх використовують книжкові видавництва та різні історичні 

клуби тощо, а особливо виражена у такому виді декоративно-прикладного мистецтва, як 

вишивка.  

На цих конкретних прикладах ми спостерігаємо, що ці знаки досить часто 

використовують попарно, поєднані в один узор. Так знак вічного кругообігу Всесвіту – 

Свастика, та обертання навколо сонця – Суасті (рис. 7). Спостерігається цей дуалізм і на 

фресках Софії Київської. До прикладу, почергове зображення прямих хрестів та знаків 

свастики і саусті використовується як візерунок, що розмежовує середній та нижній ярус 

апсиди Софії Київської (рис. 4). «У середньому ярусі апсиди широко розгорнута 

багатофігурна композиція «Євхаристія» – символічна сцена причащання апостолів, що 

розкриває основний догмат християнського віровчення. До цієї сцени тяжіють за смислом 

фрески на стінах центрального нефа, трансепта і на хорах Софіївського собору. Нижній ярус 

апсиди займають зображення «отців церкви» — святителів та архидияконів (мозаїка 

збереглася тільки у верхній частині постатей). Це неперевершені за майстерністю виконання, 

глибиною характеристики та психологічною насиченістю портрети» [10]. У «Повісті минулих 

літ» заснування Софійського собору значиться 1037 роком; а в Новгородському літописі – 

1017 та 1037 роками – це саме період утвердження нової віри, тому чи не найяскравіше 

простежується християнсько-язичницький синкретизм через образність та візуалізацію 

світогляду, що проявляється в оздобленні інтер’єру Собору.  

З’ясуємо предметне та смислове значення найвикористовуваніших знаків слов’янського 

походження. Свастика і суасті: предметне – сам знак у вигляді хреста з поворотом кожного 

променю під кутом 90º вліво або вправо. Смислове значення. У першому випадку «символ 

Вищого Небесного Закону, якому підкорюється усе суще. Від неухильного виконання цього 

закону залежало саме життя в цілому. Тому, вважають, що свастика служила людям оберегом, 

призваним охороняти існуючий Закон та Порядок їх буття» [9]. Суасті ж слугує символом 

«кругообігу життя на Землі, обертання планети навколо Сонця, а також чотири північні ріки, 

що ділили землю наших предків на чотири території, які належали народам: дарійцям, 

харійцям, росенам та святорусам. Із цим знаком ходили як на жнива, так і в бій (символ 

обов’язково зображали на стягах та воєнній атрибутиці), оскільки він приносив перемогу у 

всіх починаннях. В якості оберегу символ суасті принесе вдачу та славу людині, якщо вона 

має не лише фізичну силу, але й силу духа та йде світлим шляхом Праві» [9]. 

Знаки посолонь та чароворот дуже схожі з попередніми, однак зображуються з нахилом 

вліво/право. Яке їх смислове значення? Посолонь – знак «осіннього Сонця-Ярила, що йде на 

спочинок, закінчення всіляких робіт на благо Рода, символ працелюбності та стійкості духу 

людини, якій Мати-Природа дає можливість відпочити. Оберіг наділений очисною силою 

Сонця, Світла та Життя. Тому його використовували жінки для збереження можливості 

продовження роду, вишиваючи його на одежі. А щоб зберегти зібраний урожай та забезпечити 

родючість землі у майбутньому, цей знак не тільки вишивали на одежі, а й наносили його на 

стіни приміщень, де зберігався врожай» [9]. Цей знак нагадує людині, що у неї є завжди 

можливість для розвитку. 

Чароворот, у свою чергу, зображення якого показує рух в протилежну сторону. 

«Вогняний хрест, що обертається, є обережним символом, покликаним відвертати темний 

магічний вплив, злі чари тощо. Палаючий хрест, спалюючи магічні темні сили, допомагає 

людині прояснити ситуацію та позбутись власних ілюзій, уникнути обману, тим самим знак 

дарує захист від магічного впливу. Знак можна носити у вигляді прикрас, але особливу силу 

має саме вишитий оберіг. Його вишивають на сорочках, рушниках, подушках тощо. Чароворот 

обов’язково супроводжував весілля. Його вишивали на одежі молодят, щоб відвести злі 

магічні наміри» [9]. 

Слід зауважити, що символи у вигляді ліній з поворотом у 90° притаманні кожній 

культурі. У Стародавній Греції він має назву «Меандр». Начебто назва походить від річки, яка 

має нескінченну кількість поворотів і на місцевості створює щось схоже на цей орнамент 

(рис. 10). Цікаво, що цей орнамент знайдено на браслеті, виготовленому з мамонтової кістки 
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на території України. Ця археологічна знахідка Мізинської стоянки на Чернігівщині, 

розшифровується як найдавніший календар, з яким споріднений трипільський орнамент та 

українські вишиванки й писанки (рис.11). А найдавніше зображення символу, який ми тепер 

називаємо свастикою, в Україні знайдене на кераміці трипільської доби (рис. 12). 

Ці та інші знаки, які дійшли до нас з глибин історії нашого народу, як ми бачимо існують 

і в інших культурах. Це свідчить про те, що тільки но людина могла сприймати, 

усвідомлювати, вона почала візуалізувати розуміння світу, який її оточує. Сприйняття часу у 

всіх язичницьких віруваннях є циклічним, а не лінійним, як для сучасної людини, що йде від 

минулого через теперішнє у майбутнє. Таке уявлення про час з’являється у християнському 

світогляді і запропоноване Августином Блаженним. Наші предки помічали, що усе проходить 

через певні стадії. Рослина народжується, розцвітає, дає плоди і відмирає, а потім знову 

відроджується. Змінюються пори року і їх чотири. Сонце так само з’являється зранку, 

доходить до вершини, знову опускається і зникає, а потім – з’являється. Людина – 

народжується, зріє, старіє і помирає. Очевидно. що чотири кінці хреста мають повороти і 

символізують рух. Рух означає розвиток і діяльність. А так, як уся природа для предків була 

одушевленою, кожне явище природи чи діяльність людини мала свого творця, то язичництво 

в усіх культурах політеїстичне. Відповідно, кожен бог та його спектр впливу на природу і 

людину  візуалізувався через символи. Найбільш значущі для людини пройшли крізь історію 

й збереглися у культурі народу в різних проявах, що мають як релігійний контекст так і 

побутовий. Язичницьке світосприйняття несе у собі філософію вічного життя, обожнювання 

природного начала Всесвіту, радість існування на землі. Очевидно цим і пояснюється 

символізм української культури та вічність, живучість і невикорінність національних 

традицій. 

Здійснений аналіз знакової системи, на прикладі окремих знаків-символів, яка має 

архаїчне коріння та збереглася до нині у культурі українського народу, дає змогу дійти 

висновку та визначити перспективи подальших наукових розвідок прикладного 

характеру. Автор сподівається, що запропонований семіотичний підхід буде корисним для 

подальших наукових рефлексій об’єктів культурної спадщини Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав»:  

 археологічних артефактів; 

 етнографічних матеріалів; 

 архітектурних об’єктів; 

 творів образотворчого мистецтва тощо.  

Кожна річ, представлена в експозиції конкретного музею чи знаходиться у фондовій 

колекції НІЕЗ «Переяслав», сама по собі є символом певної епохи, й, окрім того, може містити 

зображення, що мають інформативний характер: коди культури. Тому семіотичний підхід 

тлумачення цих знаків дозволить глибше пізнати власну історію, адекватно сприймати 

символіку та вірно її інтерпретувати в просвітницькій роботі.  
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Vita Bova 

SYMBOLISM OF CHRISTIAN-HEATHEN SYNCREATISM IN THE CULTURAL 

LIFE OF UKRAINIANS 

The heathen symbols which have not disappeared during our difficult history, but adapted, 

assimilated, transformed and syncretized with the culture of modernity were revealed. This symbolism 

is used in various fields of art and life: in architecture, design, clothing, household items, amulets, 

emblems. Semantic and substantive symbol meanings are found. 

Key words: symbol, syncretism, heathen symbolism, solar symbol. 

 

 
Рис. 1. «Всевидяче око у промінні сонця». Церква св. апостолів Петра та Павла 
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Рис. 2. Капличка в козацькому поселенні «Мамаєва слобода» 

 
Рис. 3. Фото зі святкування Різдва Христового, м. Київ, Софіївська площа, 2018 р. 
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Рис. 4. Солярні знаки в мозаїці Київського Софіївського собору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Одяг священнослужителя    Рис. 6. Нанківська чудотворна ікона 
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Рис. 7. Знаки свастика та суасті      Рис. 8. Знак посолонь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Знак чароворот     Рис. 10. Грецький орнамент «Меандр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Мізинські браслети    Рис. 12. «Свастика» трипільської культури 
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УДК 356.15:94(477)«1941/1943» 

Надія Бойко  

(Переяслав-Хмельницький) 

 

БОРОТЬБА ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ З ПАРТИЗАНАМИ НА 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ У 1941–1943 РОКАХ (АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ ЦДАВО УКРАЇНИ) 

 

У публікації представлені документи Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України, які містять інформацію про окупаційний режим на 

Переяславщині та його боротьбу з партизанами у 1941–1943 роках. Розглядаються 

документи окремого фонду ЦДАВО України – колекція мікрофотокопій документів німецько-

фашистських адміністративних установ, армійських груп та їх тилових охоронних 

підрозділів, що діяли на окупованих східних територіях (Ф. КМФ-8). 

Ключові слова: ЦДАВО України, Друга світова війна, Переяслав, Переяславщина, 

окупація, партизани.  

 

На сьогодні малодослідженою є проблема боротьби окупаційного режиму з партизанами 

на Переяславщині у роки Другої світової війни. Лише окремі її аспекти досліджувалися у 

наукових розвідках. Зокрема, досить вагомою з проблематики нацистської окупації 

Переяславщини є робота Я. Потапенка та О. Гончаренка «Переяславщина у період Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр.» [2]. Її автори використовують як відомі дослідницькому 

загалу джерела, так і не апробовані матеріали Галузевого державного архіву Служби безпеки 

України. Наступні публікації О. Гончаренка у співавторстві з О. Тарапон «Рух опору на 

Переяславщині періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.) [1] та Я. Потапенка 

«Особливості антифашистського руху опору на Переяславщині у період радянсько-німецької 

війни 1941–1945 років» [3] вносять до наукового обігу інформацію низки важливих 

документальних джерел. Дослідники О. Гончаренко та Я. Потапенко характеризують 

джерельну базу досліджень окупаційного періоду Переяславщини як доволі незначну та  

фрагментарну [2, с. 255]. Наявні документальні матеріали є маловивченими, проте дають 

уявлення про життя місцевого населення та позначають основні етапи нацистського 

панування. 

Не вдаючись до детального огляду інших наявних розвідок дослідників з історії 

Переяславщини періоду німецької окупації зазначимо, що важливим елементом продовження 

студій з зазначеної проблеми є її джерелознавчий аспект. 

Документи німецького походження, що зберігаються в Центральному державному архіві 

вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України) є важливим джерелом 

для дослідження окупаційного періоду на Переяславщині. Розглядаються документи окремого 

фонду ЦДАВО України – колекція мікрофотокопій документів німецько-фашистських 

адміністративних установ, армійських груп та їх тилових охоронних підрозділів, що діяли на 

окупованих східних територіях (Ф. КМФ-8). Типовими за формою документами цієї колекції 

є: накази, розпорядження, інструкції, донесення, рапорти, плани, журнали бойових дій 

(військові щоденники), схеми і карти.  

Основна частина інформації про воєнні дії безпосередньо в Україні зберігається у 

документах командувача військами оперативного тилового району групи армій «Південь». На 

жаль, більшість архівних документів не дають вичерпної інформації з досліджуваної 

проблеми.  

Документальні матеріали деяких військових німецьких формувань в кінці Другої 

світової війни потрапили до рук американського командування в якості військових трофеїв. 

Після війни вони були передані до Національного архіву США, де їх використали для 

створення мікрофільмів. У 1960 р. у США на них були складені каталоги, після опублікування 

яких мікрофільми широко поступили у продаж. 
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7–21 січня 1965 р. на замовлення Інституту історії партії при ЦК КП України і на підставі 

розпорядження Ради Міністрів УРСР № 4, Архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР 

було асигновано 1287 доларів, на які через контору «Міжнародна книга» було замовлено 164 

ролики мікрофільмів. 

У серпні – вересні 1965 р. вони надійшли до Архівного управління при Раді Міністрів 

УРСР, а звідти були передані на тимчасове зберігання до Центрального державного 

історичного архіву УРСР. Зараз знаходяться у Центральному державному архіві вищих 

органів влади та управління України.  

Бої на підступах до Переяслава розпочалися на початку серпня 1941 р. Німцям не вдалося 

форсувати Дніпро в районі Переяслава. На початку вересня фашисти переправилися через 

Дніпро біля Трипілля і Кременчука, обійшовши радянські підрозділи з флангів, і рушили на 

Переяславщину по лівому березі двома колонами – з півдня та з півночі.  

17 вересня 1941 р. частини Червоної Армії залишили Переяслав. До міста ввійшли 

німецькі війська. Почався період тимчасової окупації Переяславського району, який тривав до 

22 вересня 1943 р., тобто два роки і п’ять днів. 

Військові підрозділи в окупованому місті почали створювати орган управління – 

гарнізонну комендатуру. У документі це зафіксовано так:  

«Управління [продовольче управління 162 – Авт.] створило з 3-го по 15-е жовтня в 

Переяславі пункт видачі продовольства і перетворило його в якості єдиного військового 

закладу одночасно в гарнізонну комендатуру. Цей населений пункт і його околиці були 

обшукані військами з метою виявлення руських солдатів, зброї і боєприпасів. Захоплених 

полонених і зібрану зброю і т. п. довелося відправити на збірний пункт в Яготин. 

У даному районі призначені: 1 бургомістр, 1 заступник бургомістра, 

1 секретар,1 начальник колгоспу і 1 його заступник, які займаються питаннями збирання 

майже зібраного урожаю, який поки що знаходиться в снопах і копицях. Збір зернових і 

коренеплодів наразі ще продовжується» [7, арк. 228].  

В звіті про роботу окремих гарнізонних комендатур, яка пророблена упродовж 1–19 

жовтня 1941 р. у розділі «Робота в конторах гарнізонних комендатур» наводяться перші кроки 

нової влади:  

«Складаються списки жителів. Чоловікам призивного віку видаються посвідчення 

особи. До теперішнього часу в районі дій гарнізонної комендатури у Великій Каратулі 

появилися 50 цивільних і військовополонених. Видано 20 довідок про благонадійність, які 

призначені для звільнення українців із таборів для військовополонених» [7, арк. 229–230]. 

Через кілька днів в «Особливому розпорядженні № 20» від 29 жовтня 1941 р. довелося 

констатувати: «Встановлено, що місцеве населення вперто ухиляється від обліку і реєстрації. 

Не підлягає ніякому сумніву, що тут мова іде, як правило, про осіб, у яких є підстави боятися 

реєстрації. Щоб здійснити відповідний тиск на явку місцевого населення в реєстраційні 

пункти в населених пунктах, необхідно відповідним чином оголосити населенню, що особи, які 

не пройшли реєстрацію в належні терміни, будуть вважатися партизанами. Ці заходи 

проводити зі всією суворістю» [6, арк. 21]. 

Отже, за цим документом бачимо, що партизаном могли назвати людину, яка не 

зареєструвалася у зазначені терміни.  

Правила реєстрації, паспортизації, надання довідок змінювалися впродовж перебування 

нацистів у населених пунктах, трансформувалися під впливом заходів, запроваджуваних на 

певній території та змінювалися залежно від ситуації на фронті та в тилу. 

У звіті від 21 жовтня 1941 р. про пророблену роботу силами гарнізонних комендатур в 

районі розквартирування зазначається: «В Переяславі полк [164-й піхотний полк – Авт.] не 

створив гарнізонної комендатури, так як з прибуттям в район 

розквартирування комендатура уже існувала (створена комендантом армійського тилового 

району 585)» [7, арк. 226]. Отже, згідно цього документу в Переяславі комендантом 

армійського тилового району 585 було створено гарнізонну комендатуру.  
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У селах району військові частини відразу ж почали призначати бургомістрів [так 

зазначено в документах – Авт.]. Документи, датовані 21 жовтня 1941 р., зафіксували такі 

призначення в кількох селах. 

«Гарнізонна комендатура призначила бургомістрів і начальників колгоспів у 

Студениках, Панфілах, на хуторі Сосновка, в Соснові і в Сомковій Долині» [7, арк. 226] . 

«В населених пунктах Єрківці і Старе бургомістри були призначені 111-ю піхотною 

дивізією» [7, арк. 225]. 

 «8-а легка транспортна колона призначила бургомістрів у Великій Каратулі і на 

хуторі під Великою Каратуллю. В зазначених населених пунктах були призначені також 

тимчасово начальники колгоспів» [7, арк. 229 ]. 

 «В районі розквартирування полку діють наступні бургомістри: 

у Чопилках – Єрмак Хвилон Максимович, 

 у Панфілах – Лецат Євгеній Романович, 

 у Соснові – Бережний Павло, 

на хуторі Сосновка – Данильченко Макар, 

у Сомковій Долині – Царьох» [7, арк. 224]. 

«В якості бургомістрів призначені: 

 у Великій Каратулі – Обциренко Томас, 

 у Строковій – Юханович Роман, 

 у Сулимівці – Шамолов Симон, 

 На хуторі ім. 1 Травня під Великою Каратуллю – Овсієнко Олексій» [7, арк. 227]. 

Цілком зрозуміло, що зайняти таку посаду могли тільки особи, що виявляли лояльність 

до «нового порядку». Мотивами співпраці з окупантами виступали як ідеологічні, так і 

економічні чинники. 

Українські землі воєнної зони були підпорядковані тиловим органам командування 

групи армій «Південь». Командувач військами оперативного тилового району групи армій 

«Південь» генерал Фридерічі видав «Особливе розпорядження № 22»  від 31 жовтня 1941 р. У 

цьому розпорядженні у розділі «Бойові дії проти партизанів» зазначається: 

«Покласти на бургомістрів і місцеве населення повну відповідальність за збереження 

спокою і порядку, а також  за забезпечення безпеки руху на дорогах, за збереження запасів і 

штучних споруд на околицях відповідного населеного пункту в радіусі половини відстані до 

наступного населеного пункту. Загони допоміжної поліції озброювати додатковими видами 

зброї. Вогнепальну зброю дозволяється видавати їм в межах виданих по цих питаннях 

інструкцій після проходження перевірки в органах безпеки СД або в органах таємної польової 

поліції. 

Сільським общинам оголосити, що у випадку партизанського нальоту, який відбувся в 

результаті порушення даного розпорядження, або внаслідок відповідних прорахунків, певна 

кількість жителів населеного пункту буде розстріляна. 

Необхідність цих жорстких заходів довести до бургомістрів через управління польових 

і гарнізонних комендатур, вказуючи при цьому на наступні обставини: 

а) В спільній оборонній боротьбі проти більшовизму кожний повинен надавати активну 

підтримку. Той, хто намагатиметься ухилитися від цього, повинен розглядатися як 

прихильник більшовизму і до нього повинні застосовуватися відповідні заходи. 

б) В будь-якому випадку сільська община зобов’язана самостійно активно забезпечити 

захист  всіма засобами, які є в її розпорядженні, від нападів партизанів і замахів різного роду. 

Необхідно терміново інформувати про події, що відбуваються, найближчу німецьку 

військову частину. Де вона знаходиться, повинен знати кожний бургомістр. Те ж 

відноситься і до шляхів сполучення з нею. Управління комендатур зобов’язані розробити і 

оголосити порядок представлення такого роду донесень. 

в) Якщо на шосейних чи польових дорогах помічені партизани, яких не вдалося знищити 

силами спеціальних військ охорони, то бургомістри зобов’язані виставити на шосейних і 

польових дорогах, яким загрожують партизани, попереджувальні пости, які повинні 
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інструктувати німецьких військових, що проїжджають мимо, і повідомляти їм про 

присутність партизанів. 

г) Ті місцеві жителі, яким стане що-небудь відомо про партизанів або про партизанські 

таємні склади зброї чи майна, повинні негайно повідомити про це в найближчу німецьку 

військову частину або у військовий заклад, бургомістру чи начальнику загону 

допоміжної поліції. У випадку невиконання даного розпорядження застосовується смертна 

кара» [5, арк. 31–32 ]. 

Смертна кара фактично перетворилась на один з найбільш поширених та ефективних 

інструментів німецької адміністрації та застосовувалася без зайвих сумнівів і зволікань. 

Усі офіційні документи, що регулювали внутрішнє життя окупованих територій, мали 

основним завданням поставити життя громадян у суворі режимні рамки, що перешкоджали б 

їм чинити будь-який опір окупантам. 

У німецькому донесенні від 8 листопада 1941 р. начальник оперативного тилу групи 

армій «Південь» телеграмою констатував: «314-й батальйон поліції завершив каральні 

операції в Переяславі» [5, арк. 110]. 

А 18 листопада 1941 р. відправлене заключне донесення про операції по зачистці 

території упродовж 11–15 листопада 1941 р., у якому детально описані дії окупантів. 

«Від одного жителя із Гланишева, що в 10 км на північ від Переяслава, надійшло 

донесення, що упродовж тривалого часу він спостерігав, як 3 жителі цього населеного пункту 

на сільській бойні, яка розміщена поблизу річки Трубіж, забивали худобу і вночі на човні 

перевозили м’ясо на протилежний берег річки. За його словами, м’ясо переправлялося для 

партизанів, які ховалися в лісі на протилежному березі річки. 

На підставі цих даних 11 листопада 1941 р. 1-а рота прочесала Гланишів. В селі 

арештовано одну людину із числа вищезгаданих трьох осіб. Двоє інших були відсутні, і 

встановити їх місцезнаходження не вдалося. Після обшуку, проведеного в селі, і, який не 

приніс ніяких результатів, забравши з собою арештованого, рота на зворотному шляху 

прочесала ліс, в якому ніби то ховалися партизани. В ході ретельного прочісування не 

знайдено нічого, що дозволило б зробити висновок про перебування там партизанів. 

12 листопада 1941 р. двоє інших підозрілих осіб явилися до міліції в Переяславі. В 

результаті допиту цих осіб не вдалося довести нічого, що підтвердило б свідчення про їхні дії 

в Гланишеві, і тому обидва були відпущені. З третім обійшлися за законами військового часу, 

тому що він був членом партії з багаторічним стажем і в якості агента надавав послуги 

ГПУ, про що підтвердили жителі села. 

8 листопада 1941 р. бургомістр Переяслава повідомив, що в селі Помоклі, біля 20 км на 

північний схід від Переяслава, є 3 брати, які виділялися своєю активністю в партійній 

діяльності і в даний час намагаються організувати партизанські групи. 

На підставі цього повідомлення 11 листопада 1941 р. 3-я рота виступила в село 

Помоклі, в якому удалося арештувати двох із згаданих трьох братів. Місце знаходження 

третього брата, який був головним винуватцем, встановити не вдалося, оскільки він, швидше 

за все, втік із цієї місцевості. 

При очній ставці арештованих з бургомістром Переяслава, який їм заявив, що до 

приходу німецьких військ, вони в якості партійних діячів тероризували в Переяславі населення 

і потім також негідним чином зводили наклеп на Німеччину і приймали активну участь у 

формуванні партизанських загонів. Вони не змогли навести ніяких обґрунтованих заперечень 

на ці звинувачення. Більше того, під час очної ставки були виявлені додаткові протиріччя і, 

таким чином, по відношенню до обох довелося поступити у відповідності із законами 

військового часу. 

Одночасно проведене прочісування села Помоклі, яке не привело ні до яких результатів. 

14 листопада 1941 р. проведена операція в Рогозові, що розташований в 35 км на 

північно-захід від Переяслава. Після переговорів з начальником гарнізонної комендатури і 

представником української міліції  заарештовано 9 осіб, які були засуджені за законами 

військового часу. 8 із них були колишніми військовослужбовцями, які дезертирували із руської 
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армії, не мали посвідчень і тривалий час знаходилися в цьому населеному пункті. Один чоловік 

виявився колишнім посібником НКВД, і в селі його характеризували як підозрюваного у 

зв’язках з партизанами. 

Зброї і боєприпасів у селі знайдено не було. 

Упродовж 12–15 листопада 1941 р. 2-а рота була задіяна в районі Комарівки. 

12 листопада 1941 р. рота прочесала район Чаплин – Макарів – Казенний. 2 чоловіки, 

яких підозрювали в належності до партизанів і які не мали посвідчень, були засуджені за 

законами військового часу. Було спалено також 2 пусті будинки, які іще 3 тижні тому 

послужили пристанищем для партизанів. 

Знайдена зброя була знищена на місці. 

13 листопада 1941 р. був прочесаний район Бирловщина – Тростяно-Безбородков – 

Ольхово – Красниця – Віненці – Борук. В Ольховой був спалений один пустий будинок, який 

також послужив партизанам в якості пристанища. За висловлюваннями жителів, 

партизани тут після цього не показувалися. 

14 листопада 1941 р. рота була задіяна в районі Пісчанка – Вітряна Гора – Городище – 

Колода. При цьому в Городищі за законами військового часу були засуджені 11 чоловік, які за 

припущеннями були парашутистами, оскільки у одного із них було виявлено парашут. Таким 

же чином бойова група обійшлася з партизаном єврейської національності, якого за 2 дні до 

цього затримав там бургомістр, призначений німецькою владою. Всі ці особи не мали 

посвідчень і знаходилися в даному населеному пункті упродовж кількох днів.  

Один чоловік із Комарівки, якого населення характеризувало як колишнього партизана і 

який втік із села, коли туди прибула бойова група, був засуджений за законами військового 

часу в зв’язку з тим, що в його будинку в Комарівці була знайдена зброя. 

15 листопада 1941 р. прочесано район на захід від Комарівки смугою шириною 8 

кілометрів аж до Дніпра. Не знайдено нічого, що дозволило б зробити висновок про наявність 

партизанів. Один пустий блочний будинок був спалений. 

15 листопада 1941 р. близько 16.00 год. рота повернулася до Переяслава» [5, арк. 193–

196]. 

Це донесення ще раз засвідчує те, що виловлювали «міфічних» партизанів і страчували 

людей, які ніякого відношення до партизанської боротьби не мали. Першочерговими 

заходами, до яких вдалися нацисти, було «умиротворення» території шляхом поступового 

знищення всіх, хто становив загрозу для окупаційної влади: комуністів, комсомольців, 

радянських функціонерів, активістів, політпрацівників, утікачів-військовополонених і т. п. 

У німецькому журналі бойових дій 20 листопада 1941 р. підводиться підсумок 

проведеної винищувальної роботи: «Поліцейський полк «Південь» завершив заходи по 

умиротворенню території в районі Переяслав – Золотоноша – Хорол» [5, арк. 207].  

Ще в одному донесенні за 20 листопада 1941 р. констатується: «Поліцейський полк 

резерву командуючого військами оперативного тилового району закінчив операцію по 

боротьбі з партизанами в районі Переяслав – Золотоноша – Хорол» [10, арк. 26].  

Наступний документ під грифом «таємно» від 12 листопада 1941 р. констатує: «В 

районах на схід від Києва знаходяться наші комендатури: …в Переяславі – гарнізонна 

комендатура ІІ 348» [5, арк. 140]. Нижче ж – подано перелік завдань, які повинні розв’язувати 

комендатури. 

«Ці комендатури займаються виставленням караульних і комендантських патрулів, 

постів регулювання руху, виставленням команд в разі критичного становища, прийомом і 

охороною військовополонених, наданням житла, використанням військових закладів 

(солдатські клуби, бані і приміщення для проведення дезінсекцій), віддають розпорядження 

про світломаскування. 

Жандармські патрулі, які виставлені німецькими комендатурами, повинні наполовину 

складатися із німецьких, а наполовину із угорських жандармів. Начальником патруля 

назначається старший за званням німецький польовий жандарм. Жандармські патрулі 
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мають право терміново втручатися при виявленні тих чи інших порушень і передавати 

винних через польові комендатури відповідним німецьким і угорським інстанціям. 

Донесення про появу партизанів, за винятком добового донесення, представлять 

начальнику оперативного тилу групи армій «Південь», а також відповідним польовим 

комендатурам. 

Німецьким комендатурам підлягають формування української міліції» [5, арк. 140]. 

Гарнізонна комендатура 348 підпорядковувалась 197 польовій комендатурі, про що 

засвідчує звіт санітарного відділу 197 польової комендатури від 18 грудня 1941 р. по 17 січня 

1942 р.: «Гарнізонні комендатури, які знаходяться в підпорядкуванні 197-ї польової 

комендатури розміщуються: … 348-а гарнізонна комендатура в Переяславі» [6, арк. 57]. 

Гарнізонна комендатура ІІ 348 Переяслав перейшла в підпорядкування 213 охоронної 

дивізії 28 січня 1942 року [4, арк. 4]. 

У наказі командуючого фронтового оперативного тилу «Південь» від 3 лютого 1942 року 

зазначено: «213 дивізії охорони тилів підпорядковані: гарнізонна комендатура І 318 у 

Золотоноші, гарнізонна комендатура І 330 у Лубнах, гарнізонна комендатура ІІ 348 у 

Переяславі. На цій території 213 дивізія охорони тилів здійснює виконання завдань по охороні, 

упокоренню і особливо по охороні ділянок залізниці Ромодан – Лубни – Київ; Ромодан – 

Лохвиця (включно) і шосейних доріг Київ, Переяслав, Лубни; Київ – Кременчук» [8, арк. 16]. 

Комендантом гарнізонної комендатури ІІ 348 (3 березня 1942 р. зафіксовано в документі) 

був ротмістр фон Архер. «Комендант, не дивлячись на свій вік (67 років), справляє враження 

міцного і жвавого чоловіка, який обережно і енергійно справляється з поставленими перед 

ним завданнями» [9, арк.19]. 

Окупанти боялися поширення інфекційних хвороб, тому населені пункти, в яких були 

виявлені осередки захворювань, закривали; і війська їх об’їжджали. Цитата із документа: 

«Згідно доповіді дивізійного лікаря [213 дивізія охорони – Авт.] у дивізійних пунктах Єрківці і 

Рогозів, що розташовані по дорозі Переяслав – Бориспіль, серед цивільного населення виявлені 

поширені випадки захворювання висипним тифом (на 2 березня 1942 р. – 68 випадків). 

Накладена гарнізонною комендатурою 348 заборона на розквартирування військ, які 

проходять, в Єрківцях раніше не виконувалася, тому що війська, які проходять, вірогідно, не 

мають ніяких інших можливостей розквартирування. 

Гарнізонна комендатура 348 провела розвідку дороги, вважає, що для здійснення об’їзду 

придатна дорога Переяслав – Моцковці – Люборці – Іванково – Бориспіль. 

Для того, щоб уникнути розквартирування військ у заражених населених пунктах, 

дивізія закрила дорогу Переяслав – Бориспіль через Єрківці і направила рух по дорозі через 

Моцковці – Люборці» [9, арк. 17]. 

У документі, який містить список районів, що підпорядковуються польовим і 

гарнізонним комендатурам [6, арк. 265], та в іншому документі, в якому подається кількість 

службовців допоміжної поліції в районах [6, арк. 268], вже записано так: «Гарнізонна 

комендатура І 348, Переяслав». З цього можна зробити висновок: гарнізонна комендатура ІІ 

була переведена в гарнізонну комендатуру І. Вдалося виявити документ, який це підтверджує: 

«Розпорядженням Головного командування сухопутних військ, Генерального штабу 

сухопутних військ / організаційного відділу /ІІ/ № 2310/42 від 19 квітня 1942 р. дозволено 

перетворити нижче перераховані комендатури в гарнізонні комендатури І /У/ згідно 

штатам військового часу № 2202 /У/:  

гарнізонні комендатури ІІ /У/ 337, 348, 358, 368, 911, 933. 

Вони отримують найменування: гарнізонна комендатура І /У/ 337 і т. д.  

Запасні підрозділи і номери польових пошт залишаються незмінними. 

Особовий склад і майно, яких не вистачає згідно новим штатам військового часу, можна 

отримати по команді через штаб командуючого військами оперативного тилового району 

групи армій «Південь» [4, арк. 17].  

Ці комендатури різняться між собою штатним розкладом.  
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У «Наказі про введення гарнізонних комендатур» від 25 жовтня 1942 р. подається 

штатний розклад: 

«Гарнізонна                                           Гарнізонна  

         комендатура / І /                                       комендатура / ІІ /                             

5          офіцерів і чиновників                    3 офіцерів і чиновників                     

13        унтерофіцерів і рядових               9 унтерофіцерів і рядових  

2          автомашини                                 2 автомашини    

2          мотоцикли                                      – 

2          велосипеди                                     2 велосипеди» [11, арк. 57]. 

У Переяславі знаходилася гарнізонна комендатура І 348, якій підпорядковувалися 

Переяславський район, що мав 49 общин, і Бориспільський район з 28 общинами [6, арк. 265]. 

В одному з документів щодо неї знаходимо наступні відомості: «1 вересня 1942 р. 

командуючому військами вермахта на Україні передані в повне розпорядження: … гарнізонна 

комендатура  І 348» [4, арк. 76]. 

У звіті про діяльність адміністративно-господарського відділу за період з 1 по 

30 листопада 1941 року зазначається: «Настрій населення залишається хорошим. Якщо деяка 

частина населення і зайняла очікувальну позицію, то це пояснюється тільки тим, що вони 

бояться більшовиків. Але все населення України з великою готовністю працює з німецькими 

командними інстанціями. Це особливо проявляється в участі населення в зборі урожаю. 

Сільське населення з великим  старанням приймає участь в зборі урожаю. Це пояснюється 

можливо тим, що воно чекає швидкого прийняття нового аграрного закону. Відмічено 

надзвичайно велике бажання місцевого сільського населення вийти з колгоспу» [10, арк. 275].  

Картину першого місяця окупації в селі Козлів Переяславського району зафіксував 

документ – «Звіт про пророблену роботу в районі розквартирування» від 19 жовтня 1941 р. У 

першому реченні зазначається «…населений пункт Козлів був очищений від партизанів». 

Нижче подаємо текст у повному обсязі: 

«Після того як населений пункт Козлів був очищений від партизанів, командування 

дивізіону запропонувало  призначити бургомістра, який був обраний жителями села. 

Колишньому керівнику колгоспу було доручено виконувати свої попередні обов’язки. Були знову 

призначені управителі, які прийняли свої бригади. Після цього всі сили були кинуті на збирання 

картоплі. На сільському сході був оголошений план роботи. Після цього був призначений 

комірник, який відповідає за склади і підвали. 

В той час як тепер на картопляні поля вийшли працювати жінки, чоловіки були зайняті 

перевезенням проса і на збиранні гречки, яка знаходилася все ще в полі. За допомогою гужового 

транспорту, який був у наявності, вивозили урожай, а убрані поля знову оброблялися, за 

винятком дуже великих колгоспних ділянок. 

Силами батареї [7-а батарея 162-го артилерійського полку – Авт.] була відремонтована 

молотарка, а після того, як силами штабної батареї був створений невеликий запас ячменю 

і вівса для фуражу, населенню села була надана можливість обмолотити деяку кількість 

зерна для себе. 

Млин у селі знову був відремонтований і почав працювати, завдяки чому можна в будь-

який час намолоти зерна для випічки хліба. 

Для того, щоб встигнути обробити більше поля і зібрати іще до настання зими 600 

моргенів (150 га) цукрового буряку, було б бажано, щоб для тракторів можна було б 

доставити достатню кількість пального, щоб можна було використати бурякокопачі і 

плуги. 

Наразі селяни в селі Козлів в повному складі знову працюють в сільському 

господарстві» [7, арк. 249]. 
У контексті взаємодії населення з окупаційною владою привертає увагу витяг зі «Звіту 

про діяльність адміністративно-господарського відділу за період з 1 по 30 листопада 
1941 року»: «Населення надає цінну допомогу німецьким військовим частинам в боротьбі з 
партизанами. Багато жителів відразу ж доносять про появу партизанів в тому чи іншому 
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населеному пункті, про місце розташування партизанських загонів, а деякі мешканці 
особисто приймають участь в боротьбі з партизанами» [10, арк. 275]. 

Цінним виглядає документ «Порядок проведення збільшення присадибних ділянок». 
Наводимо витяг: 

«На виконання даної українцям минулої осені обіцянки про збільшення особистої 
власності, якщо збір урожаю і осінньо-польові роботи будуть успішно завершені, цим 
дається розпорядження про збільшення присадибних ділянок. 

Для проведення збільшення присадибних ділянок визначальним є наступне:  
А/. Наділення землею або видання грошової премії як винагорода за співпрацю в боротьбі 

з партизанами. 
Землею наділяється в першу чергу той, хто приймав або буде приймати участь в 

боротьбі проти партизанів. 
1 

Той, хто приймав активну участь в боротьбі проти партизанів, отримає від відповідної 
німецької службової інстанції чи підрозділу, які відрядили або призначили його для боротьби 
проти партизанів, довідку. 

2 
По цій довідці претендент може зробити заявку у відповідній польовій або гарнізонній 

комендатурі на: 
а/. виділення землі 
б/. виплату премії розміром до 1000 рублів. 

3 
Якщо претендент подав заяву до пункту 2а), то гарнізонна або польова комендатура 

видає заявнику квитанцію про наявність та представляє довідку і передає відповідному 
начальнику району цю довідку для подальшої передачі її бургомістру. 

Виплата премії: 
4 

Якщо претендент подав заяву по пункту 2б) (виплата премії), або він не є селянином чи 
непридатний до земельних робіт, то гарнізонна комендатура виплачує премію, яку 
можна отримати відразу ж за бажанням або частково товарами харчової 
промисловості» [17, арк. 92]. 

Окреме місце в діяльності окупаційних органів влади посідала українська допоміжна 
поліція, кількісні показники кадрового складу якої не мали стабільності. Хоча один документ 
зафіксував «Число службовців допоміжної поліції в районах». Згідно цього документу 
кількість службовців допоміжної поліції Переяславської гарнізонної комендатури І 348 
складала 931 особу, із них Переяславський район налічував 587 осіб, а Бориспільський – 344 
особи [6, арк. 268]. 

В іншому документі вказаний розмір грошового забезпечення: 
«Члени української допоміжної поліції, допоміжних караульних команд, які виконують 

охоронні і караульні завдання, і козацьких сотень отримують щодня грошове забезпечення в 
залежності від посади в розмірі: 

Рядові – 5 карбованців в день, заступник командира відділення – 7 карбованців в день, 
командир відділення – 10 карбованців в день, заступник командира взводу – 12 карбованців в 
день, командир взводу – 15 карбованців в день, командир роти – 25 карбованців в день, 
командир батальйону – 40 карбованців в день. 

Інших звань і посад поки що не вводити. Ці норми вважати для української допоміжної 
поліції максимальними, а для допоміжних караульних команд і козацьких сотень як нормальні 
норми. Дивізії повинні  потурбуватися про те, щоб на їхній території виплачувалися єдині 
максимальні норми для службовців української допоміжної поліції. 

Переведення рядового на вищу посаду залежить тільки від його надійності і успішного 
прояву себе протягом тривалого часу. Підвищення потрібно розглядати як нагороду і воно 
повинно знаходитися в повній залежності від служби. Призначення на посаду командира 
взводу чи роти повинно бути великим виключенням і обмежуватися людьми, які виконують 
обов’язки командирів взводів чи рот» [5, арк. 148]. 
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Дуже великого значення окупанти надавали пропаганді, про що свідчить наступний 
документ досліджуваного архівного фонду, витяг із якого цитуємо нижче: 

«Пропагандистські заходи. 
Необхідно приймати міри пропагандистського характеру з тим, щоб постійно 

впливати на населення в німецькому дусі. Слід вести постійну роз’яснювальну роботу 
відносно важливих рішень. Сили міністерства пропаганди, які використовуються для цього, 
необхідно всіляко підтримувати такими засобами, як, наприклад, перевезеннями людей та 
матеріалів, наданням засобів розмноження і засобів зв’язку. Дошки оголошень в селах 
необхідно використовувати для звернень, які направлені безпосередньо до населення. У 
великих населених пунктах повинна вивішуватися достатня кількість таких оголошень. Вони 
повинні містити свіжі дані про військове становище і карти фронтів. Підходящі ілюстрації 
із німецьких журналів і відповідні підписи крупним шрифтом на російській і німецькій мовах 
необхідно вивішувати на дошки оголошень. Приговори, які виносяться за підтримку 
партизанів чи невиконання німецьких наказів, також необхідно піддавати широкому 
розголосу, якщо є підстави вважати, що вони матимуть пропагандистський 
вплив» [5, арк. 176–177]. 

Окупанти розробили лист для допиту полонених та перебіжчиків, який є додатком до 
наказу командувача військами прикриття і оперативним тилом групи армій «Південь». Текст 
цього листа недатований та подається нами відповідно документу: 

«Опитувальний лист для допиту взятих у полон і перебіжчиків- бандитів 
І. Особисті дані: 
Прізвище і ім’я: 
Дата народження: 
Членство в комуністичній партії: 
Належність до НКВД: 
Посада: 
(напр.: керівник банди (командир партизанського загону, політрук і т .д.) 
Коли і де взятий в полон: 
Коли і звідки перебіг: 
Військова освіта: 
2. Дані про банду: 
Кількісний склад: 
Організація: 
До складу якої військової частини входить: 
Звідки банда отримує накази: 
Коли і де сформована: 
Прізвища керівників банди і комісарів: 
Озброєння: 
Боєприпаси: 
Саперні групи: 
Кавалеристи: 
Обозні коні: 
Транспортна техніка: 
Техніка радіо і телефонного зв’язку: 
Форма одягу: 
Що роблять з полоненими: 
Продовольство: 
Стан дисципліни: 
Умовні знаки і паролі: 
Бойовий дух: 
Дані про агентів і помічників банди серед населення: 
3. Склад банди: 
Активісти %:  
Військовополонені %: 
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Завербовані цивільні особи %: 
Жінки %: 
4. Військовий час: 
Табір (точне місцезнаходження): 
Охорона табору, кулеметні гнізда, мінні загородження і т. д. 
Передові пости: 
Розвідгрупи, кількісний склад і шляхи їх пересування: 
Кінцеві пункти маршів: 
 Що відомо про німецькі війська: 
Зв’язок повітряний, посадкові майданчики, світлові сигнали: 
Служба зв’язку серед цивільного населення: 
(встановити явки) 
Які існують зв’язки з російськими військами на фронті і які з тиловим районом: 
Дані про здійснені бандою нальоти, напади, диверсії:» [14, арк. 85–87]. 
У «Пам’ятці для військ, які прибувають на територію оперативного тилового району 

групи армій «Південь» зазначається: 
«1) Хоча в цілому територія оперативного тилового району групи армій «Південь» 

може вважатися умиротвореною, все ж поява партизанів можлива в будь-який час. 
Супротивник постійно закидає невеликі групи парашутистів. Не виключена поява стройових 
повітряно-десантних підрозділів. 

2) Для спостереження і контролю за діяльністю партизанів задіяна таємна польова 
поліція, яка користується для цієї мети мережею довірених осіб серед місцевого населення. 

3) Боротьба з партизанами є, в першу чергу, завданням охоронних військ, командира 
корпусу охоронних військ і командувача військами оперативного тилового району групи армій 
«Південь». 

Для їх підтримки і для виконання охоронних завдань залучаються місцеві допоміжні 
сили, серед яких слід розрізняти три групи. 

а) Допоміжні караульні команди. 
Одяг: Цивільна, руська військова форма без яких-небудь знаків або німецьке старе 

обмундирування без знаків. На лівій руці біла нарукавна пов’язка шириною в 10 см з написом: 
«На службі німецького вермахту». На нарукавній пов’язці є штамп німецької польової пошти. 
На головному уборі голубо-жовта кокарда. 

Озброєння: Руські трофейні гвинтівки і пістолети. 
Формування: Здійснюється комендатурами і військовими частинами. 
Використання: Виконання караульних і охоронних завдань, боротьба проти партизанів, 

вивільнення ремісників, конюхів, водіїв у військах і комендатурах для виконання бойових 
завдань. 

б) Українська допоміжна поліція. 
Одяг: як в пункті А), але нарукавна пов’язка не біла, а голубо-жовта. 
Завдання: Місцеві поліцейські і охоронні завдання общин, польових і гарнізонних 

комендатур. 
Формування: Здійснюється комендатурами. 
в) Охоронні команди. 
Це місцева допоміжна поліція, що придана німецьким поліцейським силам, які 

підпорядковані начальнику військ СС і поліції» [10, арк. 118].  
Наприкінці 1942 р. окупаційна влада з метою посилення контролю за 

сільськогосподарським виробництвом та заготівлею продукції в громадських господарствах 
ввела додаткову форму керівництва на місцях – «опорні пункти», що створювалися по одному 
на 3–4 села, або на 6–8 громадських господарств. Опорний пункт складався з агронома, 
бухгалтера й технічного працівника. Їхню роботу очолював господарський офіцер. 

Один із документів від 26 липня 1943 р. містить «Список опорних пунктів, складений по 
окремим областям і районам»: 

«Область Переяслав 
Район Баришівка  опорний пункт        Баришівка 
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                                                            Сулимівка 
                                                            Паришків 
                                                            Скопці 
 
Район Березань                                    Березань 
                                                            Черевики 
                                                            Волково 
                                                            Недра 
 
Район Переяслав                                     Переяслав 
                                                                Гланишів 
                                                                Студеники 
                                                                Єрківці 
                                                                Андруші 
                                                                 Віненці 
                                                                 Хоцьки 
                                                                 Ташань 
                                                                 Соснова 
                                                                Помоклі» [17, арк.78–79]. 
Телеграма від 25 липня 1943 р. під грифом «таємно» містить «Наказ про охорону урожаю 

і збиральних машин», в якому двічі згадується Переяслав. 
«Генеральний комісар вимагає захисту урожаю із опорних пунктів, які розташовані у 

південно-східній частині генерального комісаріату: вздовж Дніпра, на схід від «малого 
трикутника» і вздовж північного кордону території комісаріату. Рейхскомісар пропонує 
додатково розмістити війська в Сквирі (30 км на захід від Білої Церкви) і в районі 
Переяслава». І «213-ій дивізії охорони тилу після закінчення операції «…» направити одну 
роту в Переяслав, у розпорядження Головної польової комендатури 398» [13, арк. 54]. 

Тогочасні документи зафіксували також диверсії по відношенню до окупантів на 
Переяславщині. Одна з них була проведена 10 червня 1942 р.: «10.6. під Переяславською (за 
10 км південно-західніше від Яготина) була перерізана лінія телефонного зв’язку 
залізниці» [15, арк. 4]. Інша – 31 липня 1943 р.: «31.7. Зарубинці (11 км південніше Переяслава) 
зруйнована центрифуга на молочному пункті» [15, арк. 26]. 

Про партизанську активність на Переяславщині свідчать окремі матеріали. У документі 
«Партизанські загони і їхні дії на території оперативного тилового району групи армій 
«Південь». Звітний місяць: червень 1943 року» від 7 липня 1943 р. (гриф «таємно») зазначено: 

«Можна сказати, що основна частина оперативного тилового району в основному 
вільна від великих організованих у військовому відношенні партизанських загонів. 
Партизанський загін чисельністю біля 300 осіб був виявлений тільки в лісовому районі в 50 км 
південно-східніше Києва на східному березі Дніпра, на розгром якого були кинуті відповідні 
сили, і який, за останніми донесеннями, в основному знищений. Він діяв вздовж берега Дніпра 
і поширював поле своєї діяльності через Переяслав в південному напрямку до залізниці 
Золотоноша – Ліпляве (лінія на Білу Церкву)» [16, арк. 40–41]. 

Телеграма від 26 липня 1943 р. (гриф «таємно») містить згадку про переяславських 
партизанів: «В північній частині району компетенції управління гарнізонної комендатури в 
Переяславі активно діють 2 партизанських загони, із яких, як повідомляють полоненні, один 
знаходиться в лісі і болоті між Григорівкою і Гостролуччям, північніше Баришівки, а другий 
в районі Круполя південніше Нової Басані. У лісі на захід від Хоцьок і у вигині Дніпра в районі 
Григорівки знаходиться 1 загін чисельністю 150 осіб, діяльність якого обмежується поки що 
грабунками і незначними нападами. 

Крім звичних пограбувань продовольства дії партизанів в основному спрямовані на 
знищення жител старост і охоронців. 

Настрій: Настрій населення не поліпшився. 
Нестача продовольства і низькі заробітки, примусові заходи під час мобілізації робочої 

сили для роботи у Німеччині, партизанський терор і пропаганда супротивника значно 
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підірвали довіру до влади. Останні події на фронті поки що не справили якого-небудь значного 
впливу на настрій. Населення знаходиться у стані очікування» [12, арк. 28–29].  

У документі «Поява і дії партизанів на території оперативного тилового району групи 
армій «Південь» протягом липня місяця 1943 року» від 4 серпня 1943 р. про переяславських 
партизанів зазначено так:  

«Північна частина району дій місцевої комендатури Переяслава піддається посиленим 
нападам з боку 2 партизанських загонів, які, можливо, зв’язані з моторизованою бандою 
Кохтана, що знаходилася частково за межами оперативного тилового району під Новою 
Басанню і північніше від неї. Сил і засобів для того, щоб знищити цю банду спільно з військами 
оперативного тилового району групи армій «Центр», немає» [13, арк. 28]. 

Сподіваємось, що наведені архівні документи поповнять джерельну базу та сприятимуть 
вивченню проявів окупаційного режиму на Переяславщині, зокрема, дозволять глибше 
проаналізувати таку його складову як партизанський рух. Вважаємо, що пошукову роботу в 
цьому напрямку необхідно продовжити з метою виявлення нових документальних матеріалів, 
адже саме вони сприятимуть об’єктивному розумінню важливих суспільно-історичних 
процесів періоду 1941–1943 рр. 
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THE FIGHT OF OCCUPATION MODE AGAINST PARTISANS IN PEREYASLAV 
REGION IN 1941–1943 (ANALYSIS OF DOCUMENTS FROM CSASA OF UKRAINE) 

The publication presented documents of the Central State Archives of Supreme authorities and 
administration of Ukraine, containing information about the occupation regime in Pereyaslav and 
fight the guerrillas of the regime in 1941–1943. Considered the documents separate fund of CSASB 
Ukraine – a collection of mikrofotokopies of documents of Nazi administrative agencies, military 
groups and their rear guard units that operated in the occupied eastern territories (f.KMF-8). 

Key words: TSDAVO Ukraine, World War II, Pereyaslav,  Pereyaslav region, occupation, 
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УДК 614.212(477. 41-21 Переяслав)«10868/1916»(091) 

Олена Жам, Ірина Кучеренко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМСЬКОЇ 

ЛІКАРНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОСТАНОВ І ЗВІТІВ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ 

ПОВІТОВОЇ УПРАВИ) 

 

У статті розглядається історія створення та діяльності Переяславської земської 

лікарні в м. Переяславі Полтавської губерніїї в 1868–1916 рр.  

Ключові слова: земська лікарня, Переяслав, персонал, будівля, будівництво, 

Переяславська повітова управа. 

 

Одним з малодосліджених питань історії міста Переяслава імперської доби залишається 

створення та діяльність Переяславської земської лікартні. Це питання побіжно піднімалось у 

ряді робіт з історії міста, однак об’єктом спеціального дослідження досі не стало. Недостатня 

вивченість цієї теми, виявлення нових даних визначили актуальність цього дослідження.  

Питання про побудову земської лікарні в м. Переяславі Полтавської губернії було 

підняте наприкінці 60-х рр. ХІХ ст., коли за розпорядженням Переяславської земської Управи 

в 1868 р. була відкрита невеличка лікарня для потреб жителів повіту. Штат лікарні складався 

з лікаря, що жив при лікарні, акушерки і фельдшерів (8 осіб). В обов’язки лікаря входило: 

здійснювати об’їзди по території повіту, надавати консультації хворим, постачати їм ліки, 

контролювати підлеглих йому фельдшерів. Посада акушерки в 1869 р. була скорочена в 

зв’язку з тим, що за її послугами місцеве населення не зверталося. В 1871 р. за невідомими 

причинами звільнився лікар й сама лікарня була закрита: «Потому что туда никто не 

поступал». Усвідомлюючи неспроможність такої організації медицини Переяславські земські 

збори постановили створити Раду у складі повітового лікаря і виборних осіб по кількості 

волостей в повіті і збільшили кількість фельдшерів до 15 чоловік [28, с. 123].  

Але вже наступного року Переяславська земська лікарня відновила діяльність. Для 

лікування хворих було встановлено 37 ліжок, з яких 10, згідно з постановою екстрених 

повітових земських зборів від 26.08.1868 р. і 25.11.1874 р., призначалися для безкоштовного 

лікування  незаможних хворих із жителів міста і повіту, а також  хворих-богомольців. 

Джерелами утримання лікарні були: плата за лікування хворих військового і гражданського 

відомства і лікарняний капітал. В 1872 р. за домовленістю між міністрами військових і 

внутрішніх справ військові чини мали лікуватися в військових госпіталях і лазаретах, а в 

земських лікарнях – всі інші. Через це прибутки лікарні значно скоротилися і виникла 

необхідність скоротити її витрати. У 1877 р. було заслухано доповідь «О сокращении расходов 

по содержанию Переяславской земской больницы». Зокрема пропонувалося скоротити 

кількість «безкоштовних ліжок» з 10 до 5 шт., і зменшити заробітну плату смотрителя лікарні 

з 500 крб. на рік до 120 крб. на рік  [32, c. 182]. Відомо, що з 1.07.1877 р. по 15.01.1878 р.  

смотрителем земської лікарні був Цебегеєв. Він отримував заробітну плату 10 крб. на місяць, 

а з 1.11.1877 р. – 15 крб. на місяць [33, с. 19]. Розміщувалася лікарня в орендованому будинку, 

який належав пані Янковській (дружина майора Янковського). 

У 1878 р. Переяславські земські збори доручили Управі винайняти нове приміщення для 

земської лікарні в зв’язку з тим, що 1 травня 1878 р. закінчувався термін оренди будинку 

Янковської.  Управа провела перемовини із власниками домоволодінь про оренду їх будинків 

під лікарню, але жоден з них не пристав на цю пропозицію. Тому Управа була змушена знову 

орендувати будинок пані Янковської, який потребував значного ремонту. За домовленістю з 

представником Янковської – майором Янковським – власниця зобов’язувалася власним 

коштом відремонтувати будинок (відремонтувати печі та вікна, пофарбувати підлогу, 

відремонтувати баню, утеплити «ретирадне місце»). Будинок під лікарню винайняли терміном 

на 3 роки з оплатою 700 крб. на рік. Лікарня, розміщена в будинку Янковської, була 
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розрахована лише на 15 ліжок (така незначна кількість пояснювалася тим, що у зв’язку з 

Постановою Переяславських екстрених земських зборів від 24.10.1878 р. в лікарні перестали 

лікувати хворих і поранених військових діючої армії, вони лікувалися у військових 

шпиталях) [33, с. 6, 99]. Також Переяславські земські збори обрали попечителя лікарні. Ним 

став дійсний студент, а згодом губернський секретар Микола Ілліч Бутович (1839–1883). На 

основі  параграфу № 40 суспільного права про облаштування лікувальних закладів 

гражданського відомства попечителі лікарень обиралися з місцевих дворян і чиновників, 

служивих і відставних, або із почесних осіб купецького стану. Попечителі земських лікарень 

мали права державних службовців 8-го класу  Згідно із постановою державної ради, 

височайше затвердженою 3 травня 1878 р. попечителі земських лікарень затверджувалися 

губернськими земськими зборами [34, с. 21]. 

Витрати на утримання Переяславської земської лікарні, розрахованої на 32 особи, в 

1878 р. склали 5 187 крб. 25 коп. На оренду приміщення використано 700 крб. На заробітну 

плату смотрителя (він також письмоводитель) – 250 крб. (замість запланованих 500 крб.), 

лікарю – 500 крб., фельдшеру – 180 крб., трьом служителям 288 крб. (кожному по 96 крб.), 

двірнику – 96 крб. (замість 192 крб.), санітарці (вона ж поломийка), кухарці та прачці – по 

32 крб. (замість 48 крб.). На медикаменти витрачено 250 крб.; на придбання і ремонт 

хірургічних інструментів 50 крб.; на посуд 100 крб.; на дрова 390 крб. за 46 сажнів; на свічки 

108 крб. 80 коп. за 16 пудів по ціні 6 крб. 80 коп. за пуд; на окурювання палат (оцет, м’ята, 

смола) 10 крб.; на сіно для набивання матраців 9 крб. за 3 вози; на мило для прання 40 крб. за 

8 пудів по ціні 5 крб. за пуд (на одного хворого на рік витрачається 10 фунтів). На поховання 

померлих (приблизно 27 осіб щороку) витрачено в поточному році 65 крб. 61 коп. по 2 крб. 

43 коп. на одного. За послуги цирюльніка заплачено 10 крб. За послуги водовоза – 60 крб. На 

очищення відхожих місць витрачено 12 крб. На виписку медичної літератури – 25 крб. На 

харчування  хворих у 1878 р. було виділено: телятини по 1 фунту на добу, 292 пуди на рік по 

ціні 2,50 крб. за пуд, на суму 730 крб. (у дні церковних постів телятину замінювали рибою); 

крупи гречаної і ячної по ½ фунта на добу на одного хворого, на рік 136 пуд. 35 фунтів по 

1,50 крб., на суму 164 крб. 25 коп.; борошна вівсяного для киселю по 1 фунту на добу на всіх 

хворих, на рік 18 пудів по 2 крб. за пуд на суму 36 крб. 50 коп.; меду на кисіль по ¼ фунту на 

добу на всіх хворих, на рік 4 пуда 22 ½ фунта по 7 крб. за пуд на суму 31 крб. 93 коп.; хліба 

житнього печеного 1-го гатунку по 2 фунта на «ординарну порцію» (всього 10 порцій) і по 

1 фунту на «слабу порцію» (всього 22 порції) на суму 684 крб. 37 коп.; сіль по 6 золотників на 

добу на одного хворого, на рік 18 пудів 16 фунтів по 1 крб. 20 коп. на суму 21 крб. 90 коп.; 

квасу по кружці в день на одного хворого, всього на рік 365 відер по 20 коп. за відро на суму 

73 крб.; масла вершкового по 1 золотнику в день на одного хворого, всього на рік 3 пуда 1 фунт 

64 золотника по 10 крб. за пуд на суму 30 крб. 41 коп.; зелені (на період з 15 травня по 

15 жовтня) та овочів (на період з 15 жовтня по 15 травня) на загальну суму 75 крб. на рік. На 

одяг, взуття і білизну хворих у 1878 р. витрачено: черевики шкіряні: на рік на одного хворого 

виділяється 3 пари, на 32 хворих – 96 пар. У поточному році придатними для використання 

була 61 пара, тому необхідно придбати ще 35 пар по ціні 1 крб. 25 коп.; наволочки на подушки: 

на рік на одного хворого виділяється 3 ½ наволочки, на всіх хворих 224 наволочки. У 

поточному році придатними для використання були 183 наволочки, тому необхідно придбати 

ще 41 наволочку, для пошиття однієї наволочки необхідно 2 аршини полотна по 25 коп. за 

аршин і 12 коп. За роботу; сорочки чоловічі: на рік на одного хворого виділяється 3 сорочки, 

на 32 хворих – 96 сорочок. В поточному році придатними для використання були 84 сорочки, 

тому необхідно придбати ще 12 сорочок, для пошиття однієї сорочки необхідно 6 аршин 

полотна по 20 коп. за аршині 25 коп. за роботу; сорочки жіночі: на рік на одного хворого 

виділяється 3 сорочки. На пошиття однієї сорочки виділено 7 аршин полотна по ціні 25 коп. 

за аршин і 25 крб. за роботу; спідниці: на рік на одного хворого виділяється 3 спідниці, на 

кожну спідницю потрібно 6 аршин полотна по ціні 25 коп. за аршин і 25 коп. за роботу; 

утиральники: на 5 хворих виділяється 4 утиральники, всього на всіх хворих потрібно 

26 утиральників. У поточному році придатним для використання був 21 утиральник, 
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необхідно придбати ще 5 утиральників. На один утиральник потрібно 2 аршини полотна по 

ціні 15 коп. і 3 коп. за роботу [32, с. 64–72].  

26 липня 1881 р. Переяславські земські збори в черговий раз продовжили  оренду 

будинку Янковської на невизначений термін (до побудови Земством лікарні) за ціною – 

600 крб. сріблом на рік (всі необхідні ремонтні роботи – коштом Земства) [1, с. 102].  

 Постановою Переяславських повітових земських зборів від 12 червня 1881 р. додано для 

лікування хворих 5 ліжок до 15 ліжок, погоджених постановою чергових Переяславських 

повітових земських зборів від 12 липня 1878 р. Окрім цього земські збори просили Управу 

приймати хворих понад норму, скільки дозволить приміщення [1, с. 104]. Плата за лікування 

залишена без змін. На потреби лікарні додатково було виділено 1 176 руб., 46 ½ коп. 

Смотритель  і фельдшер лікарні зрівняні в заробітній платі. З 1.01.1882 р. вони отримували по 

240 крб. на рік [35, с. 14–16]. 

Ревізійна комісія, яка інспектувала лікарню в 1881 р. виявила низку недоліків. Кімнати 

провітрюються лише за допомогою віконних квартирок, відсутній камін. Білизни для хворих 

лише 45 комплектів, але хворих часто буває більше, трапляється, що білизна з венеричних 

хворих надягається на хворих з іншими хворобами. Тому комісія рекомендувала придбати 

30 комплектів натільної і постільної білизни, причому для жіночих  сорочок радили придбати 

полотно кращої якості, оскільки ті, що вже є, зшиті з дуже товстого і грубого. Рекомендовано 

натільну і спальню білизну з венеричних хворих клеймити червоним олівцем. В приміщеннях 

лікарні (кухні, палатах, пральня, склад, відхожі місця) чистота і охайність, лікарняні речі 

зберігаються в належному порядку. Харчування хороше, хворі скарг не заявляли при 

опитуванні. З’ясовано, що велика кількість хворих насправді не лікуються а перебувають в 

лікарні, бо «не имеют приюта и по бедности не могут пропитать себя». Тому комісія заявила, 

що вигідніше спорудити богодільню, що буде дешевше [35, с. 110–111]. Перевірка дала 

результати і в 1882 р. ревізійна комісія дала позитивну оцінку роботі лікарні: «Содержание 

больных, пользующихся в городской больнице, очень удовлетворительно: одежда у больных 

опрятна, пища хороша, везде, т.е. во всех отдельных помещениях больницы, найдены чистота 

и опрятность. Вещи больничные на лицо и хранятся в надлежащем порядке, неправильных 

расходов не замечена [36, с. 55]. 

Екстренні повітові земські  збори 20 січня 1882 р. постановили побудувати в Переяславі 

будинок із «службами» для Переяславської земської лікарні.  З цією метою створена комісія з 

гласних у складі 5 осіб: Ф.І. Келюшко (голова комісії), А.Я. Ісаєвича, І.М. Холодного, 

І.П. Покотило, В.Г. Гутковського. Але майже відразу двоє членів комісії вибуло: І.П. Покотило 

і лікар В.Г. Гутковський [1, с. 101]. У зв’язку з тим, що для будівництва лікарні вкрай необхідні 

консультації лікаря, земські збори  звернулися до гласного й лікаря А.О. Козачковського з 

проханням  увійти до будівельної комісії. Проте А.О. Козачковський відмовився, заявивши, 

що попередній член комісії лікар В.Г. Гутковський значно компетентніший за нього в цій 

справі. Тому було вирішено просити лікаря В.Г. Гутковського працювати в попередньому 

складі комісії [37, с. 11–14]. 

Архітектор Садовський розробив проект забудови лікарні (зменшений в 15 кратному 

розмірі), а землемір Левкович склав план земельної ділянки. Спосіб і тривалість будівельних 

робіт доручено визначити комісії. 

Земельну ділянку для спорудження Переяславської  земської лікарні площею 

1½  десятини на Заальтицькому форштадті на «великій київській дорозі» (поштова дорога з 

Переяслава на Київ) поблизу тюремного замку безкоштовно передала Земству Переяславська 

Міська Дума. Договір про передачу земельної ділянки «кріпосний акт» на підставі доручень 

підписали: від Міської Управи член Управи Ф.П. Мукалов, від Земської Управи – член Управи 

Ф.І. Келюшко. Після підписання договору, його направили в м. Лубни Полтавської губернії на 

затвердження Старшим нотаріусом Лубенського Окружного суду [1, с. 102]. 

Підряд на спорудження Переяславської земської лікарні відданий з торгів за 16000 крб. 

московському купцю Вульфу Фінкільштейну. Між комісією і підрядником була підписана 

угода, згідно з якою будівництво Переяславської земської лікарні має бути завершене до 
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1 вересня 1883 р. Впродовж літа 1882 р. мають бути побудовані всі споруди і покриті залізом 

(ця робота оцінена в 8 500 крб.), а в 1-й пол. 1883 р. – завершені штукатурні та оздоблювальні 

роботи, оцінені в 7 500 крб.). За умовами договору виплати за будівельні роботи поділені на 

дві частини: в 1882 р. сплачується 8 500 крб., а решта суми – по завершенню всіх будівельних 

робіт і прийому лікарні Переяславським земством [1, с. 101–102]. 

Згідно із будівельним проектом до складу Переяславської земської лікарні увійшло 

4 будівлі, криті залізом: 1) двоповерховий будинок (нижній поверх цегляний, а верхній-

дерев’яний), по 8 кімнат на поверсі, з боковим коридором, площею 44 аршини. Будівля 

зменшена від плану архітектора Садовського на 17 аршин: по ширині будівля зменшена на 

12 аршин, і на 5 ¼ аршина – по висоті); 2)  флігель дерев’яний, в зруб, за проектом архітектора 

Садовського, в якому розмістилися: кухня, пральня і баня; 3) дерев’яний дощаний сарай у 

шули на 3 відділення: покійницька, цейхауз, «льодник»; 4) дерев’яний дощаний 

сарай у шули на 2 відділення для розміщення хворих (окремо жінок і чоловіків) у літній 

період [1, с. 101–102]. 

Наприкінці 1883 р. було відкрите стаціонарне відділення  («прийомный покой») 

Переяславської земської лікарні. Спершу в ньому було лише 3 ліжка. Хворі, які поступали у 

відділення, мали мати свій власний хліб. Для приготування гарячої їжі виділялося з кошторису 

лікарні по 10 коп. на одного хворого на добу. Суперечку між гласними викликало питання про 

визначення осіб, що матимуть право на безкоштовне лікування. Гласний П.С. Ілляшенко 

пропонував, щоб в Переяславській земській  лікарні безкоштовно лікувалися всі хворі 

селянського стану Переяславського повіту. Гласний К.Г. Тарасевич у відповідь на пропозицію 

П.С. Ілляшенко заявив, що «находит не логичнім принимать безплатно в Переяславскую 

больницу лиц крестьянского сословия, так как большая часть крестьян гораздо богаче, нежели 

наша интеллигенция». У свою чергу гласний І.М. Холодний запропонував лікувати 

безкоштовно в Переяславській лікарні лише хворих на венеричні та інші «заразні» 

хвороби [37, с. 11–14]. 

11. 09. 1883 р. Переяславські земські збори постановили на наступний 1884 р. виділити 

кошти на спорудження в земській лікарні огорожі, колодязя, кам’яного погреба. По 

завершенню робіт завідувач лікарні Ф.І. Келюшко доповів, що в 1884 р. були побудовані 

огорожа і колодязь, а на погріб не вистачило фінансування. Від побудови колодязя залишилося 

130 дубових колод різної величини, тому земські Збори  постановили збудувати  замість 

кам’яного погреба дерев’яний, влазний, з навісом. На облаштування дерев’яного погреба, а 

також влаштування каміна і «ковпака» в пральні виділено 200 крб. Також на розведення саду 

виділено 11 крб. 78 коп., що залишилися після проведення вирівнювання лікарняного 

двору [38, с. 16–17]. 

У сер. 80-х рр. ХІХ ст. будівництво Переяславської земської лікарні було завершено. У 

цей час до складу будівель лікарні входили: 1) двоповерховий будинок. На верхньому поверсі 

в семи кімнатах знаходилися палати для хворих (3 жіночі, 4 чоловічі), у восьмій кімнаті в 

1885 р. розмістилася ванна. На нижньому поверсі дві кімнати зайняті під квартиру смотрителя, 

дві – під квартиру фельдшера, одна призначалася для перебування обслуговуючого персоналу 

(тут знаходився також куб для дистильованої води), дві неопалювані кімнати призначалися 

для складу, остання кімната одночасно була аптекою і приймальнею для амбулаторних 

хворих; 2) дерев’яний флігель на кам’яному підмурку на три кімнати (кухня, пральня, баня); 

3) дерев’яний сарай із трьох відділень (льодовник,  цейхауз, склад): до цього в приміщенні 

складу розміщувалася покійницька («трупарня»), згодом переміщена в сарай на два 

відділення; 4) дерев’яний сарай із двох відділень (трупарня, дровник); 5) дерев’яний сарай на 

два відділення «барак» для розміщення хворих у літній період;  6) погріб; 7) колодязь; 8) сад. 

У жовтні 1887 р. було побудовано ще один дерев’яний сарай на одне відділення, в який був 

переміщений дровник із сараю на два відділення. 

31 липня 1885 р. санітарна рада при Переяславській земській Управі виступила з 

пропозицією побудувати при лікарні тимчасовий телятник для утримання телят з метою 

виготовлення детриту (зішкріб, який збирався з шкіри тварин, штучним чином заражених 
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віспою, використовувався для виробництва вакцин, які захищали від даного захворювання). 

На це пропонувалося виділити  такі кошти: 75 крб. на облаштування сараю для телят і 

придбання столу, на якому буде прививатися віспа; 30 крб. на придбання 6 теличок у віці 2–6 

місяців по ціні 5 крб. за теличку; 18 крб. на утримання теличок впродовж 6 тижнів; 10 крб. 

робітнику, який доглядатиме за теличками; 10 крб. на придбання дезінфікуючих засобів, 

інструментів для дезінфекції, 200 пробірок для збирання детриту. Планувалося, що витрати на 

придбання телят будуть відшкодовані з їх продажу після зняття детриту. Сарай для утримання 

телят в інший час року буде слугувати для зберігання дров [40, с. 210]. На побудову телятника, 

придбання та утримання телят було закладено 143 крб. в кошторис на 1887 р. [40, с. 38]. Проте 

телятник так і не був побудований у зв’язку з тим, що вакцину від віспи Переяславській 

земській лікарні погодилася постачати Полтавська губернська земська лікарня. 

Окремо варто розглянути історію спорудження колодязя на території Переяславської 

земської лікарні. На території лікарні знаходився давній колодязь з непридатною для пиття і 

приготування їжі водою. Оцінка якості цієї води є мало не в кожному щорічному звіті 

Переяславської земської Управи: «Колодязь у підзвітному році (1887 р.) залишався, як і 

раніше, в поганому стані, вода погана на смак, має запах. Тому необхідна для приготування 

їжі та пиття вода підвозилась із річки Трубіж, для чого наймався водовоз. Доклад комісії, 

вибраної Переяславським черговим земським зібранням ХХІІ-го скликання для огляду 

Переяславської земської лікарні, містить запис такого характеру: «Вода в колодязі повинна 

бути визнана непридатною для пиття і приготування їжі, вона насичена органічними 

речовинами, що розкладаються. Варто цю воду використовувати для миття підлоги, прання, 

поливу саду, а чисту воду для пиття привозити з Трубежа» [40, с. 267].  На послуги «водовоза» 

витрачалося 72 крб. на рік [40, с. 13]. В 1886 р. ревізійна комісія підняла питання про 

необхідність облаштування нового колодязя в лікарні. Це питання викликало гострі дебати 

між гласними Переяславського земського зібрання. Голова Управи заявив, що недоцільно 

будувати новий колодязь, оскільки вода в ньому буде такої ж якості як і в старому. Гласний 

І.М. Романовський запропонував зробити колодязь доступним для сторонніх шляхом 

розгородження частини лікарняного паркану, завдяки цьому вода буде оновлюватися і не 

застоюватися. Гласний А.Я. Ісаєвич зауважив, пропозиція І.М. Романовського не актуальна у 

зв’язку з тим, що колодязь розміщений далеко від огорожі (за 50 кроків), і не цікавий для 

сторонніх. Після дебатів Переяславські земські збори постановили створити комісію з гласних 

М.М. Раїча, П.А. Майбороди, Ф.І. Келюшка і разом з лікарями обстежити колодязь, зробити 

аналіз води і внести пропозиції щодо вирішення означеної проблеми  [40, с. 13]. Комісія 

постановила, що вода в старому колодязі ніколи не буде придатною для пиття через те, що 

мало вибирається і запропонувала вирити новий колодязь біля паркану з боку «стовбової» 

дороги за кошти, які витрачаються на утримання водовоза, і зробити його доступним для 

всіх [40, с. 129]. Чи був побудований новий колодязь на території Переяславської земської 

лікарні інформації не має. Зі звіту про ревізію Переяславської земської лікарні від 7 червня 

1909 р. відомо, що вода в  колодязі як і завжди каламутна і непридатна для пиття по причині 

того, що у щілини між зрубами проходить грунт [62, с. 198]. В 1910 р. на засіданні 

Переяславських земських зборів в черговий раз заслухали доповідь земської Управи про 

необхідність переобладнання колодязя в лікарні і постановили асигнувати на це в 1910 р. 

700 крб. сріблом [63, с. 303]. 

Самостійного висвітлення потребує також питання висадки саду на території лікарні. Ще 

на початку будівництва Переяславської земської лікарні, неодноразово зазначалося, що 

місцевість, виділена для будівництва, в плані забудови була дуже горбиста і часто 

підтоплювалась  паводковими водами. Наприклад, весною 1883 р., щойно збудоване підвальне 

приміщення лікарні, було повністю затоплене. Член будівельної комісії І.М. Холодний 

запропонував, щоб врятувати лікарню від підтоплень, правильно нивілювати подвір’я і 

засадити його деревами. Для цих потреб у 1883 р. було виділено 200 крб. із кошторисних 

залишків [37, с. 11–14]. У 1886 р. на утримання саду, розведеного на лікарняній землі, за 

заявою члена управи Ф.І. Келюшка Переяславські земські Збори  виділили 50 крб. із 
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кошторису утримання Переяславської земської лікарні на поточний рік, який складав 4300 

крб. 97 коп. [39, с. 17]. Зрозуміло, що такої мізерної суми було недостатньо для утримання і 

тим більше розширення лікарняного саду. Тому до цієї благородної справи долучилися жителі 

Переяслава. Так, в 1885 р. саджанці для саду пожертвували П.А. Лукашевич і 

М.К. Ілляшенко [39, с. 25]. В 1886 р. А.Я. Ісаєвич передав саджанці для посадки саду при 

лікарні [41, с. 19]. Зібрання постановило висловити їм за це щиру вдячність. У 1887 р. 

відзвітувалось керівництво лікарні: висадка дерев не проводилась, дерева та кущі, висаджені 

протягом  двох попередніх років, хоч і не дали значного росту, проте вижили в умовах  великої 

посухи у квітні-травні місяці (загинуло не більше 2 % дерев). Восени у підзвітному році 

облаштовані в саду доріжки, на що не було зроблено жодних витрат, оскільки роботи були 

виконані арештантами Переяславської вязниці за вироком мирових суддів, під керівництвом 

смотрителя лікарні [40, с. 75].  За кілька років висаджені в 1884–1886 рр. на лікарняному 

подвір’ї дерева та кущі стали красивим садом, що «дає досить тіні і стає місцем прогулянок 

для хворих, які ідуть на поправку» [43, с. 46 ]. У 1887 р. в лікарняному саду між рядами дерев 

з метою розпушування грунту були висаджені городні овочі – картопля, буряк і капуста. 

Врожаю цих овочів вистачило на зиму 1887–1888 рр. [3, с. 118]. 

Чимало важливої інформації про стан будівель Переяславської земської лікарні містять 

щорічні звіти Ревізійної комісії, зроблені за дорученням Переяславської земської Управи з 

метою контролювання витрачання коштів. 

Одним із найдетальніших є звіт Ревізійної комісії за 1884 р. Насамперед комісія 

обстежила будинок Переяславської земської лікарні: «Нижній поверх сирий, у двох кімнатах 

сирість проникає в стелю, в наслідок чого виникає небезпека, що стеля впаде. Віконні рами 

гниють, на них з’являються грибки, лишаї і комахи, кватирки ніде не відкриваються, гачки на 

кватирках з тонкої проволоки, при доторканні до них ламаються,  на верхньому поверсі в 

палатах відпадає штукатурка, в пічках утворилися щілини, вони осіли і відокремилися від 

стіни. Ратирадні місця холодні, побудовані примітивним способом і не відповідають своєму 

призначенню, поширюють сморід. Відсутній камін для спалювання перев’язочних матеріалів. 

Припарки розігріваються на кухні, що знаходиться в іншій будівлі, взимку при переносі з кухні 

до лікарні вони охолоджуються. Кожного разу для розігрівання припарок розтоплюється 

плита. При лікарні не має ванної кімнати [авт.: вона облаштована в 1885 р.], тому не має як 

лікувати тифозних і сифілітичних хворих. В бані є дерев’яні ванни замість металевих, вони не 

зручні і можуть передавати хвороби від одного хворого до іншого. Окрім того доводиться 

переносити хворих холодної пори року з лікарні через подвір’я до бані і назад. Подушки і 

матраци набиті шерстю щонайменше 10 років тому, шерсть в них збилась, просякла мазями і 

ліками, потом. Постільна і натільна білизна, одіяла, халати зносилися, придатні лише на бинти 

і ганчірки. Відсутні умивальники. Палати із жіночих і чоловічих відділень виходять в 

загальний кодирод, де має бути перегородка. Флігель, в якому розміщені кухня, пральня і баня, 

розділені між собою тонкими перегородками, через які проникають аромати з кухні, пара від 

котлів, в яких гріють воду для прання, самі приміщення через постійну пару гниють з 

середини, штукатурка відпадає ззовні та з середини. Навколо флігеля постійно стоїть вода. 

Вирівнювання від бугрів подвір’я, проведене в 1883 р.,  не дало результату:  навколо 

лікарняної споруди було знято грунт на два сажня в ширину і 1 ½ четверті в глибину і таким 

чином утворилася широка плоска канава, в яку стікає вода, застоюється і псує стіни і навіть 

проникає в середину будівлі. Завдяки тому, що зима 1883–1884 рр. була безсніжною і води 

було мало споруда постраждала не сильно, в іншому разі вода могла б проникати через вікна 

на нижній поверх. Сарай на 3 відділення, в якому розміщені покійницька, цейхауз і льодник, 

розділені між собою дощаними перегородками з повздовжніми щілинами, через які можуть 

потрапляти з покійницької в цейхауз і льодник «міазми» від тифозних, холерних, дифтерійних 

трупів і заражати продукти, запаси білизни та одягу. Відчувається нестача кухонного посуду, 

цинкові миски майже всі в дірках, з яких третина малопридатна для вживання, а решта – 

«никуда негодны», ложки дерев’яні, можуть переносити хвороби, рекомендується замінити 

металевими. Кишеньковий набір лікаря поганий, хірургічні інструменти потребують ремонту 
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і наповнення, особливо ампутаційний набір. Відсутні інструменти для розтину трупів і зубний 

набір, відсутня електрична машина, без якої не працює пульвилізатор. Відсутня металева 

ванна. Кухарка і прачка пригрозили, що будуть звільнятися, бо на платню 4 крб. існувати не 

можливо на своєму хлібі. Відсутня сиділка для хворих жінок. Великий недолік лікарні – 

віддаленість від міста» [38, с. 40–42]. 

Відзначається інформативністю звіт особливої Ревізійної комісії (спеціально створена 

для обстеження лікарні) за 1885 р., особливо резолюційна частина. Рекомендовано. 1) В 

приміщенні лікарні необхідно розділити загальний коридор, в який виходять три палати із 

жіночого і чотири палати чоловічого відділень, хоча б легкою перегородкою з дверима. 2) У 

відхожих місцях в чоловічому і жіночому відділеннях встановити невеликі печі із 

Межигірської цегли в залізних футлярах адже перебування напівроздягненого хворого в 

неопалювальному приміщенні шкідливе для його здоров’я. 3) «Перегоний куб» на нижньому 

поверсі лікарні може залишатися в кімнаті зі сторожами, адже перебування сторожів там не 

впливає на якість дистильованої води. 4) Об’єднати в одне приміщення пральню та баню 

(розміщені у флігелі). Баня непотрібна розкіш, нею впродовж року скористалося лише 2 особи, 

тому замість необхідно влаштувати пральню. Для цього в приміщенні колишньої бані треба 

підсипати землі і зробити цегляну підлогу, утеплити повстю стіни і відштукатурити, а в 

передбаннику, де буде перебувати прачка переслати підлогу. В пральні необхідно влаштувати 

піч і котел з кришкою з листового заліза з трубою для відведення пари, в кімнаті прачки 

влаштувати просту голландську зігрівальну піч, відштукатурити в обох кімнатах стелі. 

5) Дровника в лікарні не має, а 2 сажні дров складаються у покійницькій і  літньому бараку 

для хворих – приміщеннях із фарбованою підлогою, надто розкішною для дровників. На думку 

комісії для дров необхідно збудувати легкий сарай з односхилим дахом 2 сажні шириною і 3–

4 сажні довжиною для 12 сажнів дров. На новий сарай в лікарні є матеріал, а робота обійдеться 

недорого – близько 75 крб. 6) Не вистачає жіночої прислуги в лікарні, а більшість хворих – 

жінки, які хворіють на «секретні» захворювання, тому потрібно ліквідувати посаду двірника 

(плата 120 крб.) і запровадити замість неї посаду жіночої прислуги з окладом 72 крб. 

7) Рекомендовано замість приймального покою облаштувати палату на 3 безкоштовні ліжка. 

8) Рекомендовано заборонити перебування в лікарні невиліковних «хроніків», безпритульних, 

оскільки це не відповідає призначенню лікарні. 9) Харчування хворих 

варто покращити прибавкою 1-го золотника масла для каші і 1-го лота свинячого сала для 

борщу [40, с. 129, 267]. 

Пропозиції Ревізійної комісії були розглянуті та погоджені Переяславськими земськими 

Зборами і втілені в 1886 р., про що свідчить Звіт Переяславської повітової земської Управи за 

1886 р. У вересні 1886 р., на основі постанови Переяславських земських Зборів від 13 серпня 

1885 р., в приміщеннях флігелю, зроблено наступні зміни. Кімната, в якій знаходилась баня, 

переобладнана в пральню: викинуті банні полички, поштукатурені стіни та стеля, зроблена 

цегельна підлога, побудована вариста піч із котлом, причому котел із залізним ковпаком  

встановлені в пральні, а топка від варистої печі виходить у  сусідню кімнату – квартиру  для 

жіночої прислуги (в цій печі сім’я фельдшера та прислуга будуть готувати собі їжу, а на кухні 

виключно готуватиметься їжа для хворих). Ззовні пральня оклинцьована та обмазана глиною, 

штукатурні роботи відкладені до наступного літа. Колишня пральня відведена під квартиру 

для жіночої прислуги. Планувалося розібрати стару дощану підлогу, підсипати землі і заслати 

нову. Але з’ясувалося, що підлога зроблена не із дощок, а із обаполів, які дуже згнили і тому, 

коли дошки знімали, більшість їх поламалася. Оскільки придбання нових дощок для підлоги 

потребувало великих затрат та й дощана підлога у вологих приміщеннях швидко згнивала, 

земська Управа визнала необхідним і вигідним для земства побудувати у всіх приміщеннях 

флігеля підлогу із цегли залізняка, таку ж як у пральні. В третій кімнаті флігеля – кухні – 

встановлена нова чавунна плита на місці розваленої старої. На всі ремонтні роботи, проведені 

у флігелі,  витрачено 298 крб. 20 коп. В інших спорудах лікарні (погріб, сараї) ремонтні роботи 

не проводилися в зв’язку з тим, що вони перебували в хорошому стані і повністю відповідали 

своєму призначенню. Як і раніше в дерев’яному сараї на 3  відділення розміщувалися: 
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льодовник,  цейхгауз і склад для невеликих речей. В сараї на 2 відділення розміщувалися 

покійницька і дровник для пиляних дров (з жовтня 1886 р. розмістився склад для габаритних 

речей). Для дров побудовано окремий сарай із дощок в шули із дерев’яним односкатним 

дахом, довжиною 13 і шириною 7 ½ аршин на одне відділення. На побудову цього сараю 

витрачено 138 крб. 19 коп. [40, с.129]. Перебудови і ремонтні роботи дали свої результати. 

Ревізія земської лікарні, здійснена наприкінці 1886 р., показала, що всі приміщення лікарні 

утримуються задовільно, хворі утримуються задовільно, харчування добре і в достатній 

кількості [41, с. 89]. 

З 1 липня 1887 р., після виходу у відставку смотрителя  Варфоломія і при вступі на посаду 

нового смотрителя Завойки, в приміщеннях нижнього поверху будинку лікарні відбулися  

кардинальні зміни. Дві кімнати, в яких квартирував смотритель лікарні, зайняв фельдшер. 

Новий смотритель проживав поруч із лікарнею у власному будинку і не потребував квартири 

при лікарні. У двох кімнатах, які займав раніше фельдшер, розмістилися: в одній – приймальня 

для  амбулаторних хворих, а у другій – аптека. В тій кімнаті, в якій до цього розміщувались 

приймальня та аптека, була облаштована контора лікарні [40, с. 129]. В іншому ситуація 

кардинально не змінилася. Як і раніше, Ревізійна комісія відзначала: «Споруда лікарні 

потребує капітального ремонту, при сильних дощах протікає стеля, внаслідок чого місцями 

відпала штукатурка, підлога в коридорі нижнього поверху згнила, оскільки дошки покладені 

прямо на землю. Потребують капітального ремонту печі. Не належним чином утримується 

складське приміщення: перемішані нові і зношені речі, відсутні стелажі. В палатах для 

«заразних» хворих відчувається запах із відхожих місць, які побудовані примітивним 

способом». Ревізійна комісія запропонувала зняти дерев’яну підлогу в коридорі 1-го поверху 

лікарні і заслати  його цеглою «в ялинку» або залити асфальтом [41, с.  89]. За рекомендацією 

Ревізійної комісії в 1887 р. дерев’яна підлога в коридорі першого поверху лікарні була 

замінена на цегляну. Також із зовнішньої стіни лікарні поза фундаментом навколо всієї 

споруди влаштована цегляна труба з отвором для руху повітря, яке мало висушити стіни. 

Відремонтовано печі, два ганки, паркан навколо лікарні.  Перенесений на інше місце 

дров’яний сарай у зв’язку із спорудженням на цьому місці будинку для арештантів. Будівельні 

роботи були виконані господарським коштом з матеріалів, які залишилося від спорудження 

нового земського Дому в Переяславі. Відомо, що було використано 44 260 шт. цегли й 25 пудів 

вапна  [3, с. 117]. Це дещо поліпшило стан лікарні. Але повітря й далі було просякнуте 

міазмами, смородом і чадним димом, який виходив через тріщини в двох залізні печах в 

коридорі. Тому приміщення потребували тривалого провітрювання. Ще однією невирішеною 

проблемою лишалося накопичення в лікарні великої кількості речей померлих хворих, за 

якими не приходили спадкоємці. Рекомендовано: речі продавати і зараховувати гроші в склад 

недоїмки [42, с. 23]. 

В 1889 р. прийнято рішення про спорудження літнього бараку для перебування хворих 

влітку, на придбання матеріалів асигновано 500 крб. на 1890 р. [44, с. 13]. У 1892 р. 

будівництво літнього бараку  довжиною 18 аршин, шириною 15 аршин, висотою 4 ½ аршина 

було завершено. На матеріали і роботу витрачено 1893 руб. 89 коп., перевитрати склали 

1393 крб. 89 коп. [47, с. 40]. Проте вже наступного року Переяславські земські збори 

постановили переобладнати літній барак під «заразне» відділення і виділити на це кошти в 

сумі 700 крб. [48, с. 30–31]. Така необхідність пояснювалася тим, що в літній період на 

лікуванні перебувало мінімальна кількість хворих, і через це літній барак пустував. 

Переобладнання літнього бараку під інфекційне відділення передбачало: утеплення стін і стелі 

шляхом штукатурення, настилання підлоги, побудова печей, пофарбування дверей і вікон [57, 

с. 40]. У 1892 р. здійснено зовнішній ремонт головного корпусу лікарні (поштукатурені та 

пофарбовані стіни), на що витрачено 3 279 крб. 63 коп. [47, с. 40].  

У 1902 р. Ревізійна комісія оглянула лікарню і виявила, що споруда за своєю будовою не 

відповідає своєму призначенню, в санітарному відношенні «ниже всякой критики» й потребує 

значного переобладнання. У лікарні відсутній приймальня для амбулаторних хворих. Їх 

приймають у сирому підвалі, де також знаходиться й аптека. Відсутні операційна кімната, 
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операції проводяться у прохідній кімнаті, не відокремленій від палат і відхожих місць. У 

приміщенні, де проводяться операції, немає герметичної водонепроникної підлоги, через що 

накопичуються інфекції. При лікарні не має окремого приміщення для фельдшера, тому він 

незаконно проживає в приміщенні для арештованих в тюремному замку. Немає постійного 

приміщення для служників, тому вони перебувають або у ванній або в коридорах. Вхід в теплі 

клозети через холодні сіни. В наслідок відсутності бетонованих вигрібних ям під клозетами, 

грунт навколо лікарні заражений і стоїть сморід у підвалі. Клозетний запах отруює повітря в 

квартирі смотрителя лікарні, яка розташована у підвалі недалеко від клозету. Покійницька 

знаходиться під вікнами палат на відстані 18 кроків. В цьому приміщенні проводиться судово-

медичний розтин трупів, часто напіврозкладених, від чого стоїть страшний сморід. Вигрібна і 

помийна ями на господарському дворі не цементовані і розміщені поблизу лікарняного 

колодязя, через що можуть забруднювати воду. В кухні немає окремого приміщення для 

кухарки. В пральні не має окремого входу, він проходить через жилу кімнату прачки. Через 

цю кімнату проноситься одяг хворих, часто заразних, а з пральні виходить велика кількість 

пару. В пральні відсутня герметична, водостійка підлога. Ревізійна комісія рекомендувала: 

спорудити окреме приміщення, в якому розмістити: амбулаторію, аптеку, квартири для  

фельдшера і смотрителя. Побудувати нові вигрібні ями для  клозетів, обов’язково цегляні і 

цементовані Провести заходи з оздоровлення грунту на території лікарні. Облаштувати 

окрему операційну кімнату. Утеплити холодні сіни. Облаштувати квартири для служників у 

підвальному поверсі лікарні. Перенести покійницьку в південній кут саду, зробити окремий 

під’їзд до неї. Облаштувати цегляні цементовані вигрібні ями на господарському дворі. 

Заслухавши звіт Ревізійної комісії Переяславські земські Збори доручили Управі розробити 

кошторис і проект переобладнання лікарні та погодити їх на екстрених земських Зборах [57, 

с. 7, 164–165]. Негативну оцінку Ревізійної комісії отримав також стан діловодства в 

Переяславській земській лікарні: «Не ведеться книга обліку речей лікарні, надходжень і 

видатків, обліку речей хворих заразними хворобами, не ведеться облік витрат дров, книга 

запису хворих, що поступають на лікування, приходно-витратна книга не пронумерована, не 

прошнурована, ведеться незадовільно, записи зроблені нерозбірливо. Смотритель лікарні, 

який одночасно є письмоводителем не має можливості своєчасно робити необхідні записи у 

зв’язку з тим, що книга зберігається в Управі, а він перебуває постійно в лікарні [44, с. 25–28]. 

Із великого кола заходів по розбудові та переобладнанню Переяславської земської 

лікарні, які рекомендувала здійснити Ревізійна комісія в 1902 р., на практиці було  реалізовано 

лише спорудження амбулаторії. На її будівництво в 1904 р. Переяславські земські 

збори заклали кошти в сумі 4 000 крб. Відомо, що амбулаторія будувалася площею 40 кв. 

сажнів [57, с. 177–178]. У звіті за результатами ревізії лікарні від 7 червня 1909 р. зберігся 

запис: «В амбулаторному приміщенні в багатьох місцях згнила підлога, перегородки осідають, 

потребує ремонту дах, що сильно протікає. Стіни потребують побілки. Квартира фельдшера 

сира і відгороджена від амбулаторії не обштукатуреною стіною.  На думку комісії необхідно 

доручити Управі розробити проект капітального ремонту амбулаторного приміщення. Про 

інші будівлі лікарні згадується, що всі  вони в порядку, лише бажано побілити стіни і 

відремонтувати деякі печі» [62, с. 198]. 

Піднімалось також питання про створення при лікарні аптечного складу для відпуску 

ліків. Але ця пропозиція була відхилена Переяславськими земськими зборами: «Наразі 

вигідніше у вільній аптеці Гофмана купувати ліки, ніж у аптеках земства, де 

доводиться платити по 20 коп. за 2–3 порошки хіни, ложку касторового масла чи шматочок 

пластиру» [48, с. 120]. 

У 1909 р. гласний І.Є. Коновалов підняв питання про необхідність відкриття при 

земських лікарнях родильних будинків. Переяславські земські збори постановили вивчити це 

питання на лікарняно-санітарній Раді і в разі позитивної оцінки дати йому хід [63, с. 30]. 

З року в рік покращувалося матеріальне становище Переяславської земської лікарні та 

зростав рівень обслуговування хворих. Так, з 1889 р. Переяславські земські збори постановили 

відмінити плату за надання лікарями порад хворим, оскільки це не відповідало принципам 
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земства (ініціатором виступив гласний Л.Й. Аринштейн) [43, с. 21]. Цього ж року окрім одягу 

і постільної білизни для потреб хворих почали закуповувати панчохи, в кошторисі на 1889 р. 

на це було виділено 30 крб. [42, с. 10]. З 1894 р.  при Переяславській земській лікарні 

запроваджена посада фармацевта. Відомо, що часто хворі не повертали аптечний посуд після 

використання ліків, щоб компенсувати його втрату запроваджена застава на аптечний 

посуд [48, с. 12]. У 1889 р. виділено 300 крб. на облаштування в Переяславській земській 

лікарні дезінфекційної камери і насоса для води [54, с. 19]. У 1902 р. Голова Переяславської 

земської Управи В.В. Гамалья подарував лікарні мікроскоп Лейца [56, с. 8]. У 1903 р. постало 

питання про те, що для зручності хворих необхідно біля кожного ліжка встановити невеличкий 

столик і стілець, а для проведення операцій придбати спеціальне операційне крісло [57, с. 40]. 

У звіті Переяславської земської Управи за 1903 р. згадується, що один лікар на території 

українських губерній припадає на 40 тис. осіб, в той час як в країнах Західної Європи на одного 

лікаря припадає 1730–3630 пацієнтів. Окрім того, що лікарів мало, вони не завжди 

висококваліфіковані. У зв’язку з цим голова Управи вніс пропозицію щороку командирувати 

одного із повітових лікарів в Петербург на курси підвищення кваліфікації при Єленинській 

лікарні. Більшістю голосів пропозиція відхилена через брак необхідного фінансування [57, 

с. 20, 42]. 

Почесними опікунами лікарні в різні періоди були: кандидат філології Андрій 

Володимирович Стороженко (Голова Переяславської земської Управи в 1886–1887 рр.), 

відставний штаб-ротмістр, почесний мировий суддя Ілля Михайлович Канієвський, колезький 

асесор, предводитель дворянства Микола Миколайович Думитрашко-Раіч, колежський 

радник, почесний мировий суддя Сафоній Дмитрович Томачинський (1899 р.), колежський 

регістратор Іван Іванович Тесленко (1904 р.). 

Таким чином, матеріали постанов і звітів Переяславської Повітової Управи є цінним 

джерелом для дослідження історії створення та діяльності Переяславської земської лікарні в 

1868–1916 рр. Вони містять інформацію про керівників лікарні, медперсонал, склад будівель, 

їх капітальний і поточний ремонти, санітарний стан, впорядкування території лікарні, щорічні 

ревізії лікарні з боку Переяславської повітової управи, перелік медичних послуг, рівень 

обслуговування хворих та ін.  
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Council. 
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УДК 94(477)::929Шолом-Алейхем 

Кузьменко Андрій 

(м. Переяслав-Хмельницький) 

 

ПЕРЕЯСЛАВ У ЖИТТІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 

 

У статті здійснено спробу розкрити місце Переяслава, в якому народився, здобув освіту 

та розпочав свою літературну діяльність письменник, у формуванні світоглядних підвалин 

його творчості. На прикладі аналізу сторінок з життя Шолом-Алейхема охарактеризовано 

окремі аспекти повсякдення єврейських громад штетлів у ХІХ ст. 

Ключові слова: Шолом-Алейхем, Переяслав ХІХ ст., штетл, історія єврейської 

культури, євреї України, історія літератури, історія України. 

 

Переяслав подарував світові одного з найвідоміших класиків єврейської літератури – 

Соломона Нахумовича Рабиновича (Шолом-Алейхема), який народився тут 18 лютого 1859 р., 

у родині дрібного крамаря [4, с. 19; 18, с. 652]. Батько Нахум мав добру вдачу та любив сім’ю, 

а особливо – малого Соломона. Пізніше письменник присвятив йому багато сторінок, 

пройнятих теплом і любов’ю. Дитинство Соломона пройшло за 50 км від Переяслава, у 

містечку Вороньків, куди родина Рабиновичів перекочувала невдовзі після його 

народження [11, с. 49; 1, с. 5]. 

Спочатку на новому місці справи у батька йшли успішно. Маючи лавку, орендуючи 

земську пошту, постачаючи буряки до заводу та торгуючи зерном, він вважався заможним. 

Однак, оскільки Вороньків знаходився відносно далеко від пристані, товарних складів та 

дороги, прибутки Нахума почали падати. Остаточно ж він зубожів після того, як його 

компаньйон Гершл перебив у нього оренду, фактично обікравши батька майбутнього 

письменника. Ця невдача спонукала родину шукати інших заживків та, зрештою, повернутися 

назад до Переяслава – місця, де, як тоді вважалось, можна було заробити [2; 8; 21, с. 46–47]. 

Спершу до міста переїхали мати з батьком та бабусею, залишивши дітей на різника 

Мойше, який на той час у Воронькові був також і вчителем. На відміну від багатьох дорослих, 

він застосовував у вихованні не різки, а слова. Але діти, користуючись добротою Мойше, 

обманювали його й заводили погані знайомства. Зокрема малий Соломон встиг 

заприятелювати зі «злодієм» Гергеле, який навчив його красти тютюн і яблука. Тютюн він 

крав у рідного дядька Ніеля. Якось його дружина Годл спіймала хлопця на гарячому. Від 

покарання Соломона вберегла сумна вість про смерть різника Мойше, за яким хлопець сильно 

побивався. Та вже через декілька днів батьки прислали дітям воза, по парі нових чобіт і їжу, 

щоб вони могли повернутися до Переяслава [9, с. 7–8]. 

У Переяславі, де проживали дядько Соломона – Пінхас та тітка Хана було вирішено 

відкрити заїжджий будинок, для чого голова сім’ї був змушений заставити останні набутки. 

Хоча ціни у Рабиновича й були низькими, однак убога обстановка в «готелі», де у кожному 

номері стояли по чотири обшарпані ліжка, не приваблювала багатьох клієнтів [2; 13]. Тому 

малому Соломону доводилося і в спеку і в мороз годинами сидіти на лавочці біля будинку й, 

загледівши візників, що везуть пасажирів із пристані, усіма силами намагатися зазвати 

клієнтів для проживання у будинку. До того ж, перед ними необхідно було ще й 

підлещуватись. Потім його змінював хтось із інших дітей у сім’ї. Виконання цих 

дитячих обов’язків було принизливим та далеко не відповідало його казковим мріям про 

життя [19; 21, с. 370–372]. 

У той важкий період Соломон мав єдину відраду – він, затамувавши подих, слухав 

розмови постояльців в одному з куточків великої кімнати заїжджого будинку. Для нього ці 

розмови стали важливим джерелом пізнання єврейської народної творчості, що линула з вуст 

музикантів, акторів, байкарів, дотепників і жартунів, які зупинялися в «готелі» батька [9, с. 8]. 

Саме такий, пережитий у Переяславі, дитячий досвід дозволив майбутньому письменнику 

значно збагатити скарбницю типажів героїв своїх творів, які були щедро презентовані серед 
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числа потенційних клієнтів та постояльців. Втім клієнти здебільшого зупинялись у більш 

затишних готелях, через що матеріальне становище сім’ї не поліпшилося. Поступово 

насувалися нестатки, родина голодувала [13]. 

У теплий період року, під час навігації, постояльців набиралося чимало, однак взимку, 

коли Дніпро замерзав, до будинку заїжджали лише поодинокі торгівці, а прибутки значно 

вбавлялися. Тому батько відкрив ще один заклад – льох із вивіскою «Продаж різних вин 

Південного берега». Виготовляв «вина Південного берега» Нахум сам із рублених родзинок, 

даючи їм привабливі назви: «Херес», «Мадера», «Виморозок». Головне вино мало назву 

«Церковне, для вживання євреями на Великдень». Саме воно й користувалося неослабним 

успіхом під час усіх свят, а також у проміжках між ними [19]. Пізніше багатій Захар 

Нестерович здав Нахуму приміщення у своєму новому кам’яному будинку під лавку і льох. У 

лавці він допоміг Рабиновичу відкрити торгівлю цигарками, тютюном та гільзами, а до льоху 

перенесли «Продаж різних вин Південного берега». Окрім того, що покращились прибутки, 

будинок Нахума утвердив своє становище як місце, де збирались та спілкувались освічені 

люди, молодь і навіть випадкові клієнти [21, с. 667]. 

У Переяславі Соломон продовжував навчання в єврейській початковій школі – хедері, в 

якій вчитель не знав не те що української, а навіть і російської мови. Злидні та безрадісну 

обстановку в цьому майже середньовічному навчальному закладі, де навчали основ іудаїзму 

для хлопчиків, Шолом-Алейхем пізніше змалював у своїх творах [7; 15]. Вчився він тут чи не 

найкраще, втім сам згадує про себе як про найбільшого шибеника в школі. 

Не дивлячись на злидні, батько, який завжди бачив природні задатки Соломона до 

навчання, найняв для нього переяславського вчителя Мойше-Давида Рудермана. У 

результаті цих занять хлопець відчутно розкрив здібності у вивченні російської мови та 

граматики [21, с. 13, 71–73]. 

Так швидко минули роки відносної безтурботності, за якими в 1872 р. прийшла ще одна 

біда, коли в Переяславі поширилась епідемія холери. Почались масові захворювання і смерті. 

Було сформовано загони із людей, які розтирали хворих, до яких записався і Нохум Рабинович. 

Варто припустити, що саме батько приніс у дім лихо, бо захворіла мати Соломона – Хає-Естер. 

Рятували її як могли, приводили найкращих лікарів. Лікував її навіть сам Андрій 

Козачковський, який свого часу врятував Тараса Шевченка, але цього разу медицина 

виявилася безсилою – вона померла [9, с. 8]. 

Для родини Рабиновичів це стало великим потрясінням, адже своєю невтомною працею 

й енергією вона – маленька, в усьому покірна чоловікові жінка, організовувала правильний 

ритм життя членів сім’ї та забезпечувала порядок у будинку [8]. У важкий момент батько 

зовсім розгубився, тому всіх дітей довелося відправити до містечка Богуслав, до батьків 

покійної матері – бабусі Гітл і дідуся Мойше-Йосе, в родині яких діти прожили 8 місяців, 

сумуючи за домом. Тут вперше 13-річний Соломон з прикрістю відчув себе сиротою та 

усвідомив, що він є тягарем і зайвим ротом [13; 23]. 

Невдовзі батько вирішив одружитись вдруге, але при цьому не повідомив обраницю з 

Бердичева, яким є реальний стан його справ. Найколоритніше злий і сварливий характер нової 

жінки, яка, до того ж, мала вже троє своїх дітей, проявився після того, як вона дізналась, що 

за господарство та скільки чужих дітей випали на її долю [6; 2]. 

Діти дуже зраділи, довідавшись, що повертаються до Переяслава, але після приїзду 

застали вдома вже мачуху. Хоча достеменно не відомо, скільки спільних дітей ще народилось 

у неї з Нахумом, але зрозуміло, що розпестити Соломона в цій сім’ї аж ніяк не могли. Від нової 

господарки в будинку завжди лунали безкінечні прокляття і лайки, від яких вона не мала 

стриму [21, с. 368]. Оскільки Соломон полюбляв відтворювати розмови, звички та манери як 

поважаних людей міста, так, звісно, й мачухи, то від неї перепадало найбільше саме йому [23]. 

Зрештою, Соломон, будучи хлопчиком сміхотливим і спостережливим, докладніше 

зацікавився «мовною стихією» мачухи. Всі її лайки і прокляття він вибудував і записав в 

алфавітному порядку, оформивши цей багатий лексикон у вигляді «Словника» [21, с. 369]. 

Батько випадково запримітив, що син щось старанно пише у записник, не досипаючи кілька 
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ночей поспіль, тому знишка прочитав знайдені нотатки. Після цього погиготів сам, зачитав їх 

дружині й іншим дітям, а потім родичам і знайомим. На диво, чи то не маючи іншого виходу, 

чи просто перебуваючи в гарному настрої, мачуха теж розсміялась, а далі ніби то й зовсім 

припинила лайки. 

Найповніше відображення «Словник» (або «Лексикон мачухи») знайшов у його 

пізнішому автобіографічному творі «З ярмарки», в якому письменник згадував про нього як 

про свій перший літературний твір [6; 8]. Зокрема, у цьому життєвому описі Шолом-Алейхема 

є цікавий фрагмент лайки і прокльонів його мачухи, який показує колорит її «мистецтва» 

спілкування в сім’ї: «Щоб тебе скрутило, Батько Небесний. Щоб тобі і болячки, і коліки, і 

ломота, і сухість, і короста, і сухотка, і сухоти. Щоб тебе кусало і чесало, трясло і 

розтрясло, і витрусило, і перетрусило, Боже милостивий, Батько Небесний святий і 

милосердний» [21, с. 368]. 

Хоча мачуха й була озлобленою обставинами важкого життя та вирізнялася своєю 

безпосередністю, все ж вона була розумною жінкою, поважала свого чоловіка Нахума та не 

придушувала його особистості. Зокрема це виявлялось у тому, що він вільно читав книги, грав 

у шахи та багато спілкувався з тогочасними переяславськими інтелігентами – ревнителями 

просвіти, що, звісно, позитивно впливало й на становлення майбутнього письменника, який 

формувався у цьому оточенні [21, с. 373]. 

З дитинства Соломон любив музику і мріяв про скрипку. Проте на неї потрібні були 

гроші, яких не було. Вирішуючи цю проблему найдоступнішим способом, він потрапив у 

сумну і водночас комічну пригоду, – поцупив гаманця з дрібною сумою в одного з 

постояльців – постійного клієнта, який зупинився у батьківському заїзді. Однак, саме ця 

пригода стала поштовхом до зародження двох сюжетних мотивів його майбутніх дитячих 

оповідань «Скрипка» і «Ножик» [9, с. 9]. 

Навчаючись у хедері Соломон познайомився з творами відомого письменника-

просвітителя Авраама Maпy (1807–1867) та під їх впливом розпочав написання власного 

роману «Дочка Сіона» [8; 13]. Хоча в загальній структурі, а також у стилі й мові він переважно 

наслідував Мапу, лише змінивши назву й імена героїв, твір визнали батько та його друзі, які 

були вражені зворотами, запропонованими Соломоном [21, с. 375–376]. 

Рідним і оточуючим, які близько знали хлопця, було зрозуміло, що перебування 

Соломона в хедері не дає потрібного потенціалу для розширення його світогляду. До того ж, 

майбутній письменник багато читав, швидко «вбираючи» книги, які вдавалося брати у 

поодиноких містечкових інтелігентів-просвітників. Серед них відзначався Арнольд із 

с. Підварки (нині – мікрорайон Переяслава-Хмельницького), який був представником нової 

єврейської інтелігенції та виступав проти містечкових добродіїв і верховодів. Саме він 

вплинув на батька Соломона, щоб той віддав сина до Переяславського повітового 

російськомовного училища, де невдовзі хлопець і розпочав навчання в 1873 р. [21, с. 379–382; 

13]. 

Початковий етап здобуття освіти в училищі давався Соломону зовсім нелегко. Оскільки 

він недостатньо володів російською мовою, то доводилося терпіти глузування як з боку 

вчителів, так і насмішки від учнів. При цьому виконання домашньої роботи також залишалось 

одним із його обов’язків. Одначе, маючи неабияку наполегливість, він покладав всі сили і час 

на навчання. Незабаром витрачені зусилля увінчалися успіхом, оскільки Соломону було 

призначено стипендію у розмірі 120 крб. на рік як одному з двох найкращих учнів училища. 

Для всієї сім’ї, яка поступово занурювалась у вир бідності, стипендія стала вагомою 

матеріальною підтримкою. Цей факт спонукав навіть мачуху відмовитись від прискіпування 

до «класника», як вона на нього тоді казала [8]. 

У 1876 р. Соломон Рабинович з відзнакою закінчив Переяславське повітове училище, 

будучи звільненим від екзаменів як один з кращих учнів [10; 20, с. 221]. Цього ж року, у віці 

15 років, перебуваючи під враженням від прочитання роману Даніеля Дефо «Робінзон Крузо», 

він написав власну версію повісті, назвавши її «Єврейський Робінзон Крузо» [12; 7]. 
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Соломон також проявляв неабиякий інтерес до українського фольклору й української 
поезії. Зокрема, зі спогадів його брата Вольфа Рабиновича дізнаємось, що в 1879 р. молодий 
письменник привіз із Софіївки до Переяслава українські народні пісні й вірші Т. Шевченка. 
Так, Соломон розповідав, що на лоні натхненної природи Софіївки він часто співав пісень 
благословенного Кобзаря. Найулюбленішою його піснею була – «Думи мої», далі «Реве та 
стогне Дніпр широкий», «Як умру, то поховайте» та ін. Він вважав Т. Шевченка Некрасовим 
України [5, с. 95–96]. В. Рабинович згадував, що брат Соломон йому казав: «Коли я писав мої 
вірші, то шукав «Кобзаря», цю «пісню пісень» Шевченка, і не зміг знайти. Я ладен був віддати 
що завгодно і скільки завгодно, і ось тепер бачу, що заплатив би найвищу ціну навіть за одну 
його «Катерину»» [1, с. 7]. 

Ще раніше, до закінчення училища, щоб продовжувати навчання та не бути зайвою 
ношею для багатодітної сім’ї, Соломон став додатково заробляти, даючи приватні уроки із 
загальноосвітніх дисциплін у Переяславі та неподалік, у маленькому містечку Ржищеві [23]. 
На жаль, у Ржищеві, на ґрунті конкуренції з місцевими «вчителями для дівчаток», проти 
Соломона поширювали безглузді плітки, що унеможливлювало нормальну педагогічну 
діяльність. Після закінчення сезону, він повернувся до Переяслава, вирішивши вже ніколи не 
викладати в маленьких містечках [13]. 

Значним розчаруванням для Соломона стала неможливість вступити до Житомирського 
єврейського учительського інституту, на заваді чому став поріг його призовного віку [21, 
с. 667–668]. Після цього Соломона Рабиновича чекав тернистий шлях з безрезультатних 
шукань заробітків, принизливих прохань та голоду. 

Лише 1877 р. йому вдалося отримати місце вихователя єдиної доньки заможного 
орендаря Елімелеха Лоєва в с. Софіївка. Справжнім щастям впродовж всіх трьох років 
викладання стала дружба, що виросла в обопільну любов зі своєю ученицею – Голде (Ольгою) 
Лоєвою. На момент їх знайомства Голде було 14 років. Весь цей час орендар Лоєв і його 
родина були прихильними до молодого вчителя, старий Елімелех навіть посприяв уникненню 
призову Соломона до війська. Але, коли довідався, що в юнака спалахнув роман з його 
донькою, яка без поради батька зробила свій самостійний вибір, відразу ж виїхав із всією 
сім’єю з дому, залишивши молодому педагогу конверт з оплатою його викладацької 
діяльності, при цьому без жодного пояснення [3; 9, с. 10]. 

Такого ляпаса Соломон не очікував. Й хоча для нього це стало великим потрясінням, він 
ще написав коханій десяток листів, які виявилися без відповіді, оскільки були перехоплені її 
батьком. Утім, дізнавшись про листи Соломона, Голде все ж таємно втекла до коханого, 
розшукавши його. Лише 1883 р., без згоди батька, вона стала його дружиною й народила 
Соломону шестеро дітей. Саме з початком їх сімейного життя Соломон Рабинович обрав собі 
псевдонім Шолом-Алейхем, що означає традиційне єврейське вітання «Мир вам!». Слід 
зауважити, що Шолом-Алейхем увійшов в історію світової літератури як один з видатних 
єврейських письменників значною мірою завдяки Голде Лоєвій, яка весь час була його 
надійним другом і соратником [3]. 

Однак, після фактичного вигнання Соломона батьком Голде, їх одруженню передувала 
низка чергових поневірянь майбутнього письменника. Спочатку це були пошуки роботи на 
літературній ниві у Києві, які не увінчались успіхом [13]. Тут, у безвиході, в 1880 р., він зустрів 
Мойсея Епельбаума, котрий представився присяжним повіреним й умовив Соломона поїхати 
з ним до Білої Церкви, щоб працювати в нього секретарем. На новому місці робота юнака 
полягала здебільшого в переписуванні паперів. Принагідно адвокат начебто навчав свого 
працівника «майстерності адвокатури», але у своїй інтерпретації. Як невдовзі виявилося, 
«присяжний повірений» був усього лиш посередником у справах, так званим «підробленим 
адвокатом», без права та ліцензії; а насправді – аферистом і картярем. Так, Епельбаум, у ході 
одного з таких «уроків» Соломону, наче мимоходом позичив до вечора всі гроші, що в того 
були, й зник назавжди [14; 17]. Після цього Соломон був змушений повернутися до батька в 
Переяслав за підтримкою та фінансами. Порада батька невдовзі привела його до м. Лубни, на 
посаду казенного рабина, що дозволило на 3 наступні роки вирішити матеріальні 
труднощі [22, с. 4]. Це був останній період перебування Соломона в Переяславі. 
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Принагідно треба згадати, що раніше Соломон вперше закохався саме в Переяславі, у 
красуню Розу Бергер, яку завжди оточували кавалери з багатих родин. Вона стала 
нездійсненною любов’ю у житті юнака через соціальну нерівність та його суперника Хаїма 
Фрухштейна – сина багатія, якому й дісталась прихильність дівчини [16]. Хаїм був 
коротконогим, до того ж з величезними зубами й довгим носом, на якому рясніли червоні 
прищі-смородини. Але він завжди носив білого жилета, лаковані скриплячі черевики на дуже 
високих підборах, щоб здаватися вищим та мав ретельно зачесаного чуба, що сильно пахнув 
парфумами. В окремих аспектах вони й пасували як пара: бо й Роза і Хаїм знали французьку 
мову; вона грала на піаніно, а він – на скрипці. Тому Соломон дав собі слово, що вивчить 
французьку мову, навчиться грати на скрипці, купить собі черевики зі скриплячими підборами 
й тоді Роза обов’язково закохається саме в нього [21, с. 337–338]. 

Роки проживання Шолом-Алейхема в Переяславі займають особливу сторінку в житті 
письменника, оскільки пов’язані власне з початком його літературної діяльності. Тут 
відбулося його знайомство з колоритом народної творчості, який яскраво виявлявся на тлі 
поліетнічного містечкового життя єврейської та української громад. Зрештою у Переяславі, де 
він здобув освіту, відбулося формування світоглядних засад його літературної спадщини, що 
полюбилася світові за особливий гумор та філософію. У цьому місті народилися сюжети до 
низки відомих його творів й, знаменно, що саме в Переяславі Соломон Рабинович твердо 
вирішив стати письменником. 
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PEREYASLAV IN THE LIFE OF SHOLOM-ALEYHEM 
The article attempts to reveal the place of Pereyaslav, in which was born, is made got an 

education and there began the literary activity the writer, in formation of ideological foundations of 
his creativity. On the example of the analysis of pages on the life of Sholom Aleichem are 
characterized some aspects of the daily life of Jewish communities of shtetles in the nineteenth 
century. 
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УДК 94:355.4(4)«1700/1710» 

В’ячеслав Лоха  

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ КОЗАКІВ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОЛКУ (1700 – 1710 РР.) 

 

У статті на основі архівних джерел, досліджень закордонних та вітчизняних істориків 

висвітлюються військові походи переяславського козацтва упродовж 1700-1710 рр. 

Географія військових походів козаків Переяславського полку охоплювала: Балтійський регіон 

(Швецію, Латвію, Естонію, Литву, Польщу, Інгерманландію – фінські терени, що увійшли за 

результатами Північної війни до складу Росії), а також територію Білорусії. 

Ключові слова: козаки,  Переяславський  полк, Ляховичі, шведи, І. Мазепа, І. Мирович.  

 

Велика Північна війна у якій брали участь переяславські козаки це героїчна та водночас 

трагічна сторінка й пам'ять про наших предків, що змушені були воювати за державні інтереси 

Москви, оскільки українські землі завжди були частиною Чорноморського, а не Балтійського 

регіону. Козаки Переяславського полку як й інші українці Гетьманщини воювали у незвичних 

для себе географічних умовах проти однієї з найкращих регулярних армій Європи. У 

військовій історії України XVII–XVIII ст., оборона переяславцями фортеці Ляховичі (1706 р.) 

є видатною подією. За тривалістю перебування в облозі та за героїзмом воїнів Переяславського 

полку вона практично не має аналогій в історії козацтва.  

На початку 1700-их рр. відбулося зіткнення інтересів Московії та Швеції в Балтиці. У 

1699 р. Росія уклала таємну угоду з Данією й Польщею, спрямовану проти 18-літнього 

шведського короля Карла XII, яка мала на меті примусити його піти на значні територіальні 

поступки на Балтійському морі. У лютому 1700 р. без проголошення війни польський король 

Август II дав розпорядження своїм військам вирушити в Лівонію й захопити Ригу. Датський 

король Фрідріх IV тим часом спробував захопити Шлезвіг (земля на півдні Ютландського 

півострова, нині – територія ФРН). Петро I, щоб здобути вихід до моря, заволодіти іншою 

власністю Швеції – областями на узбережжі Фінської затоки. У відповідь на такі дії й наміри 

Карл XII ввійшов у співдружність з Англією та Нідерландами [3, с. 161]. 

Спалахнула довготривала війна на Півночі, в яку московський царат, втягнув і Україну, 

територія якої входила до складу Російської імперії. Зрозуміло, що переяславське козацтво 

змушене було брати активну участь у бойових діях, воюючи за чужі, імперські інтереси Росії. 

Так, у рукописній відомості Переяславського полку (1758 р.), канцелярист Петро Ващенко 

інформує про походи за участю козаків з моменту «возз’єднання» України з Росією вказуючи, 

що у 1700 р. «был походъ под Ругулев» [4, арк. 2 зв.] (до шведської фортеці Нарва, нині місто 

у складі Естонії – Авт.), яку російський монарх вважав «ключем» до Інгерманландії*. 

Незважаючи на те, що козаки брали участь із 1700 р. у Північній війні, вони не встигли дійти 

до району бойових дій під Нарвою, тому на початку бойових дій й уникнули втрат і 

полону [12]. 

Влітку 1701 р. у складі 15-тисячного російського війська під командуванням 

Б. Шереметьєва в Естляндії** й Ліфляндії*** успішно діяли козаки з Переяславського, 

Миргородського, Лубенського, Полтавського полків під командуванням наказного гетьмана 

Д. Апостола [3, с. 162 – 162]. У грудні 1701 р. переяславське козацтво під керівництвом 

полковника І. Мировича брало участь у поході в Балтію, відзначившись в боях із шведськими 

воїнами генерала Шліппенбаха під селищем Еристфер (нині – Ераствере, Естонія). Козацька 

                                                           
* Етнокультурний та історичний регіон, розташований по берегах Неви, обмежений Фінською затокою, 

річкою Нарвою, Чудським озером на заході й Ладозьким озером з прилеглими до нього рівнинами на сході. 

Межею з Фінською Карелією вважається річка Сестра.  
** Історична назва північної частини Естонії. 
*** У XVII – початку XX ст. офіційна назва території Північної Латвії та Південної Естонії. Також у середньовіччі 

існувала німецька назва Лівонія. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F


Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

143 

кіннота оточила шведів та взяла в полон понад 2-ві тис. вояків, захопивши трофеї – 

вогнепальну зброю і артилерію [1, с. 94].  

У вересні 1704 р. вояки шведського короля Карла XII захопили Львів (вони перебували 

там близько місяця) тому 10-ть козацьких полків (серед яких був і Переяславський полк, 

очолюваний полковником І. Мировичем – Авт.) підійшли до мурів міста й з’єдналися з 

польськими корогвами. Невдовзі об’єднані українсько-польські підрозділи змусили шведів 

відступити до Замостя й Варшави. [3, с. 279]. Погане ставлення російських та польських 

військових та чутки про епідемію чуми, від якої помирали у Львові, Бродах та Кременці, 

змусили переяславського полковника із побратимами самовільно повернутися у Переяслав в 

листопаді 1704 р. І. Мирович фактично врятував значну частину козаків від голодної смерті та 

хвороб [5, арк. 1]. 

З вини іноземного командування так звана польська кампанія закінчилась не вдало, 

козаки розбіглись тому Петро I зажадав від І. Мазепи страти обох полковників. Однак 

гетьману вдалося не тільки врятувати їм життя, а й зберегти за ними полковницькі перначі  [2]. 
У давній відомості Переяславського полку є згадка про те, що у 1704 р. був нарешті 

штурмом взятий Ругулев, проте не зазначено про участь у цьому поході козаків [4, арк. 3].  

В походах у Білорусь, Польщу та Литву брали участь козаки Переяславського полку. 

Конкретно у рукописній відомості 1758 р. вказано, що 1706 р.: «Былъ походъ под Ляховичи* 

там командирами били над малороссийскими полками гетман Мазепа, да полковники 

переяславскій Мирович й стародубскій Миклашевскій» [4, арк. 3]. Наприкінці березня 1706 р. 

Переяславський полк під орудою переяславського полковника Івана Мировича зайняв добре 

укріплену фортецю Ляховичі, яку важко було взяти штурмом. Скандинавські війська під 

командуванням Кройца [12; 13] (майбутнього генерал-фельдмаршала й командувача 

шведської армії в битві під Переволочною) оточили ляховицьку фортецю, але не наважувалися 

на її штурм. Твердиня була однією з найпотужніших в усій Речі Посполитій, мала могутні 

бастіони та бруствери (мурована або дерев’яна фортифікація, призначенням котрої є 

підвищення захисту вояк під час бойових дій – Авт.), наповнений водою рів у 15 метрів 

завширшки. Всередині замку стояв двоповерховий кам’яний палац, споруджений білорусько-

литовським магнатом П. Сапєгою, якому раніше належали Ляховичі. Загалом Ляховицька 

фортеця витримала 8 облог, узимку 1595–1596 рр. її чотири рази безуспішно штурмували 

загони Северина Наливайка. Крім переяславців, в обороні Ляховичі брали участь німецькі й 

польські вояки союзники Петра І у війні зі шведами – саксонського курфюрста, та місцеві 

жителі-білоруси («литвини»), яких разом налічувалось кількасот чоловік. З них і складався 

гарнізон фортеці до приходу туди козаків Мировича. Становище обложених було дуже 

важким. 140 кілометрів боліт і непрохідних на ту пору доріг відділяли їх від ставки гетьмана 

І. Мазепи, який перебував тоді в Мінську [2]. 

І. Мирович послав вістуна до І. Мазепи з проханням виручити оточений полк. Гетьман 

зібрав майже 5000 контингент україно-російського війська, 2500 якого становили козаки і 

послав на поміч обложеним. Командували загоном миргородський полковник Д. Апостол і 

думний дворянин, воєвода С. Неплюєв [12]. 19 квітня першою до Клецька (6 км на схід від 

Ляховичів) підійшла кіннота Д. Апостола, яка, форсувавши річку перед містом, з ходу 

атакувала шведів; в цей час решта загону залишилася на іншому березі. Кіннота потрапила в 

грузьке болото й, не витримавши залпового вогню шведів, почала відступати. С Неплюєв 

відрядив на допомогу козакам Миргородського полку сердюків (найманих козаків-

піхотинців), російських солдатів і 4 гармати, котрі змогли зупинити ворога, відкинути його й 

навіть увірватися до міста. Перегруповані кінні полки поновили наступ, але знов не 

втрималися під ворожим вогнем, відступили «и пяхоту смяли, и за переправу перескакали, и 

не удержався немало за переправою – побежали». [11, с. 261]. Панікою скористалися шведи, 

котрі, підтягнувши до річки свою піхоту й артилерію, почали обстрілювати сердюків: «И они, 

шведы, приехав к пушкам по пяхоте запалили и сердюцкая пяхота, также и салдацкие полки, 

                                                           
* У ті часи фортеця Ляховичі належала Речі Посполитої, нині це місто Республіки Білорусь (Брестська область). 
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видя что кумпания (тобто компанійці – наймані (охотницькі) війська – Авт.) побежали – и 

сердюки не устояли не мало: все назад кинулись в болота» [11, с. 261]. У панічному відступі 

вони зім’яли частини, що стояли в резерві, кинули обоз і артилерію, довершивши цим 

поразку [11, с. 261]. 

За словами сучасного історика Олексія Сокирка: катастрофічна битва під Клецьком 

наочно показав недоліки козацького війська. А саме: відсутність стійкого зв’язку між різними 

частинами бойового порядку, координації їхніх дій з боку командування. Використана в бою 

тактика є класичним зразком збройної боротьби російсько-українського війська з питомою 

вагою самостійно діючої кінноти, яка зав’язувала бій, виконувала стрімкі маневри, швидко 

змінюючи напрям атак. Тактика, що формувалася в умовах війн із татарами й турками, 

виявилася не вдалою при зіткненні з лінійними шикуваннями шведів. Атакуючи їх холодною 

зброєю, козацька кіннота дуже відривалися від своєї піхоти й артилерії та потерпали від 

залпового вогню противника. Тим часом піхота вводилася до бою по частинах і вела себе 

нерішуче. Звикнувши діяти в оборонному бою та для підтримки й забезпечення, сердюки не 

зуміли до кінця провести вдалу контратаку в місті, самостійно закріпити успіх. 

Ефективно протистояти досвідченому шведському війську вимагало застосування бойових 

порядків з добре вишколеною піхотою, підтримуваною вогнем артилерії й навченої 

самостійно діяти [11, с. 261 – 262].  

Після битви переможці влаштували поблизу ляховицького замку, на виду в обложених 

парад, під час якого демонстрували свої бойові трофеї – прапори й бунчуки, проводили 

полонених, стріляли по фортеці із захоплених гармат [2]. 

За дослідженнями Гокана Генрікссона відомо, що С. Неплюєв усю провину за поразку 

під Клецьком перекладав на І. Мазепу та Д. Апостола, мовляв, гетьман надав невірну 

інформацію про ворога. Та І. Мазепа не помилявся в обрахунках щодо сил противника. Облогу 

ж фортеці Ляховичів здійснювали 400 шведів, трохи більш як 1000 їх пішли в атаку. Загинули 

майже 3000 козаків та росіян, 70 потрапили в полон. Шведи втратили лише 15 

військових. Спочатку переяславці думали, що шведи програли битву, але коли їм показали 

полонених, зрозуміли, що нізвідки чекати допомоги. Виснажені походом, боями та поганим 

харчуванням козаки до останнього героїчно обороняли фортецю та не думали здаватися тому 

ще певний час мужньо боролися хоча уже втратили надію на порятунок. Через нестачу харчів 

воїни почали голодувати, тому щоб якось вижити почали їсти своїх коней.  

Шведам подарувала перемогу сама природа. На початку травня нібито сталося (не усі 

наковці в цьому переконані – Авт.) повне сонячне затемнення, яке у фортеці дехто із 

захисників сприйняв як погане знамення тому комендант Ляховичів Фон Мюнхаузен відкрив 

ворота шведам і впустив їх у фортецю [13; 12; 14].  

Офіційний історик, духівник шведського монарха А. Нордберг повідомляє у своїй 

«Історії Карла XII», що козаки прагнули боронитись до загину, однак їх наміру не поділяли 

німці й «литвини» із замкового гарнізону, схиляючись до капітуляції. На цьому ґрунті між 

обложеними виникали сварки й бійки. Під час однієї з таких сутичок комендант фортеці, 

німець, наказав відчинити ворота, і шведи увірвались досередини. Опинившись у 

безвихідному становищі через зраду союзників, більшість переяславців на чолі зі своїм 

полковником змушені були скласти зброю [2].  

1 травня 1706 р. майже весь Переяславський полк був узятий в полон після довгої понад 

місячної облоги фортеці в Ляховичах. Серед бранців був полковник Іван Мирович [13], а 

також старшина полку: Олександр Сулима (полковий хорунжий (1689–1706)), Клим Іскра 

(полковий хорунжий (1703–1706)), Лука Петровський (полковий писар (1692–1706)). Логвин 

Рокитний (яготинський сотник) [6, с. 48, с. 104, с. 214, с. 297], Федір Дараган 

(трахтемирівський сотник, вподальшому помер в неволі), Денис Деркач (бубнівський сотник), 

Лук’ян Шульга (золотоніський сотник), Федір Магіровський (бориспільський сотник – Авт.), 

Сергій Колибоженко (домонтівський сотник). У цілому, 1361 особа потрапила у полон після 

капітуляції і, незважаючи на те, що ця цифра включала польсько-литовський гарнізон, більша 
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частина полонених були козаки [13; 14]. Якимось дивом вдалося вийти з оточення лише 150 

переяславським козакам, які дійшли до Борисова де їх зустрів І. Мазепа [2, с. 805]. 

Цікаво те, що у 1707 р. 4-ом військовополоненим переяславським сотникам − Логвину 

Рокитному, Денису Деркачу, Лук’яну Шульзі, Сергію Колибоженку − вдалося втекти із Швеції 

й повернутися додому в Переяславщину. Більшість козаків через 5 років або ж після 15 років 

повернулася із балтійського ув’язнення на свою батьківщину, інші – переяславці померли на 

чужині від поранень, виснаження, нестачі провізії, переохолодження та хвороб [13; 12; 14]. 

Побоюючись приходу шведів до Києва і визнавши укріплення Печерської фортеці 

незадовільними, Петро I у 1706 р. заклав нову твердиню за власним проектом, а нагляд за 

будівництвом доручив І. Мазепі. Упродовж 1706–1708 рр. українці із різних полків 

Гетьманщини, зокрема і частина козаків Переяславського полку споруджували фортецю під 

керівництвом І. Мазепи та його помічника Гейсена [9, с. 98; 10, с. 35]. Будівництво рухалось 

повільно, оскільки на спорудження земляних укріплень потрібні було залучити значні людські 

ресурси. Додаткові трудноші виникали і через фізико-географічні умови – круті дніпровські 

схили та горбиста місцевість, призводила до значних руйнувань вже зроблених земляних 

валів. У 1708 р. воєвода Д.М. Голіцин у листі доповідав царю про те, що «Печерской крепости 

вал от Днепра во многих местах от дождей и слабости земли осел до самой подошвы, и тое 

починку какими работники делать?» [10, с. 35]. У зв’язку із загрозою вторгнення скандинавів, 

гарнізони українських міст були переведені у підпорядкування єдиного командування. 

Переяслав, Київ, Чернігів та Ніжин із відомства Малоросійського приказу перейшли у 

Білгородський розряд під командування Д.М. Голіцина [10, с. 35].  

У 1708 р. військові дії широким фронтом несподівано наблизилися до кордонів 

Гетьманщини. На початку осені Карл XII, таємно заохочуваний І. Мазепою, розраховуючи на 

масове народне повстання в Україні проти царського гніту, повернув з-під Смоленська на 

південь України до Стародуба. Петро I наказав І. Мазепі особисто виступити на підмогу 

оборонцям Стародуба, проте гетьман поскаржившись на тяжку хворобу, залишився на місці, 

відправивши туди козаків Переяславського, Ніжинського та Лубенського полків. На думку 

історика Олександра Грушевського, наказ російського генерала Іфланта стародубцям нищити 

все, щоб ускладнити подальше просування шведів, а також «московські» погроми більше 

налякали місцеве населення, ніж вторгнення іноземців. Деякі з українців навіть почали 

говорити, що скандинави не такі вже і страшні – від них «нет налогов и разореній, а войска 

велликороссийские … в полку Стародубском палют, разоряют и грабуют» [3, с. 163], 

«дракгуны (кіннота – Авт.) и солдаты ущыпливыми и тяжкими безчестят досадами» [3, с. 163]. 

Крім того, російські ратні люди били українців, а офіцери не хотіли й слухати про заподіяні 

місцевим жителям кривди. 

Про охорону козаками Переяславського та Стародубського полків південних кордонів 

Гетьманщини та перебування їх на території Росії у Смоленщині, свідчить очевидець 

військових дій – переяславський полковник Стефан Томара, який повідомляє у своєму листі 

до Г. Головкіна [3, с. 163] від 23 вересня, що перебуваючи приблизно за 20 верств від 

Рославля, стародубський полковник «со всеми полками, ему под. команду врученными, так 

городовыми, как и компанейскими» [3, с. 164] прагнув сконцентрувати всі сили козаків і 

вирушити проти шведів [3, с. 164].  

Напередодні Полтавської баталії – козаки, а після неї – полонені балтійці, посилювали 

фортифікаційні укріплення у Переяславі, оскільки з південної сторони, стратегічно фортеця 

прикривала від можливого ворожого нападу Київ. Переяслав до 1709 р. мав давню дерев’яну 

огорожу, що складалася зі стін з баштами. У 1709 р. військовополонені шведи приступили до 

будівництва цитаделі із земляного валу у вигляді неправильно зімкнутого семикутника з 

малими бастіонами та люнетами при вершині, а також відремонтували огорожу. Проте при 

виконанні цих робіт не зверталась увага на міцність споруд, тому через 9 років потрібно було 

знову лагодити фортечні укріплення. Із звіту 1720 р., наданим київським обер-комендантом, 

                                                           
 Верства у XVIII ст. становила близько 1 км. 
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бригадиром Штоком, довідуємося, що так звані «верки (окремі частини військових 

укріплень – бруствери, форти – Авт.) ея едва ли не все розвалились» [7, с. 482]. У 1723 р. 

київський генерал-губернатор, князь Іван Трубецький доповідав імператору Росії про не 

належний стан переяславської фортеці. У 1700–1720-х рр. у замку Переяслава 

зосереджувалося 8 гармат та 2 мортири [7, с. 482] (потужна артилерійська гармата з коротким 

стволом що призначалася переважно для руйнування міцних оборонних споруд – Авт.). 

Повертаючись до хронології військових походів згідно рукописної відомості 

Переяславського полку: у 1709 р. «Баталея была з шведами, под Полтавою, комендиром был 

гетман Скоропадский» [4, арк. 3]. Переяславці у складі гетьманського війська закріпившись 

по лінії Переяслав – Кременчук, повинні були зупинити відступ балтійців у напрямку Дніпра, 

тому козаки у самій битві під Полтавою участі не брали, а переважно охороняли «кордони» 

бойових дій. Очевидно, що після переходу І. Мазепи на бік Карла XII під час російсько-

українсько-шведської кампанії 1708–1709 рр. Петро I вважав усіх старшин і козаків 

зрадниками, тому не довіряючи українцям, він не наважився залучити їх у битві під 

Полтавою [8, с. 936; 3 с. 166]. 

У 1710 р. переяславське козацтво, разом із іншими лівобережними побратимами під 

командуванням Д. Апостола штурмували Ригу, а саме: «Походъ был под Ригу, комендирами 

тамо были над малороссийскими полками, наказный гетман Апостолъ, а велікоросском войску 

генералъ Шереметев, и тогда … город покорено» [4, арк. 3]. Козацькі загони значно домомогли 

російським військам оволодіти рижською фортецею Дюнамюнде? яку обороняв шведський 

гарнізон. 

Таким чином, Велика Північна війна, як і решта військових кампаній у якій брали участь 

переяславські козаки це героїчна та водночас трагічна сторінка й пам'ять про наших предків, 

що змушені були воювати за державні інтереси Москви, оскільки українські терени завжди 

були частиною Чорноморського, а не Балтійського регіону. Козаки Переяславського полку як 

й інші українці Гетьманщини воювали у незвичних для себе географічних умовах проти однієї 

з найкращих регулярних армій Європи. У військовій історії України XVII–XVIII ст., оборона 

переяславцями фортеці Ляховичі є видатною подією. За тривалістю перебування в облозі та за 

героїзмом воїнів Переяславського полку вона практично не має аналогій в історії козацтва. 

Географія військових походів переяславських козаків у 1700–1710-х рр. охоплювала: 

Балтійський регіон (Швецію, Латвію, Естонію, Литву, Польщу, Інгерманландію – фінські 

терени, що увійшли за результатами Північної війни до складу Росії), а також територію 

Білорусії. Козаки були задіяні як безпосередньо у військових діях, так і в будівництві 

фортифікаційних споруд та охороні кордонів поза межами України. Участь у північній 

кампанії викликала велике невдоволення в Гетьманщині: російські офіцери відбирали в 

козаків трофеї, завдавали їм усіляких кривд і образ, козаки тисячами гинули не тільки в боях, 

а й від незвично суворого клімату й через брак харчів і платні.  Північна кампанія лягали 

тяжким тягарем як на плечі населення Переяславщини так і Гетьманщини, оскільки прості 

українці утримували російські війська, сплачували податки на користь царської скарбниці, 

поповнювали лави військових, укріплювали та будували фортеці в українських містах, тощо. 

Постійні військові дії, що точилися за чужі для України інтереси, трагічно забирали сотні 

козацьких життів, руйнували українську економіку й торгівлю взагалі.  
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The article describes the military campaigns of the Pereiaslav Cossacks during the period from 

1700 to 1710 on the basis of archival sources, studies of foreign and domestic historians. The 

geography of military campaigns of the Cossacks of the Pereiaslav regiment included: the Baltic 

region (Sweden, Latvia, Estonia, Lithuania, Poland, Ingermanland - Finnish lands, which were 

included in the results of the Northern War in Russia), as well as the territory of Belarus. 
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УДК 355:94(497.2)«185/187»]:929Чайковський 

Венцислав Чаков 

(Балчик, България) 

 

БЪЛГАРИТЕ И КАЗАК АЛАЯТ НА МИХАИЛ ЧАЙКОВСКИ – САДЪК ПАША 

 

Для интересующихся болгарской историей возрождения имя Михаила Чайковского – 

Садык паши – известное. Он боролся за независимость Польши. Отверженный своей 

родиной, эмигрирует во Францию, а потом уезжает в Царьград. Принимает ислам и под 

именем Садык паши продолжает борьбу против поработителей – имперской России. Умело 

проводит идеи католицизма в порабощенной Болгарии и поэтому его не одобряют болгарские 

церковные и революционные лидеры. Во время Крымской войны сформировал казачий полк 

«Казак алай», который просуществовал больше двадцати лет как самостоятельное 

христианское формирование в составе турецкой армии. Это одна из противоречивых 

личностей, и поэтому мнения о нем как у болгарских, так и у польских и украинских историков 

спорные и неоднозначные. 

Ключевые слова: Казак алай, Михаил Чайковский – Садык паша, униатство, казаки, 

Крымская война. 

 

Михаил Чайка – Чайковски е роден на 29.09.1804 година в Холчинец, Киевска губерния, 

Украйна, в семейството на заможни дворяни: по баща е поляк, но сам той винаги с гордост е 

изтъквал, че по майчина линия е потомък на прочутия казашки атаман Григорий Бжуховецки. 

Неговият идеал е освобождение на Полша от руско владичество и създаване на Полско-

украинска казашка република. Участва в полското въстание от 1830–1831 г. След 

потушаването на въстанието емигрира във Франция, където работи за княз Адам Чарторицки, 

водач на полското антируско революционно движение, действащо от хотел «Ламберт» в 

Париж. През 1841 година Чайковски основава първата постоянна агенция на хотел «Ламберт» 

в Истанбул, която става център и организатор на антируска пропаганда и дейност на 

Балканите, Украйна и Кавказ. Когато в края на 1850 година под давление на Петербург 

предстои екстрадирането му от Турция, Чайковски преминава на турска служба, приема 

исляма и променя името си на Мехмед Садък паша. 

През октомври 1853 г. избухва Кримската война. Със султански ферман на Садък паша 

се възлага формирането на християнски казашки полк. Идеята за подобно формирование е 

предложена на Високата порта две години по-рано, но моментът тогава не е подходящ. Така 

нареченият Казак алай (в превод Казашки полк), първоначално е замислен като чисто полска 

военна част, но поради недостатъчно негови сънародници доброволци, Садък паша разчита 

главно на заселилите се в Османската империя запорожки и донски казаци наречени 

некрасовци – староверци, които според турските закони при война сформират свои 

военизирани отряди в служба на султана. Записалите се са твърде малко, а единици са и 

дезертьорите от руската армия, на които също се разчита. Садък е принуден да записва в 

ескадроните си дори освободени срещу служба затворници. Така е вербуван и българинът 

Матео Рашо (Матей Рошов) – прочут разбойник от това време, който заедно с другарите си 

българи се записват във 2-ри ескадрон, а след войната става един от любимците на Садък, като 

на неговото юначество и сръчност се възхищава и полският поет Адам Мицкевич, посетил 

казашкия лагер при Бургас. Садък паша призовава всички християни от империята да се 

включат в редовете на полка му. Така в сотните започват да се записват българи, сърби, власи, 

черногорци, унгарци, евреи, а по-късно хора от всякакви етноси, дори цигани, абисинци, 

араби. Самият паша с гордост заявява, че при него служат хора от 42 народности1. Най-

                                                           
1 Въпреки, че самата османска армия е твърде пъстра и разнолика от към страна на етноси, живеещи в империята, 

то в казашките полкове служат в преобладаващата си част християни от всякакви народности не само поданици 

на султана. Не би било преувеличено ако наречем Казак алая «Чуждестранният легион» в султанската армия. Сам 

Садък паша описва личния състав на една от сотните в полка: «Каква сбирщина няма в тази сотня! Казаци от 
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многочислени сред доброволците са българите, които са преобладаващо количество в 3-а, 4-а 

и 5-а сотня. За да ги изравни всички в алая и за да не дразни мюсюлманите, Садък нарича 

войните си отомански казаци2. Три сотни са сформирани в Цариград и една в Одрин. 

Френският император Наполеон III подарява за казашкия полк въоръжение и обмундироване 

за 1000 войници. В алая обучението става от полски правилници, преведени на турски, а 

командите са давани на украински – език познат и на офицерите поляци, и по-близък на 

останалите балкански доброволци. 

На 23 януари (датите са в стар стил) 1854 г. Казак алая полага клетва за вярност към 

султана в Одрин и получава старо знаме на запорожките казаци, съчетаващо полумесец и 

звезда с православен кръст, след което се отправя към Дунавския фронт. В Шумен полкът 

достига пълния шест ескадронен състав, като към август 1855 г. в него се числят 800 войници 

и 700 коня. Това е и максимумът, до който достига алая като численост. При вида на казаците 

френският маршал Сент-Арно остава много доволен, което несъмнено повлиява на султана и 

скоро Портата разрешава да се сформира още един подобен полк. Започва сформирането на 2-

ри полк на султанските казаци, но тук за разлика от 1-ви, командващият княз Владислав 

Замойски държи неговия полк да е изцяло от поляци. Скоро започват търкания между двамата 

командири, което е използвано за свои интереси, както от турските, така и от английските 

управляващи среди. 

Тези военни части до края на войната остават доброволчески формирования в състава на 

турската армия. Към средата на месец май 1854 г. казаците на Садък са вече при Силистра. 

Руските войски, обсаждащи града, не успяват да го блокират напълно. Задачата на Садък е да 

не позволи това и да снабдява крепостта с муниции и продоволствия, което той прави успешно 

през силно гористия район наречен Делиорман /сега Лудогорие/. За тази цел той разполага с 

хиляда пехотинци, хиляда и петстотин конници и 6 оръдия. Казаците водят партизанска война 

в тила на руските части, като не влизат в сериозни боеве, но безпокоят непрекъснато врага. 

Поради слабата си военна подготовка казаците на Садък нямат големи шансове за успех в 

открито сражение с руските войски. Бойно кръщение на алая е на 23 и 24 май при с. Бабук, в 

околностите на Силистра, когато руски отряд командван от генерал Хрульов има схватки с 

отряда на Чайковски. Според българския изследовател Иван Стойчев, е твърде вероятно в това 

сражение българските казаци, по ирония на съдбата, да са имали сблъсъци със събратята си 

доброволци в руската армия, тъй като в отряда на Хрулев, влиза и българска доброволческа 

конна чета. След снемането на обсадата и оттеглянето на русите на север от Дунав, казаците 

застават начело на турския авангард, командван от Садък паша. Преследвайки противника, 

полкът участва в няколко сражения, по-точно сблъсъци, с руските прикриващи части. В боя 

при с. Слабодзея до Гюргево на 7 юли 1854 г., казаците се сражават цял ден с тройно 

превъзхождаща го руска конница. За това събитие английският полковник Симонс казва: «За 

да се съди за казаците, трябва да се видят в действие, на бойното поле те показват всичко, 

което струват. В продължение на целия ден повече от десет ескадрона хусари и шест сотни 

донски казаци бяха атакувани и задържани от четири сотни казаци»3 [1, с. 465]. Преследвайки 

оттеглящите се руски части, отоманските казаци влизат в Букурещ и остават там две седмици, 

до пристигането на основните турски части. След това казаците заемат дунавските градове 

Браила и Тулча в очакване бойните действия да преминат на руска територия. Новината за 

оттеглянето на турските войски от двете дунавски княжества заварва Казак алая в 

пространството между реките Серет и Прут. В румънските княжества войниците на полка са 

посрещнати много добре тъй като в него служат немалко власи и молдовани. Страхувайки се 

                                                           
Днепър, от Дон, юнаци от Добруджа, от северните земи на белия цар, българи от цяла България, черни бошнаци, 

има и помак, и потурчен поляк, и самолюбив сърбин, и хърватин, и далматинец, черногорец и татарин, и кюрд и 

арапин, и абисинец, и бердичевски чифутин и французин – парижанин, и англичанин, и италианец – с една дума 

тридесет и три вери; има дори и циганин – тръбач; няма само нито един арменец». 
2 В полските емигрантски среди полкът е наричан «Славянски легион», а турците го именуват «Полкът на 

безбожниците». 
3 Реално това са престрелки между казаците и руската кавалерия, които Симсон представя като сражение. 
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от надигане на украинското население, Великите сили и основно Австрия, принуждават 

Портата да изтегли казаците далеч от границите на Полша. От август 1855 г. Казак алая се 

установява на лагер при Бургас, където е изпратен и 2-ри полк. През това време (от края на 

август до края на септември) полкът е прехвърлен в Добруджа, за да прочисти района от 

бандити, но същевременно и да пази най-северните османски територии от евентуални руски 

нападения. През ноември с. г. казашкият лагер край Бургас е посетен от видните дейци на 

полската емиграция княз Владислав Чарториски и Адам Мицкевич. Съюзническото 

командване обмисля изпращането на казаците на Кавказкия фронт, но настъпилата зима 

отлага транспортирането през Черно море, а скоро и войната приключва. След края на войната 

част от поляците, служещи в различни спомагателни подразделения на английска служба, се 

вливат в алая на Садък паша. Така около 200 войници се включват в новосформирания през 

1857 г. Драгунски полк, като двата образуват Казашка дивизия от турската армия. Този полк 

има подобна на казашкия полк структура, но драгуните могат да действат и като кавалерия, и 

като пехота, когато бъдат спешени. Командир на този полк е подполковник Ланге.4. Командите 

тук са на полски език. Българите в този полк са по-малко. 

Султанът е щедър към своите отомански казаци, награждавайки ги с ордени и медали, а 

Садък паша с ордена «Меджидие» 3 клас и титлата «Бейлербег на Румелия». Мнозина българи 

за проявена храброст и съобразителност получават също султански ордени и медали като 

например Димитър Манов, Манчо Пиротчанинът, Георги Христов, Хаджи Христо от Самоков, 

Стефан от Елена и др. [3, с. 50]. Като доказателство за добрата служба скоро алая е причислен 

към редовните армейски части. 

След войната казаците възстановяват реда и преследват грабителски отряди от войници 

и башибозуци в България (Добруджа и Тракия) и на границата с Гърция (Епир и Тесалия). 

Казашката дивизия е дислоцирана в България и квартирува в различни градове - Сливен, 

Котел, Габрово, Шумен, край Бургас и др.. При нужда части на дивизията са изпращани като 

охрана по различни направления на европейските граници на империята. От 1858 до 1860 г. 

дивизията е изпратена в усмирителна експедиция в Сирия и Ливан, където мюсюлманите се 

вдигат на бунт срещу християните-маронити. Тук се отличават най-вече войните християни. 

Драгунският полк остава по тези земи до разформироването си в началото на 80-те години, а 

Казак алая се връща отново в България. В 1862 г. двата полка са включени в султанската 

гвардия. В спомените си Садък паша пише, че двама поляци, двама българи и един босненец 

са избрани за ординарци на султана. По време на полското въстание от 1861–1863 г. много 

поляци напускат полка и отиват да се сражават в редовете на въстаниците, което не се одобрява 

от Садък паша, който се страхува за съдбата на неговото формирование. След погрома на 

въстанието в редовете на алая отново се записват много полски емигранти, спасили се от 

разстрел и каторга в Сибир. 

Отношението на българите към отоманските казаци е противоречиво. Повечето от 

водещите наши възрожденски деятели не могат да се съгласят българи да служат на султана 

под знака на полумесеца и звездата и поради тази причина сипят нападки и хулят всичко 

свързано с този полк и неговия командир «потурнак», още повече, че отоманските казаци 

воюват в неотдавна приключилата война с руската армия. В свои писания негативни редове за 

полка пишат и редица наши революционни деятели. В съзнанието на българите с векове се 

налага мнението, че освобождението ще дойде от север, т. е. от Русия. Това е вековна цел на 

руската външна политика, широко пропагандирана през вековете на робството. И когато след 

края на Кримската война авторитетът на руската империя на международната сцена спада, 

когато тя губи позиции и влияние сред поробените християни на Балканите, тази празнина 

умело е зает от католическата пропаганда, вдъхновявана и подпомагана материално от 

Франция. Нейно оръжие най-често се явяват поляците – духовенство и мисионери от различни 

католически ордени, агенти на «Хотел Ламберт», полски офицери на турска служба и такива 

приели исляма. Франция разчита на тях поради близкия славянски произход на двата народа 

                                                           
4 Драгунският полк просъществува до 1887 г., когато е преобразуван в обикновен кавалирийски полк от турската 

армия и получава номерацията «28», губейки всякакъв облик на християнско формирование. 
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и разбираемия език. Такава роля изпълнява и Садък паша, подпомагайки първоначално само 

българите симпатизиращи или вече приели католицизма, а впоследствие и на други наши 

църковни и просветни деятели. Тук е редно да направил малко отклонение: католическа 

пропаганда съвпада и със започналите още от 30-те години на 19 в. борби за самостоятелна 

българска църква, отделна от цариградската патриаршия, към чийто български стремления 

Русия има отрицателно отношение. Един от начините за отделяне от Цариградската 

патриаршия българските водачи виждат в присъединяване към католическия свят, като папата 

признае самостоятелност на българската църква, но със запазване на източния обред. Така през 

1860 г. се стига до идеята за уния в Рим, което е посрещнато със задоволство от Ватикана. 

Турското правителство веднага признава униатската църква, виждайки в това начин за 

откъсване на българите от руското влияние. Така в началото на 60-те години униатството 

бележи успехи и приобщава мнозина от църковните ни и културни деятели, както и част от 

българите, особено тези живеещи в Македония. Макар и да печели известни позиции и 

симпатии сред българите униатството не успява да се наложи в България. Така до края на това 

десетилетие съзряващото възрожденско общество все още няма ясна представа за пътя, по 

който българите ще получат своята свобода. Един от начините някои виждат с придобиване 

на автономия в една турско-българска дуалистична монархия, по примера на Австро-

Унгарската. Проектът предвижда българите да имат и свои въоръжени сили, които да служат 

на султана5. Именно в този аспект радетелите на тази химерна идея виждат в съществуването 

на Казак алая частично реализиране на този неосъществим проект. 

В съзнанието на по-консервативните и обикновени българи казаците са лоши и страшни 

хора, защото са се продали и служат на турците, защото са сбирщина от престъпници и 

разбойници, което, в интерес на истината, не е далеч от реалността – в алая постъпват много 

авантюристи, буйни глави, дори престъпници извършили най-тежки престъпления. 

Всеизвестна е била заканата: «Ще те убия и ще постъпя в Казак алая». До края на 

съществуването на полка, въпреки суровите наказания лошата дисциплина така и не е 

изкоренена. Погледнато реално обаче поддържане на ред в подобна разнолика маса е 

невъзможна без здрава ръка. 

Една немалка част от българския народ вижда в тяхно лице «нашата войска», която ще 

ги пази от турските безчинства, знаейки че в полковете на Садък служат много техни 

сънародници, а и други християни. Самият Садък паша оказва помощ и се застъпва за наши 

духовници, учители и общественици по различни въпроси, естествено гонейки свои цели, като 

по този начин печели симпатии и уважение. Редно е да се отбележи, че понякога в наборните 

центрове се записват едва отделни българи, но има и случаи на групови записвания. В 

документ от архива на княз Адам Чарториски разбираме, че при пътуване през 1857 г. от 

Пловдив до Битоля Садък паша успява да привлече на служба 120 българи, в 1861 г. – също 

толкова. В писмо на Найден Геров до княз Лобанов Ростовски от 18 май 1860 г. научаваме за 

записали се в полка 50 българи от Пловдив [3, с. 35]. Напливът на българи към това 

формирование спада след оставката на неговия командир и напускането на една значителна 

част от полските офицери през 1870 г. 

Казачеството спомага за повдигане на военния дух у поробения български народ, който 

почти 5 века губи своите войнски традиции и дух. Войниците в полка са доброволци и след 

изкарването на задължителния шестгодишен срок, пожелалите да се уволнят българи стават 

равноправни с турците (имайки право дори да носят оръжие), получават различни данъчни 

облекчения, намират лесно работа като горски стражари, охрана при железниците и др. по-

                                                           
5 Проектът е дело на Тайния централен български комитет (организация на буржуазно-либералните кръгове в 

българското общество) и е връчен на султан Абдул Азис през 1867 г. В точка 11. от меморандума се иска 

васалното българско царство да има своя войска. Тя да има своя униформа, а знамената ú от едната страна да 

имат императорския герб (т. е. полумесеца и звездата), а от другата – българския лъв. 
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специфични служби6. Именно това е и една от основните причини за интереса на българите 

към казашкия полк. 

Притокът на българи в полка значително се увеличава, след като към него е създадено и 

подофицерско училище, чиято програма е съставена по образец на френското военно училище 

Сен Сир, а курсът на обучение продължава от четири до пет години. За ръководител на 

училището е назначен синът на Садък – Адам Чайковски, който също приема исляма. Не 

случайно в мемоарите си Садък паша пише, че създава това училище именно заради българите, 

които влизали с охота в полковете му. Освен това във всеки ескадрон има организирана школа 

за обучение в четене и писане на неграмотните войници. Садък оценява по достойнство 

военните качества на българите и тяхната дисциплинираност, като пише в мемоарите си: «…те 

бяха между старите войници, като стари войници», а в свои писма не крие симпатии към  «mes 

Bulgares-Casaques» и «mes braves Bulgares» [2, с. 148]. На друго място той изтъква: «две трети 

в него (полкът – б. а.) бяха българи, сред които желанието да носят сабя и военен мундир беше 

така голямо, че за по-малко от две седмици бяха сформирани два ескадрона изключително от 

българи-доброволци»7. 

В алая като музиканти служат също така немалко българи, с което са свързани и два 

интересни факта: при четенето на султанския ферман за обявяване на самостоятелна българска 

църква на 28 февруари 1870 г., в Одрин, присъстват всички българи от Казак алая, като 

българите от оркестъра изпълняват и подобаваща тържествена музика. През 1873 г., при 

честване на Великден в църквата в Одрин, група български младежи запяват революционния 

марш «Вятър ечи, Балкан стене». По предварителна договорка, към тях се присъединяват с 

музикален акомпанимент и българи от оркестъра на Казак алая. 

През 1867–1868 г. революционните български емигрантски среди подготвят въстание в 

поробените земи с помощта на чети от Сърбия и Румъния, които трябва да вдигнат на бунт 

поробените българи. Тези събития поставят на изпитание както самия Садък паша, така и 

българите служещи в полка. В изпълнение на своите задължения по опазване на реда в 

българските земи, казашки подразделения сe включват в преследването на тези бунтовнически 

чети. Поради значителния брой българи в алая по това време, тези акции имат най-често 

предупредителен характер. На Садък паша е даден за охрана по-безопасният район на Южна 

България, където той не допуска башибозуци и черкези да участват в подобни преследвания и 

изстъпления срещу мирното население, докато на север от Стара планина Мидхат паша 

действа с желязна ръка и варварско насилие, за да пресече всякакви по-нататъшни подобни 

изяви. В района определен за Садък паша неминуемо се стига и до сблъсъци между казаци и 

четници с жертви и от двете страни. Има данни, че български казаци бягат от полка в стремеж 

да се присъединят към четите преминали от Румъния в България. 

Дълго време съществуването на християнско формирование в турската армия е като трън 

в очите както на османския управляващ елитна, така и на обикновените правоверни. В 1870 г. 

Портата въвежда в полка командване на турски език и турска администрация. Последват 

оставките на 88 полски офицери, сред които е и тази на Садък, които са приети. Казашкият 

полк продължава да съществува, макар и с постепенно заличаван християнски облик. 

Изоставен от поляци и турци, след амнистия на руския император, Садък паша се прибира в 

родното си имение в Украйна, връщайки се отново в лоното на християнството. 

Стотици българи получават солидни военни познания по време на службата си в полка, 

като част от тях показват наученото, включвайки се в национално-освободителното ни 

движение. С натрупания опит десетки бивши казаци участват в подготовката на Априлското 

въстание от 1876 г. На някои от тях е възложено организирането на въстанически отряди, 

съдействие при изграждането на отбранителни съоръжения на въстанали селища и др. 

Казашкият полк, останал без повечето си християнски офицери, участва в потушаването на 

Априлското въстание. Няколко ескадрона се сражават за позицията Висок връх около 

                                                           
6 Като покорено население българите-християни нямат право да служат в турската армия, като плащат данък 

«бедел» (среща се и като «бедел-и аскерие») за това. 
7 Тук Садък паша има предвид периода на сформиране на ескадроните от полка в началото на Кримската война. 
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въстаническата столица Панагюрище, защитавани от въстаниците на Н. Бобеков и Орчо 

войвода. Тук несъмнено отново се стига до огневи контакт между българите от двете воюващи 

страни. При разгрома на въстаническата столица казаците се показват в твърде недобра 

светлина, участвайки в убийства и ограбване на цивилното население. Само три месеца по-

късно подразделения на полка се включват в започналата Сръбско-турската война 1876 г.Те 

участват в сраженията при Алексинац, Църква и Джунис. Тук има данни за бягства на българи 

казаци с оръжието и конете си в сръбския лагер, изявявайки желание да се сражават срещу 

турците [3, с. 117]. 

Твърде оскъдни са данните за участието на полка в Руско-турската война 1877–1878 г. 

Известно е, че два ескадрона са включени в армията на Осман паша, отбраняваща Плевен. Те 

изпълняват разузнавателна и конвойна дейност, както и дават караули във вътрешния лагер. В 

последствие по-голяма част от тях е спешена и предадена към състава на редута при Долни 

Дъбник, където според полския изследовател Холониевски е унищожена от огън на руската 

артилерия при отбраната на редута [4, с. 3]. Останалите ескадрони са присъединени към 

различни турски части. Казашки подразделения се грижат за реда в различни райони на южна 

България, непозволявайки на башибозушки части да мародерстват над християнското 

население. Има съхранен благодарствен адрес на българите от гр. Чирпан към офицера от 

полка Владислав Канели, издаден му след освобождението на България, с който местното 

население изказва своята благодарност към него и командваните от него войници. В началото 

на 1878 г. алая престава да съществува като бойна единица, като до последно в нея служат 

няколко десетки българи. 

В заключение би могло да се каже, че Казак-алаят на Михаил Чайковски – Садък паша, 

въпреки всички негативни мнения на съвременници и участници в национално-

освободителното ни движение, изиграва положителна роля в българското Възраждане – с 

покровителството си над църквата и населението, с военното обучение на български младежи, 

с европеизирането на хората и нравите, с поощрението на културния живот, а по отношение 

въвличането на полка в преследване на хайдути и чети алаят най-често проявява пасивност и 

резервираност, както от страна на своя командир, така и от страна на редовите войници, 

повечето от които са християни. 
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Ventsislav Chakov 

THE BULGARIANS AND THE OTTOMAN COSSACK REGIMENT OF MICHAŁ 

CZAJKOWSKI – SADYK PASZA 

Michał Czajkowski was a fighter for Polish independence. Exiled from his fatherland, he 

emigrated to the Ottoman Empire where he converted to Islam and adopted the name of Sadyk Pasha. 

During the Crimean War, he formed a Ottoman Cossack regiment – Kazak Alai, fighting against the 

Russians. In this unique Christian military unit in the Ottoman army, throughout the twenty-four 

years of its existence served hundreds of Bulgarians accounting for the bulk of its contingent. Michał 

Czajkowski – Sadyk Pasza was a controversial figure and this is reflected in his relations with 

Bulgarian ecclesiastical, educational and revolutionary figures of the national revival period, which 

explains why Bulgarian historians’ comments on his activity have been debatable and conflicting. 

Keywords: Ottoman Cossack regiment, Michał Czajkowski – Sadyk Pasza, Cossacks, Crimean 

War. 
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Рис.1. Чайковски – Садък паша 

Садък паша в униформа на генерал на отоманските казаци, 1856 г. 

 
Рис.2. Матей Рашов – рисунка на П. Суходолски 

Матео Рашо /Матей Рашов/ първоначално е предводител на разбойници, а след 

проявена храброст по време на Кримската война, става любимец на Садък паша и Адам 

Мицкевич 
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Рис.3. Кавалерист от 2-ри 

ескадрон, възстановка В. Чаков 

Униформите на отоманските 

казаци имат заемки от казашкото 

облекло и от полските военни 

униформи. То се състои от 

следните елементи: черен калпак с 

виснало платнено дъно, риза, 

кафтан със сцепени ръкави, широки 

казашки панталони. Всеки ескадрон 

в полка има свой характерен цвят, 

в който са – кантовете, 

платненото дъно на калпака, 

подплатата на кафтана, ризата и 

лампазите. За 1-ви ескадрон той е 

червен, за 2-ри – бял, за 3-ти – 

жълт и за 4-ти – светло син. 

Въоръжението на казаците се 

състои от кавалерийски саби и 

пики, а бойците по фланговете 

имат и кавалерийски карабини. 

Първоначално оръжието е 

френско, а в последствие и 

английско 
 

Рис.4. Двама българи от 

Казак алая. Вдясно – подофицер 

Петър Колев Гръблев 

След военните реформи от 

края на 60-те години, в едно със 

структурните реформи в Казак 

алая, се променя и външния вид на 

казаците. Красивата им униформа 

е заменена от по-семпли мундир, 

панталон и червен фес, които 

почти не се различават от 

армейските. Цветовите разлики в 

ескадроните са сведении до 

минимум 
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УДК 94:[908:37.06](477.41-21)94:«18» 

Наталія Шкіра 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ДО ІСТОРІЇ ШКОЛИ СЕЛА ПІДСІННЕ ПЕРЕЯСЛАВ- 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1964-1968 РОКИ) 

 

У статті подано окремі сторінки історії життя педагогічного та учнівського 

колективу школи села Підсінне Переяслав-Хмельницького району Київської області, на основі 

документальних рукописних матеріалів за 1964–1968 навчальні роки. Проведено вивчення та 

систематизацію документальних матеріалів. 

Ключові слова: школа, учень, наказ, переїзд, вчитель. 

 

Дослідницька увага автора статті спрямована на висвітлення окремих сторінок 

діяльності школи с. Підсінне Переяслав-Хмельницького району Київської області. Джерелом 

написання представленої наукової розвідки стала Книга наказів по Підсінській восьмирічній 

школі [2]. З 1968 по 2011 р. вона зберігалася у домашньому архіві Романа Івана Миколайовича, 

1933 р.н., жителя с. Ковалин Переяслав-Хмельницького району Київської області, що з 1965 

по 1968 навчальні роки працював вчителем та виконував обов’язки директора Підсінської 

школи. Передав рукописи про діяльність школи житель м. Переяслава-Хмельницького Роман 

Петро Нестерович.  

Нині Книга наказів знаходиться у науковому опрацюванні Шкіри Людмили Миколаївни, 

одного з авторів наукової концепції майбутнього Музею історії затоплених сіл 

Переяславщини, та буде представлена в його експозиції.  

Джерело розкриває окремі аспекти функціонування навчального закладу за останні 

чотири роки існування, фіксує місця майбутнього переселення членів педагогічного колективу 

та учнів школи. 

Оприлюднений матеріал не був предметом наукового вивчення та має виняткову 

цінність у дослідженні життя громади, зокрема містить важливу документальну інформацію 

про людей, що мешкали у затопленому нині с. Підсінне. Його введення до наукового обігу 

допоможе більш комплексно осягнути аспекти життя педагогічного колективу та учнів, у тому 

числі переселення на нові місця проживання. 

У 60-их рр. ХХ ст., у зв`язку з утворенням Канівського водосховища, з карти України 

зникла низка населених пунктів, серед яких село Підсінне, що входило до Стовп`язької 

сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області. Воно налічувало 250 

дворів. «У селі була дерев’яна церква, освячена на честь Святого пророка Іллі, побудована у 

XVІІ ст., в 30-х рр. розібрана атеїстами та з цього матеріалу побудований клуб. Поруч стояла 

школа» [1, с. 145].  

З Книги наказів по Підсінській восьмирічній школі (1964–1968 н. рр.) нами відібрано 52 

накази у хронологічному порядку, що містять відомості про відрахування учнів і працівників 

школи, у зв`язку з переїздом на їх нові місця проживання. 

13 червня 1964 р. по Підсінській восьмирічній школі було видано наказ № 21, про випуск 

учнів 7 класу школи. «На підставі випускних екзаменів, інструкції про екзамени й випуск із 

школи та рішенням педагогічної ради школи випустити із школи учнів 7 класу і видати 

державні свідоцтва про закінчення восьмирічної школи: 

1. Войцехівському Михайлу Петровичу 

2. Девко Ларисі Федорівні 

3. Дем’яненку Анатолію Юхимовичу 

4. Забіяці Михайлу Андрійовичу 

5. Забіяці Любові Григорівні, 

6. Некрасову Володимиру Вал. 

7. Полтавець Галині Василівні 
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8. Полтавець Галині Андріївні 

9. Пирогу Михайлу Андрійовичу 

10. Перчук Поліні Ігорівні 

11. Степаненку Василю Миколайовичу 

12. Трухану Володимиру Нечиповровичу 

13. Черевку Олександру Івановичу 

14. Черевку Івану Андрійовичу 

15. Чорноусько Вірі Ігорівні 

16. Шинкар Любові Петрівні 

17. Шинкар Марії Борисивні 

18. Шинкар Лідії Михайлівні 

19. Щоці Катерині Григорівні» [2, с. 7].  

Накази про виїзд учнів з села  Підсінне починають видавати з 1964 р. Та школа в селі 

продовжувала своє функціонування. Розбір наказів дозволив визначити час від'їзду учнів і 

працівників школи та їх нові місця проживання. Першою, у зв’язку з виїздом із села, зі школи 

звільнилась техробітниця Ушаленко К.В. 17 серпня 1964 р. їй надано профвідпустку, а 27 

серпня офіційно звільнено з роботи (наказ № 27) [2, с. 8]. 

Станом на кінець навчального року 1963-1964 рр. у школі працювали вчителі: Трухан 

Дмитро Петрович, Трухан Галина Микитівна, Полтавець Марія Семенівна, Приткова 

Антоніна Костянтинівна, Якименко Віра Іванівна, Черевко Галина Тихонівна, Степаненко 

Ольга Макарівна, Якименко Сергій Васильович, Керекеза Григорій Кирилович, Директор 

школи – Девко Федір Васильович [2, с. 6]. 

20 серпня 1964 р. дев`ятнадцять дітей зараховано до першого класу: 

1. Векленко Василь Федорович 

2. Ворожбехер Василь Валентинович 

3. Забіяка Ніна Степанівна 

4. Кизуб Любов Григорівна 

5. Кучер Григорій Андрійович 

6. Малишко Надія Іванівна 

7. Матюк катерина Олександрівна 

8. Миненко Василь Іванович 

9. Полтавець Наталія Іванівна 

10. Полтавець Григорій Андрійович 

11. Пиріг Наталія Свиридівна 

12. Себро Микола Петрович 

13. Степаненко Олексій Миколайович 

14. Трухан Надія Нечипорівна 

15. Трухан Василь Борисович 

16. Трухан Михайло Олександрович 

17. Середа Ольга Іванівна 

18. Чорноусько Микола Федорович 

19. Шепель Іван Іванович (наказ № 29 ) [2, с. 9]. 

30 серпня 1964 р. зі школи с. Підсінне вибули учні: Полтавець Тетяна Іванівна (7 кл.) та 

Полтавець Наталія Іванівна (1 кл.) на постійне місце проживання у с. Стовп’яги Переяслав-

Хмельницького району Київської області. Ворожбехер Микола Валентинович (7 кл.) вступив 

до Переяслав-Хмельницької школи механізації; та Полтавець Василь Іванович (7 кл.) переїхав 

до с. Македони  Ржищівського району  Київської області, на постійне місце проживання (наказ 

№ 30) [2, с. 9]. 

1 вересня 1964 р. у школу с. Підсінне була прийнята техробітниця Карман Палажка 

Яківна (працювала до 16 січня 1965 р.) та Степаненко Віра Дмитрівна. У школі також 

працювала техробітницею Девко Єфросинія Семенівна (наказ № 33) [2, с. 9]. 
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10 жовтня 1964 р. зі школи вибули учні 5 класу: Трухан Любов Нечипорівна та 

Полтавець Марія Василівна (на навчання до Переяслав-Хмельницької школи-інтернату) 

(наказ № 37) [2, с. 10]. 

23 листопада 1964 р. була виключена із книги обліку учнів учениця Полтавець Віра 

Петрівна, яка вибула у Рівненську область, на постійне мешкання (наказу № 42) [2, с. 11]. 

1 грудня 1964 р., згідно наказу № 43, «вчительці математики Степаненко О.М. надано 

декретну відпустку, а вчителем математики прийнято Шовкошитну Г.Д. (тимчасово), 

керівником 5 класу призначено Приткову А.К., а керівником 6 класу – Шовкошитну Г.Д. 

Вчитель біології Якименко В.Г. 08.12.1964 р. повернулася із декретної відпустки на займану 

посаду» [2, с. 11]. 

Деякі сім`ї приїжджали в с. Підсінне на тимчасове проживання. Так 16 лютого 1965 р. до 

6 класу школи прибув учень Курися Михайло Мусійович, а вже 20 квітня 1965 р. даний учень 

вибув до с. В’юнище Переяслав-Хмельницького району на постійне місце мешкання (наказ № 

2) [2, с. 12]. 

14 червня 1965 р. на основі результатів випускних екзаменів і рішення педагогічної ради, 

були випущені із школи та отримали атестат посвідчення про закінчення восьмирічної школи 

такі учні школи: 

1. Гич Галина Антонівна 

2. Беркаль Василь Миколайович 

3. Ворожбехер Володимир Валентинович 

4. Девко Валерій Федорович 

5. Забіяка Василь Терентійович 

6. Керекеза Валерій Григорович 

7. Забіяка Олексій Олексійович 

8. Полтавець Іван Васильович 

9. Романюта Паша Сергіївна 

10. Степаненко Григорій Іванович 

11. Сакова Галина Пилипівна 

12. Трухан віра Андріївна 

13. Трухан Василь Васильович (наказ № 17) [2, с. 16] 

26 серпня 1965 р. до Підсінської школи на постійну роботу прибуває вчитель фізики – 

Роман І.М., а вчитель фізики Якименко С.В. виїжджає з села [2, с. 17–18]. 

30 серпня 1965 р. звільняється з посади техробітниця Девко Є.С., у зв’язку з виїздом із 

села на інше місце мешкання, на цю посаду була прийнята Лазоренко Анастасія Гаврилівна 

[2, с. 18].  

31 серпня 1965 р. до Підсінської школи на посаду вчителя історії та географії було 

прийнято Ставицького Михайла Михайловича [2, с. 18]. 

1 вересня 1965 р. до першого класу школи були прийняті наступні учні 1957-1958 р.н.: 

1. Забіяка Катерина Андріївна 

2. Забіяка Михайло Григорович 

3. Матюк Григорій Іванович 

4. Матюк Михайло Васильович 

5. Митрофаненко Петро Іванович 

6. Пиріг Олексій Свиридович 

7. Сагова Катерина Олексіївна 

8. Себра Григорій Петрович 

9. Черевко Ганна Іванівна 

10. Шинкар Марія Сергіївна 

11. Шинкар Наталія Іванівна 

12. Ярош Тетяна Данилівна (наказ № 26) [2, с. 18]. 

Згідно цього ж наказу були зняті з книги обліку та списків класних журналів учнів, які 

вибули зі школи до інших шкіл району: 
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1. Степаненко Григорій Архипович (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району 

Київської області) 

2. Забіяка Василь Григорович (школа-інтернат, м. Переяслав-Хмельницький) 

3. Забіяка Микола Олексійович (школа-інтернат, м. Переяслав-Хмельницький) 

4. Степаненко Сергій Миколайович (школа-інтернат, м. Переяслав-Хмельницький). 

Варто відзначити, що деякі учні, які вибували з Підсінської школи до Переяслав-

Хмельницької школи-інтернату, повертались назад. За таким принципом 8 жовтня 1965 р., 

згідно наказу № 30, та згідно поданих заяв батьків, документів із Переяслав-Хмельницької 

школи-інтернат, Полтавець Марію Василівну та Трухан Любов Нечипорівну зараховано до 4 

класу школи с. Підсінне (вони вибули 10 жовтня 1964 р.), Степаненко Сергія Миколайовича 

та Забіяку Миколу Олексійовича відновлено в 5 класі (вибули1 вересня 1965 р. [2, с. 19]. 

Також до школи зараховують учнів з інших регіонів:  

19 жовтня 1965 р. до 2 класу прибуває учень Манько Леонід Олександрович із 

Вищедубичанської середньої школи (наказ № 32); 

15.11. 1965 р. прибуває Ставицький Віктор Михайлович, учнем 8-го класу (наказ № 35) 

[2, с. 20]. 

25 вересня 1965 р. із Підсінської школи вибувають учениці 3 класу Степаненко Любов 

Павлівна та 5 класу Степаненко Лариса Павлівна, у зв’язку з переїздом до с. Стовп’яги 

Переяслав-Хмельницького району Київської області [2, с. 19]. 

17 листопада 1965 р. до школи, за наказом райвно, тимчасово виконувати обов’язки 

вчителя російської мови призначають Ставицьку Анастасію Савівну (Тихонович Галина 

Марківна знаходилася у декретній відпустці до 11 листопада 1966 р.) [2, с. 20]. 

11 січня 1966 р. учень 8 класу Ставицький Віктор Михайлович переходить до 

Дівичківської восьмирічної школи Переяслав-Хмельницького району [2, с. 21]. 

13 червня 1966 р. тринадцять учнів школи отримали свідоцтво про восьмирічну освіту: 

1. Бабенко Віра Василівна 

2. Гич Марія Антонівна 

3. Забіяка Любов Іванівна 

4. Забіяка Василь Степанович 

5. Митрофаненко Микола Іванович 

6. Полтавець Василь Петрович 

7. Полтавець Сергій Андрійович 

8. Перчук Тетяна Ігорівна 

9. Сагова Софія Яківна 

10. Степаненко Михайло Миколайович 

11. Трухан Галина Ничипорівна 

12. Шинкар Григорій Іванович 

13. Шинкар Іван Петрович (наказ № 10) [2, с. 26]. 

Влітку учні вибували частіше, так 27 червня 1966 р., у зв’язку з виїздом батьків було 

виведено зі списків учнів школи Полтавець Марію Андріївну (8 кл.) та Полтавця Григорія 

Андрійовича (3 кл.) (наказ № 12) [2, с. 22]. 

25 серпня 1966 р. через переїзд на інше місце проживання зі школи вибувають: 

Пиріг Олексій Свиридович (уч. 2 кл.) – Херсонська обл. 

Пиріг Наталію Свиридівну (уч. 3 кл.) – Херсонська обл. 

Середа Ольга Іванівна –  с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницький район. 

Вакуленко Ольга Василівна (4 кл.) – с. Дівички Переяслав-Хмельницький район. 

Машко Леонід  Олександрович (3 кл.) – Московська обл. (наказ № 13) [2, с. 23]. 

30 серпня 1966 р. зі списку учнів Підсінської школи були виведені наступні учні:  

Полтавець Василь Олексійович (3 кл.) – до Переяслав-Хмельницької шк. №2;  

Матюк Михайло Васильович (2 кл.) – до Яготинського району;  

Дем’яненко Олексій Юхимович (6 кл.) – до Бориспільського району;  
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Полтавець Лідію Олексіївну (уч. 8 кл.) – до Переяслав-Хмельницької школи №2 (наказ 

№ 16) [2, с. 24]. 

22 вересня 1966 р. зі школи-інтернату повертається Забіяка Василь Григорович (який 

вибув 1 вересня 1965 р.), а учень 4 класу Крайнік Микола Михайлович вибуває до 

Хмельницької області (наказ № 19) [2, с. 25]. 

Згідно наказу № 21 на 1966-1967 н. р. у школу вчителем німецької мови було призначено 

Скляр Ліду Вадимівну, а класним керівником 7 класу призначено Ставицьку Анастасію 

Савівну [2, с. 25]. 

24 жовтня 1966 р. у жовтні 1966 р. вибули зі школи учні:  

Митрофаненко Петро Іванович, учень 2-го класу, у зв’язку з від’їздом у с. Недрі 

Баришівського району Київської області;  

учениця 7 класу Астраханцева Галина Петрівна, у зв’язку з переїздом батьків на постійне 

місце проживання в с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району (наказ № 25) від [2, с. 25].  

11 січня 1967 р. до 4 класу Підсінської школи повертається Крайнік Микола 

Михайлович, що попередньо вибув зі школи 22 вересня 1966 р. (наказ № 1) [2, с. 28]. 

По закінченню навчального року школу активно починають залишати діти, таким чином 

зі списків учнів школи було виключено: 

30 травня 1967 р. учня 4 класу Ворожбехера Василя Валентиновича, у зв’язку з переїздом 

батьків до с. Недрі Баришівського району Київської області (наказ № 3); 

17 червня 1967 р. ученицю 8 класу Трухан Марію Андріївну та учня 6 класу Трухана 

Василя Андрійовича, у зв’язку з переїздом батьків на постійне місце проживання до с. 

Березань Баришівського району Київської області (наказ № 10); 

26 червня 1967 р. Процак Галину Григорівну, у зв’язку з переїздом до м. Яготина 

Київської області (наказ № 11); 

5 липня 1967 р. ученицю 7 класу Шинкар Галину Петрівну, у зв’язку з переїздом батьків 

до с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області;  

учнів 3 класу Забіяку Михайла Григоровича та Себру Григорія Петровича, учня 4 класу 

Забіяку Василя Григоровича – у зв’язку з переїздом батьків до м. Яготин Київської області  

(наказ № 13); 

31 липня 1967 р. ученицю 6 класу Матюк Марію Олександрівну та ученицю 4 класу 

Матюк Катерину Олександрівну – у зв’язку з переїздом батьків на постійне місце проживання 

в с. Жовтневе Переяслав-Хмельницького району Київської області (наказ № 14); 

29 серпня 1967 р. учня 7 класу Забіяку Миколу Олексійовича – у зв’язку з переїздом у с. 

Дівички Переяслав-Хмельницького району Київської області;  

учня 4 класу Векленко Василя Федоровича – у зв’язку з переїздом у с. Стовп’яги 

Переяслав-Хмельницького району Київської області (наказ № 15); 

29 серпня 1967 р. ученицю 2 класу Трухан Любов Борисівну та учня 4 класу Трухан 

Василя Борисовича (наказ № 16); 

30 серпня 1967 р. учня 4 класу Кучера Григорія Андрійовича в зв’язку з від’їздом батьків 

на проживання в с. Старе Бориспільського району Київської області (наказ № 18) [2, с. 30–31].  

Паралельно з тим, як деякі учні залишали школу, нові школярі продовжували прибувати. 

Так 6 вересня 1967 р. ввели в список учнів 3 класу Кузьменко Ніну Йосипівну (наказ № 23) [2, 

с. 33]. 

До кінця 1967 р. із Підсінської школи вибуло ще 7 учнів: 

 9 жовтня  1967 р. учень 8 класу Степаненко Микола Іванович, у зв’язку з переїздом 

батьків до с. Дівички Переяслав-Хмельницького району Київської області (наказ № 26); 

17 жовтня 1967 р. учні 4 класу Миненко Василь Іванович та Миненко Микола Іванович 

– у зв’язку з переїздом батьків до с. Дівички Переяслав-Хмельницького району Київської 

області (наказу № 27);  

11 листопада 1967 р. учень 5 класу Крайнік Микола Михайлович – у Хмельницьку 

область; учень Степаненко Василь Семенович – у с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького 

району (наказу № 30); 
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20 листопада 1967 р. учень 2 класу Хмара Анатолій у зв’язку з переселенням до 

м. Яготина Київської області (наказу № 32);  

20 листопада 1967 р. учениця 5 класу Гич Надія Антонівна – переселення в с. Жовтневе 

Переяслав-Хмельницького району Київської області (наказ № 34) [2, с. 34–35]. 

1968 р. став заключним у роботі школи, 11 січня зі списків учнів школи була виключена 

учениця 3 класу Кузьменко Ніна Йосипівна – у зв’язку з переїздом батьків на проживання до 

радгоспу «15-річчя Жовтня» Переяслав-Хмельницького району Київської області (наказ № 1) 

[2, с. 35]. 

У літній період, по закінченню навчального року 1967–1968 рр. жителі села масово 

покидають рідні домівки. Протягом червня - серпня школу залишило 32 учні. 

7 червня 1968 р. Підсінську школу, вже назавжди, покинули: 

 учениця 2 класу Степаненко Катерина Семенівна (с. Стовп’яги Переяслав-

Хмельницького району Київської області); 

 учениця 3 класу Малишко Віра Іванівна (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району 

Київської області);  

учениця 4 класу Забіяка Катерина Андріївна (Старинська птахофабрика Бориспільський 

район);  

учениця 5 класу Трухан Надія Нечипорівна – (Старинська птахофабрика Бориспільський 

район); 

учениця 5 класу Малишко Надія Іванівна (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького 

району Київської області); 

учень 6 класу Степаненко Іван Семенович (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького 

району Київської області);  

учениця 6 класу Забіяка Марія Андріївна (Старинська птахофабрика) (наказ № 9) [2, 

с. 35–37].  

10 червня 1968 р. зі списків учнів школи був виключений учень 5 класу Шепель Іван 

Іванович (Старинська птахофабрика Бориспільський район) (наказ № 10) [2, с. 37].   

13 червня 1968 р. переїжджає в  с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району 

Київської області учень 5 класу Степаненко Олексій Михайлович (наказ № 12) [2, с. 37].   

Згідно наказу № 13 від 20 червня 1968 р. зі списків учнів школи була виключена учениця 

3 класу Терен Марія Федорівна (Старинська птахофабрика Бориспільського району) [2, с. 37].  

Протягом липня – серпня школу покидають її останні учні. 

1 липня 1968 р. зі списків учнів школи були виключені: 

учениця 7 класу Забіяка Любов Степанівна (м. Яготин Київська область),  

учениця 5 класу Забіяка Ніна Степанівна (м. Яготин Київська область),  

учениця 5 класу Кизуб Любов Григорівна (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького 

району Київської області) (наказ № 14) [2, с. 37]. 

30 липня 1968 р. Підсінську школу залишають:  

учениця 7 кл. Черевко Ольга Василівна (с. Стовп’яги),  

учениця 7 кл. Черевко Наталія Василівна (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького 

району Київської області),  

учениця 7 класу Сагова Марія Олексіївна (с. Дівички Переяслав-Хмельницького району 

Київської області),  

учень 2 класу Черевко Григорій Васильович (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького 

району Київської області) (наказ № 15) [2, с. 38]. 

21 серпня 1968 р. зі школи була виключена учениця 7 класу Вакуленко Марія Мифодіївна 

(с. Гланишів Переяслав-Хмельницького району Київської області) (наказу № 16) [2, с. 38]. 

Згідно наказу № 17 від 29 серпня 1968 р. зі списків учнів школи були виключені:  

учениця 3 класу Коваль Надія Григорівна (с. Нові Андруші); 

учень 5 класу Чорноусько Микола Ігорович (с. Дівички Переяслав-Хмельницького 

району Київської області); 
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учениця 5 класу Полтавець Наталія Іванівна (с. Дівички Переяслав-Хмельницького 

району Київської області);  

учениця 6 класу Коваль Любов Григорівна (Нові Андруші); 

учень 6 класу Шинкар Василь Іванович (с. Дівички Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 7 кл. Полтавець Сергій Іванович (с. Дівички Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 7 кл. Полтавець Василь Васильович (с. Дівички Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 7 класу Пиріг Андрій Григорович (с. Дівички Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 8 класу Матюк Петро Петрович (с. Жовтневе Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 8 класу Мисан Василь Григорович (с. Дівички Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 8 кл. Перчук Григорій Ігорович (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 8 класу Черевко Василь Іванович (с. Жовтневе Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 8 класу Ярош Михайло Данилович (с. Ковалин Переяслав-Хмельницького району 

Київської області); 

учень 8 класу Степаненко Сергій Миколайович (с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького 

району Київської області) [2, с. 38]. 

Останні свідоцтва школи с. Підсінне про восьмирічну освіту 11 червня 1968 р. отримало 

вісім учнів: 

1. Векленко Віра Григорівна 

2. Забіяка Іван Терентійович 

3. Коваль Василь Григорович 

4. Полтавць Василь Миколайович 

5. Полтавець Марія Василівна 

6. Полтавць Петро Петрович 

7. Трухан Любов Нечипорівна 

8. Черевко Василь Андрійович (наказ № 11) [2, с. 37]. 

Останній наказ Підсінської школи № 19 від 30 серпня 1968 р., про звільнення з роботи 

техробітниці Лазоренко Анастасії Гаврилівни у зв’язку з ліквідацією школи [2, с. 38].  

Розглянутий матеріал дозволяє стверджувати, що школа розформовувалась поступово, 

жителі с. Підсінне мали чотири роки для того, щоб перевести своїх дітей до інших шкіл. 

Протягом 1964 р. за трьома наказами зі школи було виключено сім учнів. Так само й в 1965 р. 

– школу за трьома наказами залишило сім учнів. Але в 1965 р. до Підсінської школи прибуло 

сім учнів, чотири з яких попередньо вибули до Переяслав-Хмельницької школи-інтернату. За 

1966 р. у школі видано шість наказів про відрахування п`ятнадцяти учнів та один наказ про 

повернення до школи учня зі школи-інтернату. У 1967 р. прибув один учень з іншого регіону 

та видано тринадцять наказів про виключення зі школи двадцяти двох учнів. Найбільша 

кількість учнів відрахована в 1968 р. Видано дев`ять наказів про виключення зі списків учнів 

школи тридцяти трьох дітей. У серпні 1968 р. школа в с. Підсінне Переяслав-Хмельницького 

району Київської області була ліквідована. Колектив школи був розформований, жителі села 

роз’їхалися у різні місця проживання. Та не зважаючи на це, люди пам`ятають свою рідну 

домівку. Тож сподіваємось, що наведений у статті матеріал сприятиме збереженню пам'яті про 

Підсінську школу та спонукатиме до подальшого вивчення історії сіл затоплених водами 

Канівського водосховища. 
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(Переяслав-Хмельницький) 

 

ТРАДИЦІЙНИЙ НАТІЛЬНИЙ ОДЯГ УКРАЇНЦІВ ІЗ ФОНДОВОЇ ЗБІРКИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ПЕРЕЯСЛАВ»: КАТАЛОГІЗАЦІЯ 

 

У статті йдеться про укладання каталогу жіночих та чоловічих сорочок із фондової 

збірки НІЕЗ «Переяслав», як засобу популяризації музейної колекції. На основі фондових 

матеріалів досліджено датування предметів, історію походження і побутування. Висвітлено 

регіональні особливості сорочок. Значна увага приділена конструктивним особливостям 

крою, технології пошиття та декорування.  

Ключові слова: сорочка, колекція, каталог, орнамент, полотно, крій. 

 

Народний одяг є важливою складовою матеріальної і духовної культури українського 

народу. Його формування відбувалося під впливом природних факторів, побутових взаємин з 

іншими народами, культурних надбань попередніх поколінь, способу життя населення.  

Від глибокої давнини і протягом усього існування він задовольняв не лише 

матеріальні, а й духовні потреби людини, виконуючи необхідні побутові, соціальні, обрядові 

функції [5, с. 5]. В різних місцевостях він мав свої особливості, пов’язані з природними 

умовами, господарством, звичаями та обрядами, культурними взаєминами з іншими народами. 

У Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» (далі НІЕЗ 

«Переяслав») зібрана численна колекція українського народного одягу, що є важливим 

джерелом вивчення та популяризації культурної спадщини. Частина предметів зайняла вагоме 

місце в музейних експозиціях і відвідувачі можуть ознайомитися з унікальними зразками 

цього самобутнього культурного явища. Проте значна кількість предметів зберігається у 

фондосховищі і залишається недоступною для відвідувачів. Тому постійно йде пошук нових 

форм її презентації. 

Протягом 2014-2018 р. у Музеї пам’яті Поліського району проведено виставки 

«Традиційний жіночий одяг Полісся другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.», 

«Втрачений світ – біль і гордість», «Вишиванка з минулого», «Традиційний жіночий одяг 

кінця ХІХ – першої половини ХХ століття», «Традиційний чоловічий натільний одяг» на яких 

було представлено зразки автентичного традиційного вбрання різних етнорегіонів (Полісся, 

Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини) за матеріалами фондового зібрання НІЕЗ 

«Переяслав».  

Також традиційний народний одяг із фондової збірки НІЕЗ «Переяслав» був 

репрезентований під час проведення музейно-мистецького проекту «Наріжний камінь» у 

Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику в 2016 р. 

З метою широкої популяризації музейної збірки та введення до наукового обігу 

маловідомих музейних предметів було вирішено створити каталог «Традиційний натільний 

одяг українців із фондової збірки НІЕЗ «Переяслав» за матеріалами згаданих виставок. 

Каталог укладений за географічним принципом (по регіонах), ілюстровано світлинами із 

зображенням загального вигляду сорочок. До кожної сорочки додається інформація за 

визначеним зразком: назва предмета, інвентарний номер, рік виготовлення, назва населеного 

пункту, матеріал виготовлення і різновиди оздоблення. Значна увага приділена матеріалу із 

якого виготовлені сорочки, конструктивним особливостям крою, технології пошиття та 

декорування. Висвітлено регіональні особливості сорочок, які проявляються в способах 

з’єднання плечової вставки і рукава зі станом, оформленні горловини та низу рукава, 

розміщенні вишивки та різноманітті її мотивів. 

ЕТНОГРАФІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
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До каталогу ввійшли зразки жіночого (33 одиниці) та чоловічого (42 одиниці) натільного 

одягу різних етнорегіонів: Середньої Наддніпрянщини (Київщина, Черкащина), Полісся 

(Київське, Чернігівське) та Полтавщини. 

Середня Наддніпрянщина представлена 15 жіночими сорочками Київської 

(Бориспільський, Переяслав-Хмельницький райони) та Черкаської (Чорнобаївський район) 

областей. Вони виготовлені із конопляного і лляного полотна домашнього виробництва та з 

фабричних тканин різної якості. За особливостями крою досліджувані сорочки суцільні або 

відрізні (Т-9392). Суцільна (додільна) сорочка шилася з одного шматка полотна від коміру до 

подолу.  

Сорочка з відрізним станом (до підтички), складалася з двох зшитих частин: верхньої 

(станка, чохлика), виконаної з тонкого саморобного або фабричного матеріалу, та нижньої 

(підтички) з грубого домашнього полотна, оскільки остання швидше зношувалася [5, с. 62]. 

Залежно від ширини тканини, вони пошиті з двох або трьох полотнищ.  

Сорочки даного регіону двох типів – з суцільним рукавом (Т-9392, Т-425, Т-6028) та з 

плечовими вставками (уставки, полики). Плечові вставки – це прямокутні або трапецієвидні 

шматки полотна, що пришивалися між передньою і задньою пілками та розширювали плечову 

частину сорочки і давали можливість зробити об’ємнішими горловину та рукава. Рукав до 

уставки в таких сорочках пришитий з призбируванням у дрібні збори (пухлики). Внизу рукава 

зібрані у манжети-чохли різної ширини, в більшості зразків вони мають вигляд тонкої 

обшивки, в кількох зразках - широкі. Інколи манжет закладався у збори і закінчувався оборкою 

у вигляді брилика (Т-3497).  

Сорочки мають круглий шийний виріз та глибокий розріз пазухи. Горловина в них рясно 

призібрана та оброблена полотняною обшивкою, на кінцях зроблені отвори, крізь які 

протягували стрічку для зав’язування. В окремих зразках горловина фіксується за допомогою 

ґудзика.  

Досліджувані сорочки вишиті нитками домашнього та фабричного виготовлення 

чорного, червоного, синього, білого кольорів. Поширеною є вишивка лляними не біленими 

нитками та підфарбованими у різні відтінки. Вишивка розміщувалась на рукавах, манжетах, 

комірі і подолі сорочки. Техніки вишивки – хрестик, гладь, лиштва, штапівка, вирізування, 

мережка. Орнамент рослинний і геометрично-рослинний. Мотиви орнаментації відзначаються 

різноманітністю. Характерні орнаментальні мотиви: «ламана гілка», «ламане дерево», «рогата 

кривулька», «ромби», «крильця», «трикутники», «дубові листочки», «віконечка», «троянди», 

«троянди з пуп’янками, листочками та ягідками», «калинова квітка», «дубові листочки», 

«гілочки шестипелюсткових квітів», «виноград». 

Сорочки Київського Полісся представлені 16 зразками (Поліський, Іванківський, 

Бородянський р-н Київської обл.). Матеріалом для їх виготовлення слугувало лляне полотно 

домашнього та фабричного виробництва. За особливостями крою представлені сорочки 

суцільні або відрізні (Т-3564, Т-3560, Т-3565, Т-3566).  

Залежно від ширини тканини, сорочки пошиті з двох або трьох полотнищ, мають 

уставку. 

Для жіночих сорочок даного регіону є характерний комір стійка. Бічний пазушний розріз 

прикритий спеціально викроєним прямокутником полотна (манишкою), який пришитий до 

станка поверх розрізу з трьох сторін. В якості застібки коміра використовувались ґудзики. 

У всіх сорочках рукава широкі і довгі. Низ рукава призборювався і закінчувався 

широким манжетом-чохлою. 

Вишиті сорочки фабричними бавовняними нитками – заполоччю, червоного та чорного 

кольорів, які поєднані в різних співвідношеннях, технікою хрестик, орнаментами рослинного 

та геометричного стилю. Це такі орнаменти, як «троянди», «гвоздики», «полуниці», «дубові 

листки», «розетки», «зірочки». Орнамент розміщений на комірі, уставках, грудях (у вигляді 

широкої смуги), рукавах, заповнюючи весь рукав смужками або букетами, манжетах, подолі 

(додільні сорочки).  
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Жіночі сорочки Чернігівського Полісся представлені двома зразками, що виготовлені з 

домотканого лляного полотна, мають плечові вставки. Дані зразки демонструють два типи 

крою сорочки – суцільна (Т-1089) і з відрізним станом (Т-1322) та два способи з’єднання 

рукава з уставкою – коли рукав до уставки пришивали не призбируючи (Т-1322), або закладали 

в дрібні збори (Т-1089). Техніка вишивки – хрестик, лиштва, мережка. Орнамент  рослинно-

геометричний – «яблука», «кривулька», «листочки», «ромби». 

Жіночі сорочки Полтавщини (Т-8723, Т-8777) виготовлені з лляного домотканого 

полотна. За особливостями крою вони є додільними, мають плечові вставки до яких приєднані 

рукава, що зібрані у дрібні збори. Розріз пазухи глибокий, призбираний викот горловини 

оброблений полотняною обшивкою. Вишивкою прикрашені рукава, уставки, лиштва (нижня 

частина сорочки), комір, пазуха (Т-8723). Основні кольори вишивки – червоний, чорний, 

білий, жовтий, коричневий, сірий. Для оздоблення сорочок використані тамбурний шов, 

мережка (прутик, настил), лиштва, ретязь. Для даних сорочок характерний рослинний та 

геометричний орнамент – «яблучка обведені листочками», «кривулька з листочками», 

«калинка», «ромби». 

Чоловічі сорочки шили з домотканого полотна та фабричної тканини. За кроєм можна 

виділити такі типи сорочок: тунікоподібні; уставкові; з плечовими вставками у вигляді 

трикутного клина, розширеного до коміра (стрілками), від яких ці сорочки й отримали назву 

– «стрілкова сорочка» [4, с. 125]. 

Тунікоподібна сорочка є простою й універсальною щодо технології виготовлення і 

практичності її використання. Вона шилася без бочків, з бочками. Сорочку без бочків шили з 

одного перегнутого полотнища, з прямим пазушним розрізом, стоячим коміром, з широкими 

рукавами, які пришивалися по основі станка під прямим кутом [2, с. 284]. 

Для Середньої Наддніпрянщини (Київщина – Переяслав-Хмельницький, 

Бориспільський, Богуславський р-ни; Черкащина – Чорнобаївський, Золотоніський, 

Смілянський р-ни) характерними були чоловічі сорочки тунікоподібного крою. 

Сорочки шили з домотканого полотна та фабричної тканини (коленкор), у дві пілки, з 

бочками (клинами), «до підоплічок» (з підоплічками, до підопліччя – місцева назва). Сорочки 

розширювалися вставними клинами, коли шилися з двох полотнищ. Підоплічка – підкладка 

або вставка в сорочці, яку вшивали з виворітної сторони від плечей до половини грудей і 

спини [1]. Підоплічку використовували виключно з утилітарною метою, для того, щоб 

полотно менше зношувалося. Якщо ця деталь зношувалася, то міняли на іншу підоплічку. Для 

підоплічки використовували домоткане полотно або матерію фабричного виробництва. 

Горловини викінчувалися коміром-стійкою або виложистим коміром (Переяслав-

Хмельницький (Т-5845), Бориспільський (Т-4102), Богуславський р-ни (Т-3274), 30-40-ві рр. 

ХХ ст.). Розріз пазухи робили посередині грудей, з обох сторін обрамлений вишивкою 

(рослинний, геометричний орнамент) або накладною манишкою. У сорочок з накладними 

(нашивні) манишками розріз пазухи зміщувався вліво, тому що залежав від ширини манишки. 

Залежно від крою пазуха чоловічої сорочки зав’язувалася шнурком або застібалася на 

ґудзики [3, с. 4]. На ґудзики (пластмасові, металеві) застібали сорочки з високим коміром-

стійкою та широкою манишкою. Рукави мали вільне (пряме) викінчення або були зібрані у 

манжети (чохли) [4, с. 126]. Комір-стійка і чохли робили до зборів, позубцьованими. 

Оздоблювали різними техніками вишивання – гладдю, лиштвою, вирізуванням, 

настилуванням, мережкою, хрестиком. Сорочки вишивали білими, червоними, чорними 

нитками із вкрапленням коричневого, зеленого, синього, жовтого, синього, лілового кольорів. 

В основному декорували комір, манишку, низ рукавів (манжети). Орнаментальні мотиви 

вишивок різноманітні – рослинні («тюльпани», круглі «квіточки», гілки «ламаного дерева», 

«трояндовий вивід», стилізований «віночок з винограду», «шовковиця», «виноград», 

«церигрядки» (Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл.), «виноград», «кручені паничі» 

(калинка), «троянди», «маки», «чотирьохпелюсткові квіти», «шестипелюсткові квіти з 

листочками», «гвоздички з листочками», «сосонки», «виноградець», «жолудьки», «дубове 

листя», «багатопелюсткові квіти», стилізовані «восьмипелюсткові квіти», «бутони», 
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«листочки» (Черкаська обл.) та геометричні узори («ромби», «трикутники», «пилочка», 

«прямокутники», «зірочки», «квадрати», «вітрячки», «кривулька», (Переяслав-Хмельницький 

р-н, Київська обл.), «ступневі ромби», «клинці», «ключики», «споювані ромби», «віконечка», 

споювані «баранці», «баранці») (Черкаська обл.). 

Для Полтавщини (Зіньківський, Глобинський, Великобагачанський, Шишацький, 

Кременчуцький р-ни) типовими були сорочки тунікоподібного крою, з бочками, «до 

підоплічки», зі стоячим або виложистим коміром, із розрізом посередині чи збоку пазухи. 

Матеріалом для пошиття сорочок служило домоткане та фабричне полотно. Рукава до 

плечової частини пришивали штапом або з допомогою зборів («пухликів») (Т-6140). Сорочки 

прикрашалися вузькими або широкими манишками, зі стоячим коміром. Рукава були прямі 

без манжетів або робили до манжетів (чохла). В основному декорували комір, чохла та 

манишку. На деяких вишитих виробах не зустрічається вишивка на манжетах. При оздобленні 

сорочок використовували нитки червоних, чорних кольорів із вкрапленням коричневих, 

зелених, блакитних, жовтих відтінків. Поліхромні вкраплення досить пізня деталь у вишивці. 

На Полтавщині чоловічі сорочки вишивали тамбурним швом (рослинний орнамент – 

стилізовані «гвоздики», невеликі квіти з листочками, шестипелюсткові квіти, дубові листочки, 

в’юнчик, завитки, ягідки, восьмипелюсткові квіти з листочками) (Зіньківський р-н, Т-4983); 

гладдю (геометричний орнамент – вивід споюванних ромбів (Зіньківський р-н, Т-9355), 

рослинно-геометричний візерунок – ламане дерево, стилізовані квіти, ягідки з листочками, 

ключики, кривулька з вусиками, чотирьохпелюсткові квіти з листочками) (Т-6441); хрестиком 

(рослинний орнамент – троянди з листочками, пуп’янками, завитками, гвоздики (Зіньківський 

р-н, Т-9436). Рідше вишивали полтавські сорочки рушниковими швами. В каталозі 

представлено один такий зразок сорочки з рослинним орнаментом (круглі восьмипелюсткові 

квіти, грона ягідок з листочками, шестипелюсткові квіти) (Глобинський р-н, Т-6140). 

До пізніх зразків чоловічих сорочок відносяться сорочки-«гуцулки» тунікоподібного 

крою (Т-9133). Їх шили з фабричного полотна (штапель), з розрізом пазухи посередині, з обох 

сторін оздоблений багатоколірним геометричним візерунком («ромби», які розділені 

вилочками з «трикутників»). Вишивка розміщувалася уздовж пазухи та коміра, понизу рукава. 

Пазуха чоловічої сорочки зав’язувалася шнурком з китицями. 

Крім того, у 50-х рр. ХХ ст. у моду входять сорочки з виложистим коміром, «до 

підоплічки», пошиті з фабричної тканини (сатин), з розрізом пазухи посередині, який 

застібався на ґудзики. Вишивку розміщували на комірі, чохлах та вздовж розрізу пазухи по 

обидві сторони (вивід «зірчастих» квітів з листочками). Сорочки оздоблювали 

різнокольоровими нитками, технікою гладь (Т-9185).  

На сорочках Київського Полісся (Бородянський, Іванківський, Поліський р-ни) 

орнаментація розміщувалася на комірі, чохлах та грудях. Шили чоловічі сорочки з 

домотканого конопляного полотна або фабричної тканини, у дві пілки, з бочками (вставки з 

поперечних шматків полотна), зі стоячим або виложистим коміром (Т-2408, Іванківський р-н). 

Низ рукава не завжди призбирувався, лишаючись іноді широким. Чохла застібалися на 

ґудзики. Рукава примережували до наплічника за допомогою ажурної вишивки мережки 

«ляхівки», мережки «прутика» (Т-262, Т-1680, Іванківський р-н). Під рукавами сорочок 

вшивали квадратну «ластовицю» (вставка). Сорочки шили з пазушним розрізом збоку із 

застібкою, прикритою широкою чи вузькою манишкою (ДТ-78, Поліський р-н, Київська обл.). 

Низ сорочки (поділ) інколи оздоблювали вишивкою (ДТ-78). 

При оздоблені сорочок використовували біхромну (червону, чорну) та поліхромну гаму 

(синю, зелену, коричневу, рожеву). Техніками поліських вишивок є хрестик, гладь. 

Найпоширенішими мотивами в орнаментуванні сорочок були: яблука, що чергуються з 

гілочками в листочках, дрібні квіти, в’юнчик з гвоздиками, конюшина, огірочки, ялинка, 

ягідки, семипелюсткові квіточки з листочками, кленове листя.  

На чоловічих сорочках Київського Полісся (Іванківський р-н) другої половини ХХ ст. 

розріз пазухи декорувався по обидві сторони орнаментними смугами різної ширини. В 
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основному оздоблювали комір, манжети та пазуху геометричним мотивом (Т-2408), технікою 

хрестик. У вишивці присутні різні кольори ниток. 

Характеристика натільного одягу в статті подана виключно за матеріалами фондового 

зібрання НІЕЗ «Переяслав», що експонувалися на вище згаданих виставках та введені до 

каталогу. 

Таким чином, важливим результатом науково-дослідної роботи музею є створення 

каталогів музейних колекцій, окремих експозицій, виставок. Каталоги розширюють 

джерельну базу історичних досліджень, дають можливість вивчати як існуючі музейні 

колекції, так і втрачені та недоступні для широкого загалу, сприяють популяризації музейної 

установи. 
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Marina Bondarenko, Natalia Yukhimenko 

WOMEN’S AND MEN’S SHIRTS FROM THE STOCK ASSEMBLAGE OF THE 

NHER «PEREIASLAV»: CATALOG 

This article is about compiling a catalog of the women’s and men’s shirts from the stock 

assemblage of the NHER «Pereiaslav», as a means of popularizing the museum collection. The dating 

of subjects, the history of origin and existence was explored based on the stock materials. It highlights 

theregional peculiaritits of shirts. The conciderable attention is constryctive peculiarities of the cut, 

sewing technology and decoration.  

Key words: shirt, collection, décor, cloth, catalogue, cut.  
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ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ У ТВОРАХ АВТОРІВ АЛЬМАНАХУ «ВОРОТА В 

НЕБО», ПРИСВЯЧЕНОГО 1100-ЛІТТЮ ПЕРШОЇ ЛІОПИСНОЇ ЗГАДКИ ПРО 

ПЕРЕЯСЛАВ 

 
У статті йдеться про історію створення альманаху «Ворота в Небо». Аналізуються 

особливості художнього розкриття патріотичних мотивів у віршах молодих авторів, членів 
літстудії «Дитинець» Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди, авторів «Літературних сторінок» університетської газети 
«Педагогічні обрії». Автор окреслив аксіологічну й художню специфіку творчих спроб 
студентів, показав місце образу України, воїна-захисника, рідної матері, Тараса Шевченка 
та інших видатних українців у доробку молодих митців. 

Ключові слова: Переяслав, патріотичні мотиви, альманах, літературна студія, образ, 
мотив, «Ворота в Небо», «Дитинець», «Педагогічні обрії». 
 

Зі славною історією Переяслава пов’язане створення, видавнича доля і життя серед 
читачів не одного друкованого видання. До 1100-річчя Переяслава-Хмельницького був 
приурочений вихід книги «Ворота в Небо», яка зібрала під однією обкладинкою цілу плеяду 
авторів різного віку й занять, небайдужих до долі рідної землі й свого народу. Від того 
пам’ятного 2007-го року вже спливло більше 10-ти літ. Для історії цей проміжок є мізерно 
мала мить. А для творчих доль авторів, яких згуртувала й надихнула Переяславська земля, це 
становить значний період. Тепер на відстані вже прожитого десятиліття є можливість 
подивитися на це явище збоку й дати йому певну оцінку.  

У 2007-2008 рр. у газетах Переяслава нову книгу презентували читачам самі укладачі, її 
обговорювали найактивніші читачі. На появу збірки відгукнулися в пресі шанувальники 
рідного слова. У кількох газетах тих районів, звідки родом є деякі з авторів альманаху, 
вийшли замітки про цю книгу таких дописувачів: А.І. Богуш [1, с. 6], Н. Климчук [5, с. 3], 
Н.М. Павлик [7, с. 14], Н. Сатир [8, с. 3]. Найбільш глибокою і розгорнутою із них була стаття 
науковця і поетеси Н.М. Павлик. Інші носили переважно інформативний характер, дали 
загальну характеристику збірки. 

Мета статті – окреслити специфіку історії створення альманаху «Ворота в Небо», 
виявити особливості художнього розкриття патріотичних мотивів у віршах молодих 
початківців, членів літстудії «Дитинець» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», авторів «Літературних сторінок» газети 
ПХДПУ «Педагогічні обрії», визначити аксіологічні акценти, художню специфіку творчих 
спроб студентів. 

Для розуміння ідейних і тематичних особливостей альманаху важливо мати уявлення 
про творчий задум укладачів і авторів цієї збірки. Ідея створення альманаху «Ворота в Небо» 
виникла не одразу, а через кілька років – після того, як у цьому напрямі був зроблений перший 
крок: у перших числах листопада 2003 р. у стінах філологічного факультету ПХДПУ, який 
тоді базувався у 1-му корпусі, відкрилася літературна студія [9, с. 6].  

Літстудія була створена з ініціативи професора Ганни Леонідівни Токмань при кафедрі 
літератури і методики навчання [3, с. 44]. Очільницею студії стала старший викладач згаданої 
кафедри Ольга Дмитрівна Будугай, а її відкриття було приурочене до Дня української 
писемності та мови. На нього були запрошені студенти 1-4 курсів і викладачі філфаку [9, с. 6].  

Створення літстудії було актуальним, адже на філфакові було чимало студентів, які самі 
писали твори. За слушними словами керівника Інституту мови і літератури проф. Г.Л. Токмань 
у передньому слові до альманаху «Вічний потяг до творчості», «студентські роки – це час не 
тільки активного опанування фахових знань, а й найкраща в житті доба юності. Бурхливі 
почуття, світлі мрії, образ коханого чи коханої, вірного друга природно домінують у творах 
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молодих авторів. Шанувальники художнього слова мандрують країною Духа, здійснюючи 
заклик Василя Симоненка «В океані рідного народу відкривай духовні острови!» Тому у своїх 
творах вони вступають у діалог зі світочами нації, порушують проблеми відродження рідної 
культури» [10, с. 4]. 

На засіданнях літстудії розпочалося збирання творів літстудійців, публікація їхніх 
творчих спроб на сторінках місцевої преси, а через деякий час до членів літстудії-філологів 
долучилися і кілька студентів інших факультетів. 

Наступним кроком до створення альманаху стало те, що автор цих рядків із грудня 
2004 р.1 став редактором університетської газети «Педагогічні обрії», започаткувавши у ній 
таку постійну рубрику як «Літературна сторінка», де друкувалися зразки поезій та малої прози 
студентів, викладачів і співробітників ДПУ – усіх тих, хто тяжів до художнього слова. 

Ще одним кроком уперед можна вважати те, що до складу редакції ввійшли однодумці. 
Це були активні дописувачі газети і члени літстудії «Дитинець»: студенти Сергій 

Володимирович Литвиненко (філфак; він же був старостою літстудії)2, а трохи пізніше – 
Світлана Сергіївна Косюхно (істфак)3. Ректор ДПУ проф. Віктор Петрович Коцур у 
вступній статті до альманаху «Повінь молодих талантів» підкреслив: «Варто зауважити, що 
діяльності літстудії та редакції газети тісно переплелися. Саме ця тісна співпраця й 
наштовхнула на ідею об’єднати в одне ціле обидва напрями творчої праці, укласти спільний 
альманах, який представляє весняну повінь молодих талантів, дарує людям радість і 
натхнення» [6, с. 3]. 

Згодом колектив редакції опанував верстку газети і перестав у цьому питанні бути 
залежними від фахівців тих організацій, де до цього газета не тільки друкувалася, але й 
версталася. І це останнє можна вважати ще одним вагомим кроком до створення альманаху. 
Отже, коли руки співробітників редакції були набиті на верстці, в їхніх свідомостях ідея 
створити спільний альманах представників літстудії «Дитинець» і авторів «Літературних 
сторінок» газети набрала «критичної маси». Певним каталізатором виступило і те, що 
наближався час літніх відпусток, а на обрії міських подій уже виднілися заходи з відзначення 
1100-річчя Переяслава-Хмельницького.  

Тож у травні 2005 р. у стінах редакції розпочалася робота по вибиранню творів із 
«Літературних сторінок», по набору тих текстів, які на той час були зібрані лише в 
рукописному вигляді, їх попереднє редагування, збирання біографій учасників проекту, їхніх 
портретів, світлин і малюнків. Чорновий варіант верстки був зроблений у червні 2007 р., але 
потім кілька місяців тривала робота з чотириразової вичитки і шліфуванню творів, 
удосконаленню та доукомплектуванню верстки. 

Завершилося останнє вичитування альманаху на початку вересня 2007 р. Наступний етап 
– переказ грошей на друк альманаху, про який була попередня домовленість із адміністрацією 
ПХДПУ. І тут був отриманий несподіваний і важкий удар: головний бухгалтер університету 
О.І. Яременко категорично не погоджувалася переводити гроші на рахунок видавництва ПП 
«СКД», де на той час друкувалася наша університетська газета. Пояснення було таке: книга 
може бути надрукована «лише і тільки через тендер» із видавництвом «Астон» у Тернополі.  

Але верстка альманаху нами робилася саме під апаратуру видавництва ПП «СКД», з 
яким ми до цього налагодили співробітництво в плані самостійної верстки нами ряду номерів 
газети, враховуючи технічні особливості їхнього обладнання. У разі видання альманаху в 
іншому видавництву треба було б розпрощатися з нашою роботою з верстки, адже програма 
«Пейджмейкер», в якій ми верстали, була дуже і дуже «примхливою» і важко суміщалася з 
«нерідною апаратурою». А це означало, що переважна більшість тих нюансів, які були нами 
вкладені у досить складну «текстуру верстки» майбутньої, насиченої різноплановим 
матеріалом, збірки, могла бути втраченою. Були й інші чинники, які просто не дозволяли нам 
погодитися на варіант із тендером.  

Склалася парадоксальна ситуація: збірник творів, безпосередньо пов’язаний зі стінами 

                                                           
1  І перебував на цій роботі до 22 лютого 2008 р.  
2  С.В. Литвиненко працював у складі редакції «ПО» з 12 вересня 2005 р. – по 31 жовтня 2007 р. 
3  С.С. Косюхно працювала у складі редакції «ПО» з 17 квітня 2006 р. – по липень 2007 р. 
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ДПУ, треба було видавати, шукаючи кошти поза нашою альма матер. І нам на допомогу 
прийшло немало людей, до яких ми зверталися. Це і заступник мера м. Переяслав-
Хмельницький Дмитро Степанович Мазоха, і голова Процівської сільради Бориспільського 
району Любов Іванівна Чешко, і ряд підприємців: Сергій Петрович і Людмила Володимирівна 
Мирончуки (керівники ПП «СКД»), Сергій Григорович Доброскок (директор ВКФ 
«Укрпромпостач-95»), Віктор Григорович Гриценко (директор ТОВ «Діброва»), Володимир 
Михайлович Лисюченко (директор ТОВ «Партнер-ТВ»), Ірина Юріївна Прісич (директор ТОВ 
«Карань»), Олександр Анатолійович Грибков (директор магазину «Теремок»), Олександр 
Дмитрович Пасічник (директор ПП «Авто-пас лайн»).  

Нами також був організований збір коштів серед учасників проекту – на друк тієї частини 
накладу альманаху, що пішла безпосередньо авторам збірки, які захотіли мати додаткові 
примірники книги. Певну суму на друк альманаху виділили і наша родина та С.В. Литвиненко, 
адже кількість авторів була велика і ми не хотіли допустити малого накладу книги. Коли сума 
перевищила 6.180 гривень (сума за 1000 примірників), то кожна додаткова сотня гривень 
відчутно знижувала собівартість книги4, а отже і збільшувала загальну кількість книг. Ми ж 
не тільки хотіли роздати по два примірники видання кожному автору, але й прагнули, щоб 
книга потрапила до багатьох бібліотек на малій батьківщині учасників цього проекту. 

Фінансові проблеми загальмували вихід збірки: замість вересня 2007 р. книги були 
отримані з друку у травні 2008 р. Проте загальними зусиллями вдалося зібрати суму майже в 
десять тисяч гривень. Це дозволяло нам вийти на наклад збірки у 2.000 примірників – «великої 
як для невеликого містечка і для нашого часу цифри» [3, с. 45]. Значний наклад сприяв 
зниженню собівартості до цифри трохи нижче ніж 5 грн. – досить доступну ціну для книги 
обсягом 180 сторінок.  

Отже, чималий наклад для нас був досить суттєвим чинником, якщо врахувати, що в 
альманасі було так чи інакше презентовано доробок понад 80 осіб. Альманаху «судилося стати 
першою літературною збіркою такого типу» [3, с. 44]. При цьому, як зазначив ректор ДПУ 
проф. В.П. Коцур у вступній статті до альманаху, «для переважної більшості молодих авторів-
літстудійців і студкорів (студентських кореспондентів) ця збірка стала першою спробою 
публічно представити себе переяславській громаді» [6, с. 3].  

Зазначимо і той немаловажний фактор, що ті автори, хто приїхав учитися до Переяслава 
з інших регіонів України, водночас мали нагоду представити себе і громаді малої батьківщини, 
поділитися із земляками та рідними своїми творчими ужинками. А репрезентувалися авторами 
альманаху 11 областей України: Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Черкаська. Таким 
чином, Переяславська земля з’єднала спільною правою представників різних країв. 

Як пише керівник літстудії О.Д. Будугай, «географія, чималий наклад, прагнення 
зробити альманах насиченим не тільки текстами, але й світлинами та малюнками у сукупності 
призвели до того, що вихід у світ цієї збірки мав певний резонанс і на Переяславщині, і в її 
сусідніх районах, і в інших областях [3, с. 45]. «Великий наклад альманаху дозволив 
поповнити фонд багатьох обласних, районних, шкільних і сільських бібліотек, куди в наш час 
нові надходження поступають досить рідко» [3, с. 45-46].  

Важливо і те, що альманах для багатьох учасників міг бути однією із рідких (а, може, і 
єдиною), а тому і пам’ятних публікацій в їхньому житті. Він став пам’яткою про студентські 
роки, що робили його своєрідним «сувеніром», а також приємним подарунком для рідних і 
друзів цих авторів. 

Презентацію альманаху в Переяславі-Хмельницькому було проведено на день Покрови 
14 жовтня 2008 р., приурочивши її до 5-річчя літстудії «Дитинець». Відбулася вона у стінах 
актової зали ЗОШ № 7, де частину приміщення школи орендував ПХДПУ для Інституту мови 

                                                           
4  Це пояснюється тим, що досить дорогими є пластини, на які через спеціальну плівку виводяться зверстані 

сторінки і з яких потім усе друкується на папір. Сам же папір значно дешевше за пластини і збільшення 

кількості відтисків на папері вже так відчутно впливає на собівартість примірників накладу. Через це друга 

тисяча тиражу була втричі дешевше за першу. Звісно, що таке збільшення відтисків і зменшення собівартості 

має певно межу, але це вже стосується дуже великих накладів. 
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і літератури. Отже, жовтень 2018 р. можна вважати десятилітнім ювілеєм презентації 
альманаху. 

Треба сказати, що назва цього проекту була символічно пов’язана з тим, що літстудія, 
яка дала альманаху біля 7/9 обсягу матеріалів, носила назву «Дитинець». Ця назва була 
символічною. Вона мала відобразити специфіку згуртування переяславських творчих сил. 
Починаючи з 11-го століття Переяслав мав дві основні частини – дитинець та окольне місто. 
Через те, що «дитинець історичного Переяслава мав двоє воріт – Княжі та Єпископські», члени 
літстудії «Дитинець» вирішили «звести ще одні ворота – духовно-мистецькі, які назвали 
«Ворота в Небо» [2, с. 6]. За словами О.Д. Будугай, назва «відображає основну ідею збірки, 
прагнення юнаків і дівчат до духовного очищення, вдосконалення» [3, с. 46]. 

Член НСПУ Наталія Миколаївна Павлик у рецензії на книгу «Альманах «Ворота в 
Небо»: час зав’язі» підкреслила, що це «збірка різножанрової творчості, проте альманах 
цілісний прагненням увіковічнити мить першотворення, непідвладного прагматичному 
аналізові. Сама назва засвідчує, що ворота в Небо є символом, отим рубіконом, пройшовши 
який, митець пізнає таїну творення. Альманах «Ворота в Небо» необхідний для майбутнього, 
щоб засвідчити літературні першоцвіти молодих. Час покаже, якими стануть зав’язі, а тим 
більше плоди» [7, с. 14]. 

«Видання розпочинається зі вступного слів ректора університету, професора 
В.П. Коцура та директора інституту мови і літератури Г.Л. Токмань. У статті «Сузір’я молодих 
талантів» керівник літстудії, ст. викладач О.Д. Будугай розповіла про створення та творчу і 
громадську діяльність членів літстудії. Студентка С.С. Косюхно у замітці «Чому саме 
«Дитинець»?» пояснила читачам назву літоб’єднання [2, с. 6]. 

Далі в блоці «Літературна студія «Дитинець» свої твори представили 29 її учасників. 
«Розміщення творів відповідає хронології вступу їхніх авторів» до ПХДПУ [2, с. 6]. 
Наступним іде блок, де представлені студкори (троє із числа найбільш активних) та автори 
«Літературних сторінок» (11 осіб) газети ДПУ. Завершує альманах блок «Творчий пошук 
бібліотекарів університету». 

Зазначимо, що своєрідного шарму книзі надають художні світлини Віктора 

Григоровича Сокола, Віктора Віталійовича Куйбіди та інших «керманичів об’єктиву», а 
також графічні малюнки Лариси Дмитрівни Посух, Олександра Олеговича Прядка, 
Владислави Мацакової та ін. [2, с. 6]. 

Автори альманаху прагнули писати про найвагоміше в їхньому світобаченні. Літстудія і 
газета намагалися розширити свідомість її членів. Серед проблем, які порушували студійці у 
творах, були моральні питання, які кожна молода людина вирішує на зорі життя: ким бути і 
яким стати? Питання патріотизму й плекання гарних естетичних смаків завжди були 
актуальні. 

У поезії Сергія Володимировича Литвиненка «Що для мене найдорожче» автор задав 
сам собі дуже важливе запитання й дав на нього відповідь. Він стисло окреслив аксіологічні 
орієнтири, найближчі серцю юного українця поняття: рідна мати, материнська мова, 
батьківський дім. Дорогий йому і свій клас і школа: «Дорогий мені наш клас, / Школа, що 
плекає нас. / Споришевії стежини, / Кущ червоної калини. / І бабусині казки, / Що святинею 
були, / І живий ковток водиці / З дідусевої криниці» (с. Проців Бориспільського 
району) [4, с. 36].  

С.В. Литвиненко використав художні засоби, які створюють настрій домашнього 
затишку, родинного тепла. Автором підібрано яскраві епітети, вжито інверсію. У біографії, 
поданій до блоку своїх творів в альманасі, Сергій пише, що в цьому вірші йшлося про те, що 
є для його душі «найбільшими святинями»: краса довкілля, родина, рідна українська 
мова [4, с. 35]. 

С.В. Литвиненка хвилює образ Кобзаря. У творі «Безсмертя» він наголосив: «Вмирають 
люди, Слово – не вмирає, / Пронизує віків холодну тишу. / Сказав Кобзар – вся Україна знає. 
/ Писав кріпак, як жоден не напише. / По наших справах нас судити буде / Нащадків наших 
срібне покоління. / Хай кожен пам’ятає, не забуде / Козацьких душ міцне коріння!» 
(«Педагогічні обрії» № 32 за червень-липень 2005, С. 14) [4, с. 37]. 
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Вдячність юнака найстаршим членам роду бринить у рядках прозового твору Сергія 
Литвиненка та його сестри Ольги Босенко (Литвиненко) «Ті, про кого ми завжди 
пам’ятаємо» [4, с. 38-43]. Це нарис із двох частин. Перша частина «Вона перевиконала 
завдання життя» розповідає про сповнену драматичних подій долю бабусі авторів Марії 
Павлівни Кияшко із с. Проців Бориспільського району, працівниці лісівництва. Донька в 
багатодітній родині, яка втратила трьох дітей під час голодомору, М.П. Кияшко любила й 
цінувала працю, дружні стосунки з рідними, взаємодопомогу [4, с. 38].  

Залишившись без батька, вона разом із кількома односельцями в 1946-му році поїхала на 
заробітки на Західну Україну. «Нелегкий шлях у залізничних вагонах врятував від голодної 
смерті. Уже повертаючись додому 16-річна дівчина на плечах принесла із залізничного 
вокзалу Києва у Проців 3 пуди (48 кг) зерна!» [4, с. 40]. А найбільшими її трудовими 
здобутками стала «її десятирічна праця в ЛЗС (лісгоспі) та двадцятирічна – на овочевих 
кагатах» [4, с. 40]. Нею було засаджено не один гектар лісу на околицях Процева та сусідніх 
сіл, а також врятовано десятки тон овочів від морозу і дощів. Разом із чоловіком вона також 
збудувала два будинки, виросла двох доньок [4, с. 41].  

Коли М.П. Кияшко вийшла на пенсію, то все рівно не сиділа без діла, адже «звикла до 
роботи і працює на городах, встигаючи допомагати своїм дітям та онукам» [4, с. 41]. Вона 
також доглядала свого чоловіка Павла, який мав проблеми зі здоров’ям і майже не 
ходив [4, с. 41]. А онуки їй вдячні ще і за те, що вона – вихованка родини п’ятидесятників, – 
заклала і в онуках «такий неоціненний скарб, як віру в Бога» [4, с. 41]. 

Другу частину нарису «Він працює як дихає» автори присвятили життю і невтомній праці 
свого дідуся Дмитра Івановича Литвиненка, водія вантажівки. [4, с. 41-43]. Закінчив тільки 5 
класів, бо у воєнні роки освіта в селі занепала. [4, с. 41-42]. «Важку післявоєнну пору сім’я 
Литвиненків, що залишилася без батька, пережила з великими труднощами. «Їли різну траву, 
суп з картопляного лушпиння, заробляли на їжу тим, що пасли колгоспних корів і телят» – 
згадує дідусь ті роки» [4, с. 42].  

З дитинства Д.І. Литвиненко марив автомобілями. І коли 1953 р. його забирають в армію, 
то він, на своє щастя, потрапив служити в автобат: спочатку закінчив автошколу у Підмосков’ї, 
а потім ніс службу водієм в Ленінградській області [4, с. 42]. Повернувшись з лав армії додому 
у 1956 р., він спочатку працював теслею, а потім «таки спромігся захопити таке рідне кермо 
«ЗИЛа» у Бориспільській організації «Трест «Київбуд», де пропрацював 32 роки» [4, с. 42]. Як 
зазначає С.В. Литвиненко, його дідусь працював совісно, до автомобіля ставився «як до 
живого друга. Тому, коли прийшов час списання «ЗИЛа», він мав відмінний стан» [4, с. 42]. 
«Їздив дідусь багато, брав участь у гасінні пожежі на ЧАЕС 1986 року. Він за все життя не 
зробив жодного водійського порушення, був живою легендою в гаражі організації» [4, с. 42]. 
Часто дідусь брав ще малого онука Сергію в подорожі, вчив, як треба обходитися з технікою 
та дорогою. 

Завершуючи розгляд цього нарису С.В. Литвиненка про представників старшого 
покоління, хочеться підкреслити, що і бабуся, і дідусь заклали в онуках і любов до людей, і 
любов до природи, і любов до чесної праці. Як пишуть автори на завершення нарису про 
дідуся, «він для нас є символом творчого підходу до нашого перебування на Землі, живим 
прикладом того, яке справжнє задоволення може приносити людині натхненна праця в ім’я 
добра, покращення світу, що залежить від дій кожного з нас» [4, с. 43]. 

Твір Світлани Сергіївни Косюхно-Пічкур «Душа моя болить» написаний у 2001 р. – 
ще до подій Помаранчевої революції, революції Гідності й Майдану. Ця ритмізована сповідь-
монолог засвідчує психологічний стан молодих українських патріотів, пов'язаний із 
непростою тодішньою ситуацією у країні: «Болить душа моя, пече: сум Україною іде, а люди 
плачуть і ридають, бо незалежність не плекають. І радості немає в них; слова пусті, пусті 
розмови, і обіцянки – теж пусті!.. Немає щастя в Україні… Ми незалежні – ну і що ж! Яка нам 
користь – ми «хохли» і «малороси», як називали нас колись. А що змінилося? – Нічого. Болить 
душа моя, болить!..» [4, с. 61].  

Саме такі небайдужі молоді люди через кілька років взяли активну участь у подіях, які 
навчили українців пишатися своєю Батьківщиною, рідною мовою і відчувати себе частинкою 
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самодостатнього народу. І хоч економічних і політичних проблем в українців немало й нині, 
але прожите нами десятиліття чітко поляризувало український народ: «хохли» і «малороси» 
стали або свідомими патріотами, або зрадниками, або жертвами ворогів незалежності, 
прихильниками чи неприхильниками європейського вибору нації.  

Для формування особистості справжнього патріота важливо плекати рідну мову й 
історію. Студентка С.С. Косюхно та керівник її дипломної роботи доц. Олександр 

Володимирович Колибенко у краєзнавчому записі «Легенди і перекази сіл Семенівка та 
Леляки» [4, с. 63-66] торкнулися давньої козацької епохи. Вони розтлумачили походження 
назв двох українських сіл Баришівського району Київщини. Укладачі збірки свідомо 
помістили такий цікавий і повчальний матеріал у книгу. Н.М. Павлик у рецензії на альманах 
написала: «Жанрове різноманіття збірника тільки збагачує його, розкриває широкий спектр 
творчих проявів авторів. Поезія, проза, публіцистика насичені перш за все переживаннями, 
творчими рефлексіями на дійсність» [7, с. 14].  

Читачі дізнаються, що с. Семенівка назване ім’ям козака, який повертався у рідні місця 
з походу. Саме на тому місці, де зараз розташоване село Семенівка, втомлений довгою 
дорогою козак упав із коня й загинув, ударившись об камінь. Той камінь і сьогодні служить 
односельцям нагадуванням про козацьку минувшину, захисників свого народу. Так сучасні 
люди можуть «доторкнутися до живої історії» [4, с. 64]. Сьогодні українські вояки й 
добровольці в АТО, як і козак Семен, боронять українські землі від навали на Сході країни. 
Цей топонімічний термін ще довгі роки нагадуватиме новим генераціям українців про тих, хто 
допоміг нам зберегти національну ідентичність. 

Образом-символом рідної домівки й вірності родинним цінностям ми сприймаємо назву 
с. Леляки Баришівського району, пов’язану з іменником «лелеки». Колись давно зграя лелек 
поверталася з вирію до рідних місць. Вона сіла на ніч на відпочинок неподалік села. Але всі 
птахи не злетіли вранці, загинули, можливо від болотного газу. Згодом і те болото зникло.  

Автори матеріалу С.С. Косюхно та О.В. Колибенко наводять кілька цікавих легенд про 
лелеку. Цей птах був у пошані в багатьох народів, був символом продовження роду, оберігав 
оселю від біди. Він вважався тотемом у давнього племені лелегів, його покровителькою була 
слов’янська богиня Зоря. Дім, де селилася сім’я лелек, вважали щасливим. За зло, розорення 
свого гнізда лелека міг помститися. Принісши палаючу головешку, підпалював хату. Але 
зазвичай люди шанували гайстрів: «Любили тих лелек, які оселялися біля домівок і звеселяли 
своїм клекотанням їхні серця, а для малечі – були членами їхньої родини» [4, с. 64]. Отже, 
мешканці села Леляки тлумачать етимологію назви свого населеного пункту від назви птаха, 
який став невід’ємною частиною поняття «батьківщина». 

Органічно злилися поняття рідної землі й рідної мови у доробку Оксани Миколаївни 

Поденко-Баланюк. У вірші «Наша перлина» вона пише: «Мово рідненька, ти – наша перлина, 
/ Вивчає тебе і найменша дитина, / Бо ти є найбільша святість держави, / То ж зробимо все, 
щоб додать тобі слави!» [4, с. 70]. Мова та її збереження є провідним мотивом багатьох рядків 
літстудійців. О.М. Поденко після закінчення ПХДПУ створила й очолила літстудію «Муза» 
Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 2. В альманасі наведено кілька творів учнів ЗОШ № 2, які 
робили свої перші поетичні спроби.  

Серед членів студії «Муза» виокремлюється лірика Віри Левченко. У творі 
«Батьківщина» вона натхненно звертається до святині своєї душі: «Чудова країно, моя 
Україно, / Ціную тебе я, як матір свою. / Кохана та ніжна, свята та єдина. / Всім серцем, 
рідненька, тебе я люблю. / Для мене на світі немає миліше, / Ніж ти. Україно, кохана земля. / 
Я щиро і низько до тебе вклонюся. / Моя батьківщино, моя ти земля» [4, с. 72]. Вірш 
прикрашений епітетами, звертаннями, порівняннями. 

Тема пошани до Кобзаря вагома у доробку Людмили Миколаївни Декало «Тарас 
Шевченко»: «Ім’я Тараса славне у віках, / Воно пройшло тернистий довгий шлях. / Його життя 
стражданням скуте, / Та все ж він скинув лиха пута! / Йому писать забороняли, / Малюнки й 
вірші відбирали. / Ніщо не стримало митця, / Бо ліра просить рук співця. / Вірші пророка – 
плач народу, / Який пройшов вогонь і воду. / Це промінь сонця у пітьмі / Пророчий заклик в 
боротьбі. / Він знав, що наш народ повстане / Супроти кривди, зла і пана, / І щиро вірив наш 
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Тарас, / Що буде вільним кожен з нас» («Педагогічні обрії» № 29 за січень-березень 2005 р., 
С.8) [4, с. 74]. 

Поезія Л.М. Декало «Горе матері» написана восени 2000 р. Вона порушує тему війни, 
миру, самопожертви воїна заради рідної землі, туги рідних за загиблим бійцем. Сьогодні цей 
вірш набув іншої тональності. Коли ми нині читаємо рядки про війну, від цього в уяві постають 
бійці АТО, котрі боронять Україну на Сході. У поезії використано прийом художнього 
паралелізму. Разом із матір’ю загиблого героя сумує природа: «Злітає в небо чорна зграя, / Про 
горе матір сповіщає. / Стоять засмучені дерева, / Сльозинки котяться у клена…» [4, с. 74]. 

В альманасі є уривок твору Валентини Андріївни Капась-Козак «Задрімав 
Переяслав…». Авторка перелічує мікрообрази, промовисті штрихи, які разом створюють 
цілісний портрет улюбленого міста. Разом із тим вона малює вечірній міський пейзаж: 
«Задрімав Переяслав / Вечірньою млою, / І видніється в небі / Вже перша зоря. / Древні бані 
церков / Бачить місяць-підкова. / Предковічно свята / І велична земля...» [4, с. 75]. Кожен такий 
нюанс хвилює мешканця Переяслава, бо всі ці риси давнього міста з дитинства йому знайомі 
й дуже дорогі.  

Мотив вдячності невідомому загиблому воїну за подарований мир домінує у поезії 
В.А. Капась «Спасибі, солдате!». Авторка наголошує: «Не судилось йому святкувати: / 
Смерть нещадно порізала груди. / Та не марно вмирали солдати – / Бо сьогодні хліб-сіль мають 
люди» [4, с. 75]. Ці рядки знову наводять на думку про сучасну воєнну ситуацію в Україні. 

У поезії Ірини Іванівни Яриги-Потороки «Батьківщино, ти навіки зі мною» в єдине 
ціле злилися образи рідної мови та Батьківщини. Авторка звертається до рідної землі й мови: 
«Україно. моя Батьківщино, / Ти навіки зі мною одна. / І у серці моїм неодмінно / Мова цвітом 
весни розквіта» [4, с. 82]. У 4-й строфі цього твору вона вживає кольоративи, які є алюзією на 
кольори національного прапора: «Ти вже стала на ноги, зміцніла, / Мов пшениця на полі в 
жнива. / Волошково-яскравим поривом / зацвіли, забуяли слова». Вона виразила впевненість, 
що «ніколи не буде вкраїнська / мова рідна, свята в забутті» [4, с. 82]. 

Постаті Кобзаря присвячена поезія Ірини Анатоліївни Цілик-Коковіної «Душа його – 
жива». Авторка наводить такі рядки: «Його слова, слова пророчі / В думках зринають 
повсякчас – / Він серед дня і серед ночі / Немовби знову кличе нас» [4, с. 85]. Українці звіряють 
свої думки й прагнення за життям і боротьбою Т. Шевченка. Він «учив любить чуже і наше, / 
І прагнув правду розбудить, / Загартувати свою волю, / Єднатись в правді, в боротьбі / І 
будувати кращу долю / Своїм нащадкам і собі!» [4, с. 85]. 

У вірші про рідну мову Аліни Євгенівни Ільницької-Шкіри «Дар Всевишнього» 
феномен мови описано як справжнє диво: «Віночок із коштовних чистих перлів / Подарував 
народу Бог Святий. / Із мрій дитячих та прекрасних снів / Лунає голос матері дзвінкий. У нім 
найяскравішая перлина, / Що нам миліша від усіх дарів, – / То мова українська солов’їна, / Яку 
ми чуємо із перших днів» [4, с. 98]. Рідне слово «сплітає у одну дорогу / усі тернисті і важкі 
шляхи. / Приводить нас до рідного порогу, / полегшує страждання за гріхи» [4, с. 98]. 

Твір Євгенії Анатоліївни Борсук-Шамудило «Сини народу» присвячений борцям за 
Україну різних епох: «Ще вчора йшли вони за грати. / Терпіли мовчки глум катів. / Ще вчора 
їх могли топтати, / Карати сотні батогів. / «Сьогодні більше не раби!» – / Шумлять знамена 
боротьби» [4, с. 103]. Матір у вірші Є.А. Шамудило «Берегиня роду» влучно порівняно з 
працелюбною «бджілкою, що встає зрання, вулик свій … оберігає», «як лебідка, що ночує в 
полі, як лелека, що сидить в гнізді» [4, с. 104]. Авторка бажає матері і всім землякам-
українцям: «Хай летять слова пісень на волю, / Хай співають їх по всій землі, / Хай сміється 
українська доля / В незалежній рідній стороні» [4, с. 104].  

Образ матері особливо хвилює Анну Володимирівну Шевченко-Шарафан. У творах 
«Слово про матерів», «Мати-свічка» студентка показала дві іпостасі неньки. Перший вірш 
лунає урочисто й піднесено. Це гімн Батьківщині-матері: «За майбутнє твоє, за щасливую 
долю/ Я боротимусь доти, допоки живу… / За пшеницю, волошку, ромашку у полі, / Україно, 
як сильно тебе я люблю. / Я люблю твої верби, що дзеркаляться в водах, / Дзвін веселки і 
вранішній спів солов’я / І мелодію гаю, мажорну, чудову / Й мову рідну, що в серці надію 
вселя» [4, с. 105-106].  
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Мікрообрази рослин, дерев, птахів А.В. Шевченко викликають у читача асоціації 
архетипів, рідних від ранніх літ життя. Зовсім інша тональність відчутна у вірші-молитві 
«Мати-свічка». Лірична героїня переповідає страшний сон про хворобу матері й свічу, що 
догоряла в оселі. Кілька образів злилися в єдине ціле: дощової осені, недужої матері, згасаючої 
свічки. Дочка усім серцем тужить за хворою мамою. Кожна рисочка рідного обличчя дорога 
їй. Фізичні муки матері завдають душевного болю дочці: «Я гірко плакала вночі, / Та свічка 
мляво догорала – / Грів серце той вогонь свічі, / А мама тихо щось благала. / Наснився вечір у 
оселі, / Маленька свічка, що згора. / Сумний той сон і невеселий, / Сумний, як осінь 
дощова» [4, с. 106]. Лірична героїня прагне розпалювати свічу любові щодня, на загасити 
вогонь життя, молитися за майбутнє й берегти матерів. 

Наталія Миколаївна Безвершенко-Іващенко народилася на славній землі Черкащини. 
Вона знає і любить Шевченкову малу батьківщину. Любов до всього близького серцю 
українця вона вилила в рядках вірша «Мій край» [4, с. 107]. Але її цікавить також і історія 
інших куточків України. Поезія «Скіфська пектораль» Н.М. Безвершенко-Іващенко 
переносить читача в епоху античності. Тут простори Півдня, Дикого Поля, «полин пахучий 
поміж трав», «в степу проворні скіфські коні», милують око «займисті скіфа 
обладунки» [4, с. 107]. Ліричний герой уявляє собі царську пектораль і «ту скіф’янку», в яку 
він закохався. Образ скіфа став для нас теж архетипним. 

Шевченкіана юних авторів представлена і віршем Оксани Сергіївна Паламарчук-

Гладун «Тарасові слова пророчі». Про ці слова Кобзаря вона пише: «Вони бринять, мов та 
струна. / І серце й розум наповняють: / Чи літо, осінь, чи зима» [4, с. 108]. Ідея тяглості 
поколінь, непроминальності справи Кобзаря домінує у творі. 

У вірші «Матері» Ольга Володимирівна Березинець-Борисенко дякує матері «за 
допомогу, за відраду», «і за любов, і за правду», «за душу легку» [4, с. 111]. 

Малюнок пізнього вечора у студентському гуртожитку словесно вдало зобразила 
Катерина Володимирівна Кабанець-Кливанская у творі «Тільки мій». Перед читачем 
постає рідна картина: «Безхмарна ніч цілує Переяслав, / Спочити ліг притомлений 
Трубіж» [4, с. 113]. Студентці не спиться. Озираючи пейзаж, помічає, що «замилувався зорями 
спориш». Теплотою, затишком домівки віє від її слів: «Гуртожитки стихають вже поволі, / В 
обіймах тиші спить студентський рій» [4, с. 113]. Але ліричній героїні тісно думками в 
обмеженому просторі. Їй мріється про свій «єдиний, неповторний», такий широкий світ, який 
вона хоче «вмістити на долоні» [4, с. 113]. Ця поезія дає збірний образ студента-мрійника, 
який на зорі своєї прекрасної юності, на початку свідомого життя готується до майбутніх 
подій, хоче пізнати світ. Тематично вона перегукується з віршем К.В. Кабанець «Юність»: 
«Люба юносте, казка остання, / В сьогодення мене ти пусти…» [4, с. 114].  

Про складові сакрального світу своєї душі К.В. Кабанець пише у творах «Рідне село», 
«Частіше повертаймося до мами!», «Осінь». У вірші «Рідне село» авторка зізнається: «Моє 
село – це я і Батьківщина», «Моє село – це білий цвіт калини, / Пшениці золотої шелест в полі, 
/ Моє село – частина України, / Частина роду і людської долі» [4, с. 114]. Дуже красива 
пейзажна замальовка Катерини «Осінь» розкриває красу рідних просторів: «Завітала в села 
золотава осінь, / Кетягом калини сколихнувся сад. / Вітерець листочки, наче мрії носить: / Ось 
іде землею красень-листопад» [4, с. 115]. Тут любов до рідного краю змальована щиро, без 
декларативності, інтимно. 

Справжні патріоти не тільки оспівують красу рідного краю, але й дбають про його 
збереження. Екологічним неспокоєм насичені твори Олександра Миколайовича Хоптинця 
«Де починається «цивілізація…», «Земля». Свої почуття, роздуми автор змальовує і в поезії, і 
в прозі [4, с. 119-120]. 

В оповіданні О.В. Хоптинця «Де починається «цивілізація…» описано, як герой «просто 
насолоджувався прогулянкою» на природі. Твір є мальовничою пейзажною замальовкою. Він 
розкриває красу літньої днини на березі озера з його мешканцями: бабками, жабами, 
крижнями, водяними курочками, лисками, деркачем, перепелом, ластівками. Далі автор 
переносить нас до лісу з його пташиними голосами, козулями коло струмка, гадюкою на 
купині, грибами. Ідилія природи навела героя на думку, що саме такою спокійною та 
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гармонійною картиною і має стати щасливе майбутнє людства. Однак коли він вийшов на край 
лісу, то одразу «приземлився». «Пробивши ногу битим склом, я зрозумів, що опинився серед 
великого смітника. Кров бризнула з ноги на землю. Майбутнє закінчувалося тут, де 
починається «цивілізація» [4, с. 119].  

У вірші-інвективі «Земля» автор використав цікавий прийом: він гнівно веде мову від 
імені матері-землі, перелічує страшні біди, яких завдали планеті люди «непутящі», 
«божевільні». Байдужі люди не розуміють, що коли загине земля, то й вони «загинуть / Так 
само сліду не покинуть / У цій бездумній грі пропащій» [4, с. 120]. Олександр мислить 
глобально, він діє не тільки як патріот України, але і як захисник усього живого на планеті 
Земля. 

У зворушливій літературно-мистецькій композиції «Моя Батьківщина» Ліна Василівна 

Капля-Середа оспівує красу рідного краю – прекрасного куточка Черкащини, села 
Синьооківки, що біля річечки Кропивки [4, с. 124-125]. Твір сповнених мажорного настрою, 
легкості, віри у щасливе майбутнє України. Героїня каже: «Свій розум, силу і талант я 
присвячую процвітанню Батьківщини» [4, с. 125].  

У роздумах про працю хлібороба під назвою «Ти і хліб» Л.В. Капля віддає належну 
пошану творцям урожаю. Для авторки взірцем патріотизму є дідусь Микола, який 47 років 
трудового життя віддав ниві. Але й на пенсії він не сидить без роботи. «Проте тільки-но 
заспівають шпаки та закурличуть веселики-журавлики, старий хлібороб виходить на грядку, 
набирає жменю землі і вдихає її особливий, неповторний запах. У таку хвилину мені здається, 
що дідусь чимось схожий на свіжоспечену паляницю: зверху рум’яну, зашкарублу, а всередині 
м’яку, теплу й пахучу, адже і душа в дідуся щира, ніжна й добра» [4, с. 125]. Образ хліба постає 
як своєрідний символ добробуту. 

Яна Михайлівна Панасюк оспівує щиру любов до матері у віршах «Лагідна ненька», 
«Слово усіх поколінь», «Ти не лякайся, ненько, сивини» [4, с. 128]. Твір «Слово усіх поколінь» 
пересипаний епітетами, якими дочка описує материнську любов і турботу. Особливо дорогі їй 
руки неньки: «Укриті шовком ніжні твої руки, / Люблю, як зранку гладиш по чолі, / знімаєш 
ними біль, душевні муки. / Рідніш тебе не буде на землі!» [4, с. 128]. 

Романтикою і піднесеністю відрізняються прозова замальовка Оксани Сергіївни 
Шеремети-Костик «Ранок розпочався», а також її вірші «Господиня країв» [4, с. 131-132]., 
«Думки літнього ранку» [4, с. 133]. Любов до природи, одухотворення її свідчать, що авторка 
залюблена в рідні краї. Вона не просто милується ними, але й уболіває за все живе. Майбутня 
вчителька присвятила свою поезію «До Василя Сухомлинського» видатному педагогу, 
наставникові учнів і освітян. Вона пише: «Вели дитину Ви у світ науки, / Плекали ніжно юний 
пагінець. / О як дбайливо й тепло Ваші руки / Торкалися з любов’ю всіх сердець!» [4, с. 134]. 

У вірші О.С. Шеремети «На крилах маминих рук» спостерігаємо своєрідне оспівування 
материнської доброти й працелюбності. Дбайливі неньчині руки авторка порівнює з крилами: 
«Бачу любов у рідних очах / І чую тепло біля серця. / Її доброта – в крилах-руках, / Нехай мама 
завжди сміється!» [4, с. 134]. Творчість О.С. Шеремети романтично-піднесена, своєрідна.  

Активним автором «Літературних сторінок» газети «Педагогічні обрії» була слухачка 
факультету післядипломної освіти Валентина Михальченко. У вірші «Дорога додому» вона 
наголошує: «У край, де мешкають лелеки, / Завжди іду я залюбки». Вона оспівує любов до 
батьків вже дорослої жінки, яка має власних дітей, але не забуває дороги додому: «Чи є 
причина, чи без неї, – / Я повертаюсь в рідний край. / Колиска він душі моєї, / Все навкруги – 
неначе рай. / Мене чекають ненька й тато. / Стрічають знов своє дитя, / Що залишило рідну 
хату / Й давно живе своїм життям» [4, с. 145]. 

Мотив тяглості поколінь, згуртованості роду домінує у вірші В. Михальченко «Спогад 
про мамин хліб». Ще дитиною лірична героїня бачила, як творять жіночі руки таке диво, як 
хліб. Бабуся й мама ставилися до випікання хліба з трепетом душі. Ця пошана до хліба 
передалася й молодшим членам родини: «Виходив гарний хліб, смачний, / Бо випікала рідна 
мати! / Той чинить гріх в житті значний, / Хто хліб не здатен цінувати. / Смакують хлібом 
запашним / Не тільки діти, а й онуки: / Ми хлібом з’єднані єдиним, / Як ланцюжком святої 
злуки!» [4, с. 146].  
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Красу природи й любов земляків оспівано у творі В. Михальченко «Моє село» [4, с. 147]. 
Людей із рідного села авторка позиціонує як частинку народу.  

У вірші В. Михальченко «На вічну пам’ять» відчутний мотив гіркоти за 
невиправданими людськими втратами у роки випробувань для українців. На цвинтарі немає 
могил для жертв голодомору. Односельці поставили на згадку про померлих хрест. Це символ 
скорботи й пам’яті: «Був геноцид, ходив і дихав. / І забирав усе з комор…/ Яке страшне було 
це лихо / Під назвою «голодомор! / На вічну пам'ять хрест хай буде – / Замінює він нам слова/ 
Не забувайте, добрі люди: / Вкраїна пам’яттю жива!» [4, с. 147]. Доробок В. Михальченко 
різноплановий і самобутній. 

Слова любові до України, вдячності й радості за неї вклав Василь Яснозір (Василь 

Петрович Зуйченко) у рядки вірша «Вітчизна»: «Утопають у квітах садиби, / Променіють 
великі міста. / І будується нова країна, / Про яку слава в світі зроста» [4, с. 148]. Події 
останнього десятиліття додали в світі ще ширшого розголосу про історію й проблеми України. 

Студентка істфаку Ірина Кисіль у прозовій замальовці «Шлях до щастя» роздумує над 
долею Батьківщини. Вона захоплено описує свій улюблений пам’ятник у Києві – монумент 
Незалежності України. Ірина пише: «Велична і горда, струнка й красива дівчина-Україна 
стоїть високо над землею, піднявши над головою гілочку червоної калини – символ 
невмирущості й краси. Розмаїті барви її вишитої сорочки яскраво переливаються на сонці. 
Золота коса, туго перевита різнокольоровими стрічками, додає обличчю чарівної вроди. А 
голубінь її великих очей злилася з блакиттю високого неба й синіми водами Дніпра» [4, с. 150]. 
Багато поневірянь випало на долю українців на шляху до волі й суверенітету. Однак вони все 
переборють заради Батьківщини. 

Тему любові до неньки продовжують студент факультету фізвиховання Андрій 

Петрович Король у вірші «Жінка-трудівниця» [4, с. 153] та студентка-філологиня Ірина 

Василівна Маценко у творі «Уклін матері», яку вона називає «ти наша горлиця 
свята» [4, с. 153]. Тема материнства невичерпна. Жіночий первень дуже вагомий в культурі 
українців. 

Таким чином, альманах «Ворота в Небо» містить цілу низку творів патріотичної 
тематики. Умовно їх можна розмежувати на кілька підгруп – з огляду на домінантні мотиви. 
Оскільки молодим властивий максималізм, багато авторів відверто, прямо заявляє про свою 
вірність Україні. Деякі зразки громадянської лірики початківців не позбавлені 
декларативності, але зазвичай вони щирі й піднесені. Поети не жаліють художніх засобів, 
зізнаючись у любові до Вітчизни. Домінують такі засоби художньої виразності: епітети (часто 
нестягнуті, як у фольклорі), кольоративи, порівняння, риторичні речення (звертання, оклики), 
антитези, художній паралелізм тощо. 

Частина патріотичних творів оспівує воєнну звитягу захисників Вітчизни, бійців різних 
епох: від козацької доби до сьогодення. Автори виявляють їм вдячність і пошану. З образом 
рідної матері злютований образ-символ України. Мати постає як берегиня рідної оселі, 
годувальниця, трудівниця, порадниця, джерело добра й світла (свічка). У мами руки-крила, 
вона «свята горлиця». Такою видається початківцям і сама мати-Україна. В єдине ціле у 
свідомості митців злилися образи рідної мови та Батьківщини.  

Патріотизм поєднаний у світобаченні студентів і з тими, хто ростить на ниві зерно й пече 
для родини хліб як велику святиню, садить і оберігає лісові простори, плекає сади й квітники. 
З працею хлібороба пов’язана повага й до тих, хто досліджує і захищає рідну природу. 
Екологічні мотиви тісно пов’язані з патріотичними.  

Окремо пошани заслуговує знакова постать Тараса Шевченка та образи інших видатних 
українців. Повага до історії свого населеного пункту виховує повагу до появи, становлення й 
розвитку усіх міст України, зокрема до славного Переяслава. 

Як вияв патріотизму можна сприймати і захоплення красою природи рідного краю. 
Альманах має багато зразків гарної пейзажної лірики студентів. Це може стати темою 
окремого подальшого дослідження творчості студійців. 
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Andrii Buduhai 

PATRIOTIC MOTIVES IN THE ALMANAC «GATEWAY TO THE SKY» AUTHORS' 

WRITINGS, DEDICATED TO THE 1100TH ANNIVERSARY OF THE FIRST 

PEREYASLAV ANNALISTIC MENTION 
The article deals with the history of the «Vorota v Nebo» (Gateway to the Sky) almanac 

creation. The peculiarities of the patriotic motives art disclosure in the poems of young authors, 
members of the literature studio «Dytynets» of Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State 
Pedagogical University, authors  of the «Pedagogical horizons» university newspaper's «Literary 
pages» are analyzed. 

The author outlined the axiological and art specifics of the students creative attempts, showed 
the importance of the following characters: Ukraine, warrior-defender, birthmother, Taras 
Shevchenko and other prominent Ukrainians in the asset of young artists. 

Key words: Pereyaslav, patriotic motives, almanac, literature studio, character, motive, 
«Gateway to the Sky», «Dytynets», «Pedagogical horizons». 
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УДК 821.161.2-1.09Князенко:908(477.41) 

Ольга Будугай 

(Біла Церква) 

 

«НЕХАЙ ДУХОВНЕ КРАЄЗНАВСТВО НАС – І ЗМІЦНИТЬ,  

І ПРОСВІТЛИТЬ!»: ІСТОРИЧНІ Й КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ  

ЗБІРОК ПОЕЗІЙ ОЛЕГА КНЯЗЕНКА (КОЛОМІЙЦЯ)  

«ПРАПОР ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОЛКУ» І «ПЕРЕЯСЛА́ВНА» 
 

У статті йдеться про історичні й культурологічні акценти збірок лірики Олега 

Князенка «Прапор Переяславського полку», «Переяславна», про внесок їх автора в український 

літературний процес, в літературне краєзнавство. 

Ключові слова: Олег Князенко, Переяславський полк, прапор, мотиви, акценти, образи, 

духовність, літературне краєзнавство. 

 

Олег  Князенко 

Олег Князенко – колоритна постать, 

Паломник із Каратулі на Гелікон. 

Статті, есеї, вірші – всього вдосталь 

У деміурга, що шукає свій канон.  

Андрій Будугай [1, с. 35]. 

 

Із відомим переяславським митцем і краєзнавцем Олегом Родіоновичем Коломійцем 

(Князенком) доля вперше звела авторку цих рядків у 2004 році. Першою серед його збірок 

лірики до наших із чоловіком рук потрапила книжечка інтимної лірики «Вогонь Леля». Автор 

подарував нам збірку з таким написом: «На добрий спомин вельмишановним добродієві 

Андрію і пані Олі на добро, щастя, дерзання – щиро – від автора. 27.02.2004» [7, с. 1]. На нашу 

думку, цей теплий дарчий напис свідчить про те, які моральні цінності має ця людина у житті, 

чого вона сама прагне у ньому досягти. Перед нами постав поет із добрим серцем, який бажає 

щастя людям і собі, а також сам горить дерзанням чогось значущого у долі свого народу й 

країни.  

Читаючи інтимні вірші Олега Родіоновича, ми переконалися, що у збірці «Вогонь Леля» 

він зумів своєрідно й щиро описати стани хлопчика, юнака, чоловіка, серце якого поцілила 

стріла Купідона. Поет дарує читачеві вінок віршів про кохання у його різних іпостасях і 

проявах: від першого несміливого замилування хлопчика дівчинкою-сусідкою до любові вже 

зрілого й досвідченого чоловіка до дорослої жінки [7]. Наталія Павлик добре відгукнулася й 

про інтимні поезії ще пізніше виданої збірки цього автора «Любограй»: «Дивує і втішає в 

поезіях Олега Князенка те, що життєва кіптява не очорнила сяйво любові» [15, с. 99]. 

Пізніше ми познайомилися з художніми творами Олега Князенка патріотичного 

спрямування, з його цікавими краєзнавчими статтями. Так постав цілісний образ поета й 

дослідника. Ми переконалися, що поет Олег Князенко має в доробку вірші з широким 

спектром мотивів. Його краєзнавчі інтереси й набутки теж мають важливе наукове значення. 

Цього митця з дитинства цікавить історія рідного краю. Він не уявляє її без культурологічної 

складової, його цікавлять  різні її аспекти.  

О. Коломієць вже багато зробив і продовжує діяти далі в царині літературного 

краєзнавства. Особливий інтерес викликають його розвідки про зв’язки Тараса Шевченка з 

Переяславською землею, із Київщиною, статті про славні родоводи Переяславщини, про роль 

видатних земляків, а також не дуже відомих історичних діячів, митців-краян. Олег Родіонович 

популяризує свої краєзнавчі здобутки не тільки в середовищі науковців, але й для широкого 

загалу, зацікавлює читачів місцевих ЗМІ історією та мистецтвом України, прищеплює любов 

до рідного краю молодій генерації. 

Окрім численних краєзнавчих праць, творчі зусилля поета увінчалися й збірками лірики 
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«Кросно» (1989) [8], «Вогонь Леля» (2001) [7], «Прапор Переяславського Полку» (2005) [10], 

«Трубежеві оркестри» (2006), «Переяславна» (2007) [9], «Любограй» (2010), «Календарій для 

Незабудки» (2012) та ін. У різні роки про ці зразки лірики й творчу постать їх автора у 

сучасному мистецькому процесі відгукувалися дослідники-літературознавці, краєзнавці, 

початківці й досвідчені поети, побратими автора по активній громадській діяльності. Серед 

них Андрій Будугай [1], Володимир Воловик [3], Ніна Гаврилюк [4], Леонід Горлач [5], Юлія 

Дядюсь [6], Микола Корпанюк [13], Наталія Павлик [15], Ганна Потапенко [16] та інші. На 

нашу думку, творчість цього поета варта глибшого аналізу.  

У навчальному посібнику «Літературне краєзнавство Київщини» [16] Ганна Потапенко 

звернула увагу на штрихи біографії митця, на патріотичні й любовні поезії Олега Князенка, 

показала своєрідність його художньої палітри. Справедливо наголосила, аналізуючи доробок 

Олега Князенка у посібнику «Літературні імена Переяславщини», знана в Переяславі 

поетеса й педагог Ніна Гаврилюк: «Він постає перед нами як поет громадянського 

звучання» [4, с. 310]. Має Ніна Степанівна рацію й коли говорить, що «про буденне життя він 

умів сказати небуденними словами» [4, с. 310]. У своїй статті-передмові до збірки Олега 

Князенка «Вогонь Леля» член НСПУ Наталія Павлик теж назвала колегу по перу поетом 

громадянського звучання, історіософського мислення. Вона також розглядала його інтимну 

лірику як «пробу душі найвищої якості».  

Професор Микола Корпанюк у статті «Переяславна» Олега Князенка, або «До космосу 

без кросна не добратися!» пише: «Козацький ново романтизм як тоді, так і тепер, – це постійно 

жива, непроминальна тема, а точніше напрям у духовних пошуках Князенка-поета в творчості, 

в широкій просвітницькій, громадянській позиції та праці» [13, с. 9]. Він наводить у своїй 

статті власні відгуки на першу Князенкову збірку «Кросно», на його збірку «Переяславна». 

Микола Павлович цитує схвальні думки про прихід Олега Князенка в літературу, висловлені 

такими письменниками, як Олесь Доріченко, Станіслав Тельнюк, Володимир Базилевський, 

Леонід Горлач та ін. Петро Перебийніс, зокрема, сказав про специфіку творчого обдаровання 

Олега Князенка так: «Дивно об’ємне, рельєфне і багатопланове його слово… Тут і 

багатобарвність стилістичного малюнка, і ритміко-мелодійна поліфонія. І яскраві розсипи 

поетичних образів…» (За М. Корпанюком) [13, с. 5]  

У монографії «Література Переяславщини. Сучасність» Наталія Павлик помістила 

розділи про його творчість «Ліричні циклони Олега Князенка», «Золотий вихор молодощів». 

Вона пише: «Є на переяславському Парнасі ще одне звучне ім’я в літературі – О. Князенко, 

перша збірка якого побачила світ на 39-му році його життя» [15, с. 117]. Дослідниця слушно 

наголосила на плідній перекладацькій практиці митця. «Серед переяславських перекладачів 

Олег Князенко найбільш об’ємно охопив перекладами поетичні набутки іншомовних 

письменників. У збірці «Переяславна» наявний цикл «Загублені в снігах» – переклади із 

російської (Володимир Нарбут), цикл «Іспанські та інші мелодії» – переклади з іспанської (А. 

Мочадо, Г. А. Беккер, Г. Фуертес, К. Риба, Л. Сернуда). Збірка О. Князенка «Кросно» містить 

цикл «З іспанського вінка» (Ф. Г. Лорка, Х. А. Гойтісоло). У книзі О. Князенка «Прапор 

Переяславського полку» п’ята частина «Віднайдені в снігах» цілковито відведена перекладам 

із 21/22 російської мови (М. М. Херасков, Д. Максимович, І. Кованько, В. Зеленський, 

Л. Савич, М. Гнідич, І. Андрієвич-Андрієвський, Я. Драгоманов, М. Маркевич, 

С. Андрієвський, В. Нарбут, А. Ахматова (Горенко), А. Герцик, Т. Єфименко, О. Вертинський) 

та з іспанської мови (В. Алейсандрес, Л. Гонгора, Б. Бірне). Олег Князенко зробив адаптований 

до сценічної постановки переклад мініатюрної комедії Г.-Х. Андерсена «Дворянин і 

Ноде» [15, с. 21-22]. Така обізнаність в зарубіжній літературі й безпосередня праця над 

перекладами свідчить про ерудицію, цілісність, гармонійність особистості Олега Коломійця 

як філолога й культуролога. 

Постало питання детальніше дослідити громадянську лірику цього самобутнього творця. 

Відтак мета статті – виявити історичні й культурологічні акценти збірок лірики Олега 

Князенка «Прапор Переяславського полку», «Переяславна», визначити внесок їх автора у 

вітчизняний літературний процес, у літературне краєзнавство, в роботу з молодими поетами. 
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Цілісне комплексне дослідження Князенкового доробку ще не зроблене. Наша спроба 

дослідити дві збірки поета певним чином зменшує цю лакуну. 

Книга «Прапор Переяславського полку» умовно розділена на 5 частин, кожна з яких 

містить ряд поетичних циклів. Як самобутня поетична інтродукція книгу відкриває вступний 

цикл «Там, де тополі». Далі читач знайомиться з першою частиною «Сині Шоломи» (1966-

1967 рр.)». Вона складається з циклів віршів «Пісні моїх казкових літ», «Фантазії з хмар», 

«Дитяча клятва», «Рушники і пісні», «Видіння над горизонтом». Друга частина «Зелений 

Версаль (1968-1970 рр.)» складена з циклів «Гетьманські елегії», «Блакитні романси», «Ранні 

балади», «Прамотиви», «Переяславове Трипілля». Третя частина «Малиновий клекіт (1971-

1972 рр.)» має цикли «Вольнаки», «Плуг та шабля», «Із поеми Максим Сурмовий 

(фрагменти)», «П’ятий універсал». Четверта частина «Сонячні Колумби (1970-73 рр.)» містить 

цикли «Дніпрові марсельєзи», «Плацдарм»,«Контрнаступ», «Калинові смолоскипи», 

«Український Фронт», «Таємниці Марселя Ленуара», «Розкраяні паралелі». П’ята частина 

книги називається «Віднайдені в снігах (1974-1976 рр.)». Це вінок перекладів цікавих для 

автора зарубіжних поетів, про що вже йшла мова. Самі назви циклів і частин засвідчують, що 

історію й культуру України автор сприймає у контексті європейської історії, мислить 

глобально.  

Наталія Павлик писала: «Однак слід зауважити, що видима легкість пера О. Князенка не 

передбачила легкості його долі. Стилістично й духовно його поезія ближча до слововияву 

старожилів українського письменства, починаючи від Шевченка, Куліша, Костомарова, 

Стороженка, а потім – Франка, Олеся, Хоткевича, Антонича, Чупринки, Сосюри... Близька в 

плані старосвітського мовлення та романтично-баладної піднесеності, а ще в духові тієї 

вимовності…» [15, с. 102]. 

Починає збірку вступний цикл «Там, де тополі». Найперша поезія цього циклу дала 

назву всьому виданню. Це вірш «Прапор Переяславського полку» [10, с. 11]. Володимир 

Воловик у передмові до книги слушно підкреслив, що збірка починається і закінчується 

твором про прапор. І на обкладинці цього видання ми бачимо зображення прапора 

Переяславського полку. Усе це промовисто підказує лейтмотив усієї збірки, налаштовує 

читача на патріотичну хвилю, апелює до його свідомості й власного досвіду відстоювання 

незалежності й процвітання рідної землі. Тож вибір такої обкладинки не є випадковий. 

Переяславські майстрині створили новітній прапор за зразком давнього козацького прапора, 

яким пишалися пращури наших сучасних козаків Переяславщини. Про це писав Олег 

Родіонович у своїй статті, присвяченій одному з його друзів, писареві «Козацького братства 

Переяславського полку» Анатолію Хмельницькому. Це братство було створене на зламі 1980-

1990-х років після відродження «Просвіти», появи Народного Руху України. Отаманом 

братства було обрано Володимира Воловика.  

Статтю Олега Князенка «Анатолій Хмельницький їздив на всі акції з козацьким 

знаменом» можна відшукати на сайті газети «Вісник Переяславщини» [11]. У ній автор згадує: 

«Коли наше «новітнє козацтво» наприкінці 90-х років розпалося на багато різноманітних 

«козакоподібних» формацій та гуртків, Анатолій Хмельницький часто замислювався над тим, 

які б то знайти шляхи до об’єднання українського козацтва у серйозну велику силу. Можливо, 

тому він замовив нашим переяславським майстриням-вишивальницям – пошити малинове 

козацьке знамено з головним його символом-атрибутом, особисту корогву Богдана 

Хмельницького та запорозький бунчук. З ними він їздив на культурно-громадські акції від 

2005 до 2012 року, доки йому дозволяло здоров’я» [11]. У цій же статті Олег Родіонович 

міркує: «Мабуть, тому зі щирою зацікавленістю, як я зрозумів, Анатолій познайомився з 

машинописним примірником книги моїх громадянських творів «Прапор Переяславського 

Полку» і порадив, щоб саме цей прапор було вміщено на обкладинку збірки. Й справді, він 

зробив усе, щоб книжка побачила світ, – і я глибоко вдячний моєму другові. Підтримали нас і 

ще небайдужі земляки» [11].  

Володимир Воловик як автор передмови до цієї патріотичної книги не випадково 

запитує: «А хто був охоронцем, зберігачем прапора? Як відомо, в козаків це звання називалося 
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«хорунжий». Недарма Олег підписував свої нариси і статті на початку 90-х років ще й 

псевдонімом О. Хорунжий» [3, с. 7]. Бачимо, що життєві й мистецькі шляхи поета тісно 

поєдналися з козаччиною.  

У вірші «Прапор Переяславського полку», присвяченому побратимові автора 

Володимирові Воловику, поет змальовує збірний образ козака-патріота, який надихає 

сучасних українців у боротьбі за незалежність. Кольоративи, які вживає автор, з одного боку, 

створюють ауру космічного сяйва, ніби Небо благословляє справу захисту рідної землі, а з 

іншого боку, епітети увиразнюють громадянське звучання твору через барви національного 

прапора України: «Золотавий козак на блакитному полі / Злотоокий герой, мудровусий 

філософ» [10, с. 11]. Такі епітети автор підібрав не випадково. Відомо, що «поетичні 

означення не стільки називають конкретну рису предмета, скільки виражають ставлення до 

нього» [14, с. 51]. Для ліричного героя козацький стяг нагадує багато подій на шляху до 

незалежності. Це й «марші нашої волі», і «нерівні бої», і «хижа смерть». Чи ж не даремна праця 

шукати прапор і козака на ньому «в лихолітніх безчассях»? Козак мовить нащадкові: «– Не 

шукайте мене! Краще душі гартуйте. / Збережіть свій вогонь – щоб настала весна. / Лиш мій 

образ уздріть і мій голос почуйте, / А тоді я воскресну, як та купина» [10, с. 11]. Отже, ідея 

твору полягає в плеканні козацького духу волелюбності. 

Уявний діалог через товщу віків завершується оптимістично, хоч ліричний герой 

усвідомлює, що відбудувати колись загублене не так просто: «Правду мовиш, герою. Така 

наша доля – / Спершу втратити – потім відтворювать знов…» [10, с. 11]. Однак віриться, що 

нащадки козака «на блакитнім роздоллі» не схиблять на дорозі «між широких могил та ясних 

корогов». Про перипетії на такому шляху йдеться в інших творах збірки. Автор ніби прийшов 

зі сповіддю про передумане й пережите до «мудровусого філософа». Бо козак знає не тільки 

про битви, але й про інші труднощі душі на шляху до світла. Його образ справді нагадує 

біблійну купину, що горить і ніколи не згасає. Володимир Воловик слушно наголосив: «Тут 

ідеться не про якусь матеріальну річ (клейноди, реліквії, атрибути чи щось інше), а про 

духовну сутність та філософію козацького відчуття, що не вмирало ні в часи реєстрового 

козацького війська, ні в часи «безкозаччини», ні в часи визвольної боротьби вже ХХ сторіччя. 

Завжди були представники суспільних верств в нашому народі, які високо несли козацькі 

ідеали. Це глибоко відчувається і в громадянській історико-філософській ліриці 

О. Князенка» [3, с. 7]. 

Побратимові по козацькому братству Анатолію Хмельницькому присвячений вірш 

«Переяславський курінь на Запорозькій Січі». Епіграф до твору взято з народної пісні: «Ой по 

горах, по долинах, / по широких українах, / Ой там козак походжає» [10, с. 12]. Вірш насичено 

риторичними окликами, запитаннями. Він мажорний, експресивний, розкутий. Звідкіль на Січі 

чутно «пекельні згуки», «регіт, наче грім ядра», «жарти – просто дощ з відра»? Виявляється, 

що то гомонять «хлопці рубані й дебелі – / Три сотні кручених чуприн! / Завжди хоробрий та 

веселий / Наш переяславський курінь» [10, с. 12]. Вояки уміють посміятися над ворогом, бо 

сміх є теж сильна зброя. А варто було їм чути «одне лиш слово грізне: «Пугу» – / і оживала 

дальня Січ» [10, с. 12]. «Запорожці-гайдамаки» добре впоїли ворожою кров’ю «сваху-смерть», 

під їх шаблями «злетять до дідька» «всі підпанки і посіпаки». Автор щиро зичить побратимам: 

«Тож хай святиться вічне свято / Поміж вселенських україн… / Живи, веселістю багатий, – / 

Переяславський наш курінь!» [10, с. 12]. Твір щедро напоєний потужним козацьким духом. 

А починався інтерес до рідної історії і волелюбних захисників української землі у малого 

Олега Коломійця з дитинства. Хлопець народився 6 вересня 1950 р. в селі Велика Каратуль 

Переяслав-Хмельницького району. Дуже шанував свого дідуся по матері Максима 

Васильовича, чиє прізвище «Слюсар» зустрічається у козацьких реєстрах ХVІ – ХVІІІ століть. 

Йому присвятив цикл «Вольнаки», зокрема рядки творів «Мій дід прадавнього ще роду…», 

«Предковічний тост», «Мій дід», «Коли мав я дев’ять років…», «Знову снився дідусь…» та ін. 

Є твори, присвячені іншим родичам, яких автор дуже поважав.  

Перші десять років свого життя Олег провів у рідному селі Велика Каратуль, потім 

родина переїхала. Середню школу хлопець закінчив у селі Ташань. Інтерес до історії, любов 
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до людей і природи дитина своїм чулим серцем ввібрала від батьків-учителів. У вірші «Літо 

дитинства» зі збірки «Переяславна» поет з теплотою пише: «Сняться вони мені ще молодими 

– / час від часу – мої жваві, веселі батьки. / Серед тепло-блакитного / дня, серед саду, а далі – 

густезного лісу…/ А ще там такий півзруйнований замок – / із цвинтарем давнім… / Невеликі 

та білі хатини тонули у зелені…/ Школа із дерева жовтогаряча / Біля неї дівча таке ж, як і я, – 

в літній сукні / червоній із білим таким / горошком пересипаній…» [9, с. 173]. 

Інтерес до справжньої історії й літератури України дав можливість Олегові прочитати 

твори, які не були доступні для широкого загалу в СРСР 196-1970-х роках. Цьому знайомству 

із замовчуваними джерелами й художніми творами сприяло те, що він зростав у родині 

педагогів, мав допитливих друзів, а його старший брат Володимир уже навчався в столичному 

вузі. У середовищі молодих студентів-філологів Володимир Коломієць знаходив літературні 

новинки, зарубіжні періодичні видання й привозив цей інтелектуальний скарб додому, давав 

читати й молодшим друзям. Незабаром разом із Володимиром Воловиком, Павлом 

Колесником та іншими однодумцями юні переяславці створили свій гурт «Павлову ватагу», 

що згодом стане ядром новітнього братства козаків у Переяславі. Один із віршів циклу 

«Світанкова діброва» починається рядками «Ось – черлена ватага! / З дзвінкої роси / Вийшла 

сонце стрічати над гаєм. / Грають наші бандури, / гостряться і пера, й списи. / І вогонь не 

згасає!..» [10, с. 13]. Спогади юних поривань не згасають, бо «хоч воно відгуляло, / Та в душі 

– не пропало!..» [10, с. 13].  

Виразними фольклорними мотивами, молодечими мріями й планами наснажений твір 

«Автопортрет із ранньої осені». Його камертоном стали слова пісні «Місяцю-князю…». Над 

деревами, коли вечір був «трохи зморений», зійшов молодий місяць. Ліричний герой блукає 

Трубежем, зачарований його дивовижними краєвидами. Він звертається до молодика: «Гей, 

радій ясносерпно, / друже ранній, брате зоряний!..» [10, с. 14]. Герой виходить на залитий 

сяйвом місяця луг і співає «чисто-голосно»: «Подаруй ім’я, юний красене! / Тебе звуть усі 

місяченьком, – / Подаруй мені слово хутенько» [10, с. 15]. Поезія перегукується зі 

старовинною молитвою до місяця, яку чули й записали з народних вуст збирачі фольклору. 

Вірш тлумачить псевдонім автора: Князенко – це місяць-молодик. У пору молодика старі люди 

радять починати усілякі добрі справи, сміливо планувати майбутні кроки в житті. Поет 

народився в таку пору і досі повний творчого горіння й завзяття. Ця думка підтверджується 

Князенковими рядками твору «Часом, з пам’яті човником випливе…»: «Човне мій, заповітний 

і тихий, / Допливи до дзвінких океанів – / Суперечності нашого віку / Проривай без вагання!» 

[10, с. 15].  У поезії «І шепіт моря, і піщаний шерех…» зустрічаємо щирі рядки-зізнання: «Але 

в душі – мета живе одна: / Вона в мене чатує щогодини. / Моя надія і моя весна, / Натхненниця 

і доля – Україна!...» [10, с. 15].  

У вірші «Легенда каже нам…» ліричний герой намагається пояснити сутність цього 

жанру: «легенда – це ще не обман. / Це просто казка з правдою у спілці. Там кольоровий 

лагідний туман / І Полель тихо грає на сопілці». Легенда «реально зрима й водночас казкова», 

«правдонька чудова» [10, с. 16]. У збірці є цікаві зразки цього жанру. 

Твір про легенду присвячений Леонідові Горлачу, автору передмови до першої збірки 

Олега Князенка «Кросно». У цій передмові про молодого поета було сказано так: «Його вірші, 

оповідання, наукові статті час од часу з’являються в періодиці, що засвідчує неперервну 

роботу душі. Відбувається звичайне накопичення творчої енергії, яка неминуче принесе 

плоди. Для цього є і чесний родовід, і глибокий патріотизм, і добра інтелектуальна школа – 

автор закінчив Шевченківський університет у Києві, нині працює старшим науковим 

співробітником історико-краєзнавчого музею у старовинному Переяславі-

Хмельницькому» [5, с. 5]. Леонід Горлач підкреслив, що «О. Князенко у поетичному слові 

міцно стоїть на сторожі пам’яті свого народу, думаючи про його майбутнє» [5, с. 5]. 

У вірші «Світанок-66» юний поет звертається до весни, «щемкого березоля», прагне 

«туди, де тополі» й де «сховалася пісня в траві». Ця пісня «знову над світом полине / Розказати 

про волю й красу / Та безмежна поема – Вкраїна, / Яку завше в собі я несу» [10, с. 16]. Рання 

юність шкільна незабаром стала початком юності студентської. Сильна концентрація 
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студентської креативної енергії, молодечого запалу, потужний викладацький склад закладу 

стимулювали до навчання й власної творчості. Закінчивши філологічний факультет 

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, Олег Родіонович працював учителем, 

старшим науковим співробітником Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав». Членом НСПУ став 1990 р. Нині він є Почесний громадянин Переяслава. 

Заслуговує пошани й доброзичливе ставлення поета до молодих творчих сил. Він завжди 

цікавиться молодими талантами, підтримує початківців розумними порадами, бадьорим 

словом, власним прикладом людяності й порядності у повсякденні й мистецтві. Наталія 

Павлик слушно наголосила: «Олегові Князенку була завжди властива засторога – не нагнітати 

розор у душах, а ще – тонка обережність, щоб не комерціалізувати слово в славу. Поет не 

ловив буденної кон’юнктури, щоб своїм світлим ім’ям підпирати той чи інший сумнівний 

політикум» [15, с. 106]. Отже, поет любить не себе в мистецтві, а мистецтво в собі.  

Олег Родіонович виявляв інтерес до обдарованих школярів і студентів. Не раз на міських 

та університетських заходах він спілкувався з членами літстудії «Дитинець», якою зараз сам 

опікується. Член літстудії «Дитинець» Юлія Дядюсь у статті «Незабутня зустріч на практиці 

в ЗОШ №1» з альманаху «Ворота в Небо» розповідає про спілкування з поетом на уроці 

літератури рідного краю, який організували й провели студенти-практиканти ПХПДУ [6]. 

Юлія Дядюсь зараз викладає українську словесність в одній із шкіл на Сквирщині, продовжує 

сама писати прозу, публікується в місцевих газетах. Вона і зараз з великою приємністю і 

вдячністю згадує зустрічі з Олегом Князенком та іншими митцями Переяславщини на 

засіданнях студії в університеті, на виступах в музеях і залах міста, а також на педпрактиці в 

школі, яку проходила разом з подругами студентських літ Аліною Ільницькою, Вікторією 

Содоль, Вікторією Братковською.  

У згаданій статті Юлія Дядюсь пише саме про урок-презентацію збірки «Прапор 

Переяславського полку». Вона відзначає різножанровість видання, що містить балади, притчі, 

елегії, сонети, переспіви, переклади. Авторка констатує: «Загалом, книга справляє незабутнє 

враження» [6, с. 95]. На її думку, «усі вірші сповнені патріотичного пафосу, бойового духу. 

Образи байраків, степів, козацьких могил постають як рівноцінні й магістральні для нашої 

культури – її своєрідні архетипи» [6, с. 95]. Не випадково так обережно ставиться поет до 

всього живого в рідному краї. Юлія Дядюсь згадує, як несподівано для учнів і студентів 

пролунав з вуст автора твір-притча про козацьку смерть. Вразило те, що смерть автор 

змальовує як жіночий образ, адже й слово «смерть» також є жіночого роду. На її думку, цей 

твір перегукується з кращими зразками давньої української літератури. Про славну добу 

козацтва автор пише «натхненно-опоетизовано» [6, с. 95]. 

У статті «Олесь Гончар був знайомий з Михайлом Сікорським» Олег Князенко 

розповідає не тільки про зустріч Олеся Гончара з музейним подвижником Переяслава 

Михайлом Сікорським, але й про вдячність Гончара за подаровану молодим автором книгу. 

Олег Князенко згадує: «А ще через кілька літ, після того, як я надіслав Гончареві свою першу 

збірку поезій «Кросно», письменник передав мені таке послання: «Олегові Князенку. Книжку 

від Вас одержав, дякую за увагу. Ще раз переконався, як багато поетичного на славній нашій 

Переяславщині. Оберігайте! Вітаю Вас зі всіма весняними святами. Олесь Гончар. 30.04.89 р.» 

Оце Гончареве – «Оберігайте!» – стало ще одним виховним заповітом великої людини – для 

мене особисто й для моїх небайдужих земляків. Отже, оберігайте нашу національну спадщину 

і пошановуйте гідно наших великих!» [12]. 

Що розповідає читачеві перша частина книги, що має назву «Сині Шоломи» (1966-

1967 рр.)» ? Таку ж назву має й перший поетичний цикл цієї частини. Так називається й перша 

частина книги «Переяславна». Сині Шоломи у ліриці Олега Князенка постають як особливе 

місце в особливому часі. Це атрибут хронотопу дитинства коло Дніпра: малий хлопчик живе 

з рідними й люблячими його людьми в оточенні багатої української природи: лісу, лугів, полів, 

але все дуже тісно пов'язане з давньою історією краю, яку вивчають, а далі й самі творитимуть 

«діти мети». У вірші «Синє дитинство..» ми бачимо, що це є цілий комплекс спогадів і 

уявлень, він неподільний, становить єдність: «Синє дитинство… Фантазій каскад / Сині 
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Шоломи лежать між лісами / Навіть в холодний оцей листопад / Серці зігріють своїми вогнями. 

/ Хай ти під снігом тепер… Вдалині… / Хай ти завіяне всіми вітрами. / Сині Шоломи – веселі 

й сумні, – / Ніжна, далека, неспівана драма» [10, с. 19].  

До циклу віршів «Пісні моїх казкових літ» увійшли поезії, які ілюструють моральні 

цінності дитини, дуже рано закладені батьками й іншими членами родини, усім оточенням у 

свідомість дитини. Великою цінністю є саме дитинство як феномен і прочитані в його пору 

книги. У вірші «Казки моїх далеких літ» ліричного героя хвилюють герої книг для дітей. Це й 

Аліса у Країні Див, і гімнаст Тібул, якого хлопчик «стрів / Понад рікою на зорі» [10, с. 20]. 

Важливий аксіологічний вимір циклу – рідне село Велика Каратуль, історія якого тісно 

переплелася з буттям племені чорних клобуків. У поезії «Хоч народився в часи вже нові…» 

автор пише, як уявляв те плем’я «на лугах, байраках / В розмові верб та яворів, / У літніх 

таємничих знаках / Я, хлопчик, – бачив на зорі…» [10, с. 20].  

Марія Моклиця підкреслила, що лірика «покликана відтворити внутрішнє життя 

людини, її суб’єктивну неповторність, а тому вона неминуче має справу з фантазією, уявою, з 

відчутними за допомогою інтуїції, але відсутніми в об’єктивному світі формами, зі 

сновидіннями та проявами несвідомого» [14, с. 115]. Поезії циклу «Фантазії з хмар» відносять, 

напевно, й читача у роки власного дитинства, коли багата уява малює дивні картини на небі. 

У вірші «За цвинтарем рожеві хмари..» маленький хлопчик-мрійник вдивляється у небо: «За 

цвинтарем – далекий обрій… / А хмари мов кудись ведуть / В Небесне Місто – ніжне й добре 

/ В незнану трепетну майбуть» [10, с. 23]. Хлопчик довго вдивлявся в замки, фортеці, потім 

голуб йому наснився «у дні далекі золоті». Разом із голубом душа дитини прагне високості. 

Цей же мотив характерний і для твору «Далекий горизонт за містом…». Грозові хмари у 

блакиті навіяли дитині урочисту картину Порту Небесного. Поет дякує за «видиво із хмар 

вечірніх», де «приходять в гавань кораблі», за привіти землі, передані з «палаців загірніх». 

Автор пише: «Спасибі, Небо, за картини! / Нехай Господь благословить / Комашку, звіра і 

людину, / Що задивилися в блакить» [10, с. 24]. 

Ще дошкільням хлопчик слухав шкільний хор, який виконував пісню про Дніпро. У його 

душі зародилася клятва вірності нашій «згорьованій» ріці. Дніпро, Кобзар, Україна стали 

потужними аксіологічними вимірами поета: «Я слухав потім пісню ту не раз. / Вона росла й 

мутнішала зі мною. / В її мелодії знов уставав Тарас / Над Україною правічно-молодою. / 

…Мов фенікс-птах – вона до хмар зліта. / Живе в мені цей неспалимий скарб, як спрага. / 

Неначе клятва рання і свята – / Ця підсвідома дніпрова присяга!» [10, с. 25]. Так зізнається 

автор у вірші з циклу «Дитяча клятва».  Зворушують і вірші про зрілі думки й незабутні 

враження хлопчика-другокласника перед портретом Шевченка. «Скарбником віків» почувався 

автор, згадуючи Шевченківський вечір, урок, на якому батько читав «Сон» і розповідав «про 

святу дідівську справу», «про Полуботка, про Петрів полон, / Як будували Петербург на 

кістяках козацьких…» [10, с. 26]. 

Вірш «Селянські вчителі – апостоли мої!» автор присвячує не тільки своїм батькам, але 

й цілій когорті педагогів, які сіяли зерна правди в дитячі душі. Для нього ці українці – 

«спасителі душі та розуму від скверни», він наголошує: «Навчали ви любить – і правду, і красу. 

/ Навчали ненавидіти підлоту. / Ті заповіти – крізь роки наступні пронесу, / Щоб хитрі вороги 

нас не змогли збороти» [10, с. 27]. Вдячний поет і старим просвітянам, учителям учителів. 

Олег Князенко дотримується даного ним слова. Свідченням цього є його погляди й добрі 

справи, його збірки й статті. У циклі «Рушники і пісні» бринить вдячність матерям за все 

світле, що може дати дитині ненька. Мати в ширшому сенсі – сама Україна.  

У циклі «Видіння над горизонтом» подано букет мальовничих пейзажів, спогади про 

очікування брата-студента, який «щось незнане привезе» із столиці. Ліричний герой у вірші 

«Усе парується в природі» розмірковує про особливе призначення митця, який здатен 

зупинити мить і зберегти її для нащадків у твориві: «Та лиш художник – мить впіймає, / Або 

поет. Чи музикант. / Щасливу мить – яку жадає / його пробуджений талант» [10, с. 37]. 

Певно, найчастіше поет вживає епітети «ніжний, добрий». Їх можна віднести й до самого 

Олега Родіоновича. У його віршах панує любов і пошана не тільки до людини, але й до всього 
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живого. Він тепло згадує у віршах кота Рудька, хом’ячка Хлоню, павучка Христофора, в’юнів, 

поранене вороненя, якому хотів зробити перев’язку, але воно поклювало руку. Ці образи діють 

не тільки у віршах, адресованих малятам. Природа у свідомості митця одухотворена, жива. 

Просто така в цієї людини широка й чула натура.  

Твори збірок «Прапор Переяславського полку» та «Переяславна»  засвідчують вірність 

клятві дитячих літ Князенка-поета й Олега Коломійця як громадянина. У циклі «Плуг та 

шабля» поет оспівує героїзм «чорнобривцевих синів», вірність меті, віддає пошану героям 

минулих епох, до яких відносить і своїх пращурів козацького роду. У вірші «Не вітер – буря» 

він застерігає: «Не дайтеся оплутати себе, / Плугатарі-січовики тисячорічні / Під знаменом 

дажбожевих небес / Хай оживають сторінки величні» [10, с. 85].  

У творі «Кіш Слобідської України, 1918 р.» перед очима читача «встають новітні 

гайдамаки / І знов рушають – у похід!...» [10, с. 87]. Не випадково для цього циклу автор обирає 

провідним жанром легенду. Ці герої стали для нас взірцем і живуть у серцях нащадків. Вони 

перегукуються з циклом «Хрещені громом» збірки «Переяславна», де перегорнуто сторінки 

історії від княжої доби, козаччини й аж до сьогодення. Відчуття того, що козацька кров тече в 

тілах сучасних українців, що живий і досі справжній дух січовиків, довелося дуже зримо 

відчути й авторці цих слів. Це було 1998 р. На міському стадіоні в моєму рідному місті 

Гуляйполі, що на Запоріжжі, відзначали обласне свято з нагоди звільнення області від 

гітлерівців. Кульмінацією концерту став виступ кінного козацького театру. На святі була всі 

мої родичі-гуляйпільці. Козаки виступали  неймовірно майстерно. Мені впало в око те, яким 

чином сприймає їхній виступ мій батько Дмитро Павлович. Зазвичай стриманий, 

врівноважений, статечний, він ожив, усією душею й тілом вбирав козацьке дійство. Його очі 

горіли таким живим вогнем, що цього не можна було не помітити. Із захватом козацький 

виступ сприйняли й інші гуляйпільці. Під враженням побаченого я написала вірш 

«Запорізький кінний театр», який увійшов до розділу громадянської лірики книги «Сторінки 

історії Запорозького козацтва», виданої спільно з Андрієм Будугаєм. У вірші 

висловлено захват тим, що нащадки запорожців «козацьку кров збудили, що в нас тече з 

глибин віків» [2, с. 77].  

Досить детальний аналіз збірки «Переяславна» подає у передмові до цієї книги Микола 

Корпанюк. Підкреслюючи важливість циклу «Духовне Краєзнавство», він пише, що поет ним 

«з’єднує в одне ціле начебто розірваний ланцюг поколінь. Так само, як у його юності старші 

інтелігенти-просвітяни 1910–20-х років поєднали ті думки та відчуття із добою передчасно 

загиблої УНР. Або покревні, передусім його дід Максим, чи батьки, через спогади й відчуття 

яких автор намагався осягнути трагізм Другої світової війни, трагедію України в ній. Усе це 

звучить у Князенка переконливо, проникливо» [13, с. 15]. У поезії «Пісні незміреної туги» 

автор виражає побажання й віру: «Серед базарного злидарства, / крізь морок всяких 

лихоліть, – / нехай Духовне краєзнавство / нас і зміцнить, і просвітлить!». Ці мотиви 

домінують у ряді Князенкових поезій. 

На нашу думку, два видання – «Прапор Переяславського полку» та «Переяславна» – 

становлять єдність, доповнюють одна іншу. «Прапор Переяславського полку» сприймається 

як книга про дитинство, змужніння, боротьбу. Тут переважають твори чоловіка про мужні 

чесноти. У книзі ж «Переяславна» автор додав потужну течію жіночого початку, з яким 

природно близькі й твори для дітей. Оспівав, як і в збірці «Вогонь Леля», дівочу красу, чесноти 

жінки-переяславки, любов чоловіка до жінки у різних її проявах. У вірші «Ліричні епізоди» він 

милується досконалою красунею-дівчиною, на яку дивиться зі смутком, бо не знає «що готує 

небо» для неї. Йому уявляється: «Із древніх хащ Переяславська Русь / Он вигляда, – мов 

заклика до себе… / Вона, як ти – і юна, й вікова, – / Леліє у душі – і трави, й зорі, й води…». І 

хоч все спливає «в млі віків», але добре, що світлі ліричні епізоди, «каскад цих почувань і слів» 

для нащадків «рука поетова запише» [9, с. 31]. 

У мажорній поезії «Коли ти закоханий…» Олег Князенко підкреслює, що любов дарує 

людині справжню весну, коли «співати й творити – нестримна потреба». Розквітає тоді й 

закохана жінка «ласкаво-ясна». Особливим є щастя, коли є на світі «закохана в тебе» [9, с. 86]. 
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Є у доробку Олега Князенка філософські твори про плин часу. У вірші «Усе тече!» він 

звертається: «Течи, буття! Пливи, безмежний часе! / Хто мудрий, той спокійно теж пливе. / 

Хто ж дурень – той жене свого «пегаса». / Спочинь же хоч хвилинку, дикий часе…» [10, с. 65]. 

У збірці «Переяславна» є поезія «Філософський романс» із циклу «Білий олень». У ній поет 

розмірковує про епоху, в яку він міг би народитися: «Я не в тому сторіччі живу, / Мені б жити 

колись, чи в прийдешнім, / Бо немовби не свій, не тутешній, / Поза часом думками пливу» [9, 

с. 157]. Але обирати роки й століття життя не дано смертній людині. Тому автор доходить 

висновку: «Тож берімо в обійми цю мить, / Бережімо, взаємно плекаймо, / Й передчасно 

погаснуть не даймо – / Диву любому, що в нас кипить!..» [9, с. 157]. Це кипуче диво у кожного 

з нас – людська душа, здатна на подвиг і на ниций вчинок. Олег Князенко обрав шляхетну 

життєву стезю і з честю її долає у наші дні поруч з нами. У його поезіях проглядається то 

маленький хлопчик з дуже вразливим і чулим серцем, то цікавий до всього невідомого школяр, 

то грайливий мрійник-студент, який відкриває незнаний світ, то закоханий чоловік-романтик, 

то меланхолійний одинак, що сумує за минулим коханням. Але передусім він рвійний борець 

за вільну Україну, хранитель предківської слави. 

Висновки. Дослідника й поета Олега Коломійця хвилюють питання буття, важливі віхи 

історії й ролі кожного в поступі України до справжньої, повнокровної незалежності. Олег 

Князенко-поет постає перед читачем як тонкий ерудит, обізнаний із культурою різних епох і 

різних країн. Однак у центрі його духовного світу – передусім усе, що пов’язане з історією та 

мистецтвом, із перемогами, бідами і майбутнім рідної Переяславщини й України. Ліричний 

герой легко мандрує століттями, він виокремлює цікаві події й значущі для історії України 

постаті. Він то веде уявний діалог із діячами «Просвіти» різних поколінь, то спілкується із 

пращурами свого козацького роду по батьківській і материнській лініях. Автор ділиться 

сокровенними ідеями з братами, друзями й наставниками шкільного дитинства, із юнаками-

членами «Ватаги» – молодіжного товариства шанувальників козацької минувшини, борців за 

незалежну й сильну Україну. Світ постає у його уяві і як незрівнянне диво, і як поле для 

боротьби за щасливий український народ. Образ Переяславської землі у цьому поетовому світі 

виступає як місце сакральне, найдорожче серцю поета на цій землі.  
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OLEH KNIAZENKO (KOLOMIYETS) «THE BANNER OF THE PEREYASLAV 

REGIMENT» AND «PEREYASLAVNA» 

The article deals with the historical and culturological accents of verses collection by Oleh 

Kniazenko (Kolomiyets) «The Banner of the Pereyaslav Regiment» and «Pereyaslavna». The 

emphasis is made on the contribution of their author to the Ukrainian literary process, and to the 

literary study of local lore. 
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ЖІНОЧИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ 

 

У статті зроблено огляд традиційного жіночого одягу кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

історичної Уманщини. Розглядаються різновиди натільного, поясного, нагрудного та 

верхнього одягу. Основою дослідження є музейні колекції м. Києва і м. Черкас, польові 

матеріали та наукові джерела. 

Ключові слова: традиційний жіночий одяг, сорочка, спідниця, юпка, кожух, бурнос. 

 

Історична Уманщина в межах колишнього Уманського повіту, за сучасним 

адміністративно-територіальним поділом, – це Уманський, Христинівський, 

Монастирищенський, Маньківський, Тальнівський райони Черкаської області та 

Новоархангельський район Кіровоградської області.  Край розташований на межі Середньої 

Наддніпрянщини та Поділля, і це впливало на формування локальних особливостей в 

традиційному народному одязі. Ця тема є малодослідженою, оскільки окремих праць, 

присвячених традиційному одягу Уманщини, немає. З кінця ХІХ до початку ХХ ст. 

дослідниками народної культури та побуту зібрано значний фактологічний матеріал про 

народний одяг українців. Це етнографічні праці П. Чубинського, Хв. Вовка. Також цінний 

матеріал міститься у малюнках Де ля Фліза. З другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

дослідженням комплексів традиційного українського одягу займалися Т. Ніколаєва, 

Я. Прилипко, Г. Стельмащук, О. Косміна.  

У Національному музеї народної архітектури та побуту України зберігається значна 

колекція жіночого одягу з Уманщини, яка зібрана науковцями музею Л. Гурою, Л. Симоненко, 

Р. Свиридою, С. Щербань та іншими. Окрім того, вони зібрали і цінні польові матеріали про 

народне вбрання. 

Дослідженням одягу Черкащини, зокрема частково й Уманщини, займалась 

Г. Корнієнко, формуючи відповідну колекцію в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. 

Традиційний одяг, зокрема й жіночий, розподіляється на кілька основних груп. 

Відповідно до утилітарної функції та того, яку частину тіла він прикриває виділяють 

натільний, поясний, нагрудний та верхній одяг. Окрім того, комплекс традиційного вбрання 

доповнювався поясами, головними уборами, взуттям та прикрасами [3, с. 23]. Усі ці групи 

мають свої особливості матеріалу, крою та оздоблення. 

Основними матеріалами для пошиття одягу тривалий час були домоткані полотно та 

сукно. «Годежа була селянська, самоткацька. Більше самоткацька» [5]. З другої половини 

ХІХ ст. поступово в побут селян входить фабрична купована тканина. 

Основою жіночого натільного одягу є сорочка. Її шили з домотканого полотна. Лляне 

полотно було великою рідкістю, оскільки на Уманщині в ХХ ст. льону практично не сіяли. 

Тому сорочка з льону була розкішшю. Традиційними для Уманщини були сорочки з 

конопляного полотна. Полотно з плоскіні було тонше, добре вибілене і по якості 

дорівнювалось до льону. Цей матеріал був найбільш поширений по всій України, зокрема й на 

Уманщині. З матірки ткали грубе полотно, з нього робили підточки до буденних сорочок. 

Сорочки з грубого полотна вважались ознакою недостатку та недбалості [1, с. 46]. 

«В жінок були тоже грубі сорочки. Дуже полотно вибілювали на сонці. В воду мачали, 

відбілювали і тоді славно шили. Була десятка, і була тринадцятка. Десятка – це грубше, а 

тринадцятка – тонше» [8]. 

Жіноча сорочка була або «додільною», коли шилась з одного полотна, або «до підточки», 

коли нижня частина сорочки робилась із грубшого полотна. У ХХ ст. з появою фабричної 

тканини, з неї почали шити верхню частину сорочки, а підточку робили з домотканого 

полотна. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

191 

«Сорочка на молодій, тонка, плоскінна або «бамбакова» (крамна)» [21, арк. 3]. 

Головна верхня частина сорочки називається «станок». Вона зшивається з трьох шматків 

полотна. Зазвичай полотно має ширину 45–50 см. Відрізають три шматки довжиною 

приблизно 120 см і зшивають пруг до пругу домашніми конопляними нитками. У зшитому 

станку спереду посередині по цілому роблять в довжину розріз пазухи 25–30 см. Потім беруть 

шматок полотна приблизно 25 см, розрізають його вздовж навпіл. Ці два шматки 

пришиваються до станка зверху по боках і називаються «полики» [1, с. 51]. 

На Уманщині також шили сорочки з суцільно кроєним рукавом без «поликів». 

Рукава сорочки робляться з шматка полотна у всю ширину довжиною до 50 см. Вони 

зшиваються через край пруг до пруга і пришиваються до уставки [1, с. 53].  

Щоб рукав можна було вільно піднімати в нижню частину вшивалася «ластка» – шматок 

грубого полотна 12 х 12 см. Закінчується рукав «чохлою» [1, с. 53–54]. Іноді рукави 

оздолювали на кінці оборками. 

Далі станок з «поликами» або суцільно кроєними рукавами вшивається «до коміра». 

Збираються збори на голку по дві нитки полотна («чисниця»). Потім нижче збирається другий 

раз. Комір робиться з відірваної смуги полотна шириною 2 см, які підгинається з обох боків. 

Спочатку комір пришивається до лицевої сторони, вколюючи голкою між кожною зборкою. 

Потім комір пришивається зсередини і прошивається двічі або тричі. Іноді комір роблять 

«зубцями». Для цього в полотняній смужці коміра посередині висмикуються 2–3 нитки 

основи, потім складається і прошивається, захоплюючи по 2–3 нитки піткання [1, с. 52]. Також 

на Уманщині трапляються сорочки з відкладним коміром.  

Вишивали сорочки переважно червоною та чорною заполоччю, сировими домотканими 

нитками, іноді додавали жовту чи синю заполоч. «Полики», рукави, комір та чохли вишивали 

хрестиком чи лічильною гладдю. Поділки оздоблювали мережкою, вирізуванням. 

«В жінок полики, трошки, не широко, тільки, що поликами вишито. Полики казали. Ну, 

вишиті сорочки тоді чорним і червоним. Полики – це вишивка. Зараз кофточки, а раньше 

полики називали. Казали вишию собі полики, сорочку вишию. Чохли вишиті, як в жінки. Хто, 

як хтів. Хто хтів собі трошки, а хто хтів широко. Так і вдівалися. Ще я дівувала вже в своїх 

годах, то і то була вишита сорочка. А в жіночій сорочці робили, якщо дуже широко робили 

рукава, то багато йшло матерії, цего полотна, тіки  вже не грубе було, вже тонке. А жінки тако 

собі трошечки, щоб не широкі рукава, бавона ж і на роботу їх носили, а кращі були десь в 

гості» [8]. 

Зразком є сорочка кінця ХІХ ст. з с. Княжа Криниця Монастирищенського р-ну 

Черкаської обл., що зберігається у фондах НМНАПУ [12]. Пошита до підточки; станок – з 6-

ти шматків полотна; шви верхньої частини зшито червоно-чорною «розшивкою». Підточка з 

грубшого полотна. Розріз пазухи посередині, оздоблено потрійною смугою орнаменту. З 

відкладним коміром. Рукав суцільний, з широкою смугою орнаменту: суцільна стрічка та 

чотири окремих прямокутних квіток. Закінчуються шлярочками рукава, оздоблені 

орнаментом. Низ подолу оздоблено «пруткуванням» та смугою так званих «стовпчиків». 

Вишито заполоччю червоного, чорного, жовтого кольорів.  

Поясний жіночий одяг за способом створення поділяється на незшитий, частково зшитий 

та зшитий. Давнішими є незшиті запаски. Вони побутували до кінця ХІХ ст., про них 

залишилися лише окремі згадки: «Запаски були... Підперізували запаски» [22].  

Запаски виготовляли з неваляного доморобленого сукна шириною 60–70 см природніх 

чорного чи темно-коричневого кольорів, іноді фарбованого темно-синього. Спереду до такої 

запаски одягали попередницю, теж з вовняного сукна [2, с. 10].  

«Мама мали якісь запаски чи плахти» [10]. 

Плахти – це частково зшитий поясний жіночий одяг, який одягали переважно на свято. 

Їх робили з двох полотнищ, зшиваючи їх до половини і перегортали. Таким чином, зшита 

частина обгортала стан ззаду, а незшиті частини так звані «крила» – вільно висіли по боках чи 

підтикалися до пояса. Бідніші жінки носили тільки половину плахти без «крил», – станок. 
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Передню незшиту частину прикривали фартухом. Забарвлення плахт залежало від віку, для 

молоді – переважали червоні та малинові кольори, для старших жінок більш стримані [2, с.10]. 

Як свідчать статистичні дані, плахти ткали до 70–80-их рр. ХІХ ст. і носили їх до початку 

ХХ ст., коли мода на них пройшла [11, с. 260]. 

З другої половини ХІХ ст. з появою фабричних тканин основним поясним жіночим 

одягом стає спідниця. Їх шили з кількох полотнищ (3–12) тканини і збирали вгорі до поясу. 

Святкові спідниці шили з дорожчих купованих тканин: шовкових, кашемірових, репсових. 

Оздоблювали внизу смугами плису [2, с. 10]. 

«Спідниця була расна. Геть і всякі були. Була зелена, була темно-синя. Це ще при сватові 

мама її держали і дуже берегли ту спідницю – такими копійками. Расненька така спідниця, 

темно-синя була. А копійки, трошки готтінки такі були, тоненька тканина» [9]. 

Буденні спідниці на Уманщині шили з домотканого фарбованого полотна.  

«А жінки, дівчата спідниці собі бузиною закрасят з десятки» [7]. 

«Спідниці шили радов’яні. Десятьчані шили, носили. Я не знаю, чим вони красили, хто 

де доставав. Тоді ж тоже їздили в Москву, щось шукали, щоб на спідницю. А то я знаю, що з 

полотна. І так вони ходили, і так робили. Кольори спідниць: чорна, зелена, сині були, 

коричневі» [8]. 

Кількість спідниць у жінки, так само, як і сорочок, була різною і залежала від 

матеріального достатку. «Хто заможніший, то було більше. Ну, було чотири-п’ять спідниців, 

це вже багата. І сорочок так саме. А хто бідніший,  було таке, що вдома ходить навиворіть, а 

йде на роботу, на лице перевертає. Або стріпала та й на другу сторону. Ходить на виворіть, а 

тоді стріпала – а чистенька – пішла в церкву» [8]. 

Поверх спідниці носили фартухи. Робили їх з фабричних чи домотканих тканин. 

Святкові прикрашали вишивкою, плисом, стрічками. 

«Фартухи носили. Ходили й без фартухів. А є такі баби старіші, то всьо врем᾽я. Були й 

грубі такі фартухи, бо як піде на город та задире ту фартушину та чи огірків туди нарвала, чи 

яблук назбирала, крепке таке. Вишитих фартухів я не бачила» [9]. 

Поверх сорочки носили нагрудний чи плечовий одяг. На Уманщині були поширені кофти 

з фабричних тканин.  

«А зверху на сорочку була кохта квітчастенька. Пошита така з тоненького, тканина 

купована. Самі мама шили собі. Така не рясненька, застібалася» [9]. 

У фондах НМНАПУ зберігається кофта з с. Кобринове Тальнівського р-ну Черкаської 

обл. поч. ХХ ст. З сірої фабричної тканини, на смугастій підкладці. Приталена, невідрізна в 

талії, до 5-ти вусів, з довгими рукавами, без коміра. Права пілка оздоблена смугою чорного 

плису та прорізною кишенею. Застібається кофта на 8 дрібних гудзиків [13]. 

У фондах Черкаського обласного краєзнавчого музею зберігається кофта з с. Добра 

Маньківського р-ну Черкаської обл. початку ХХ ст. Пошита з темно-синьої фабричної 

тканини, прямоспинна, з довгими рукавами, круглою горловиною, кишенями. Низ рукавів, 

горловина та кишені оздоблені чорним  плисом [2, с. 31]. 

Традиційний верхній одяг Уманщини – це свити, «бурнуси», юпки. Їх носили у весняно-

осінню пору.  

Свити шили з домотканого валяного сукна, приталеного крою, без підкладки.  

«Дєдушка держав вівці. Тоже прали ту вовну. І тоді робили такі свитки шили. Оце ж з 

вовни робили сукно. А були такі спеціальні портні в селі. Такі, що вони шили їх, розкроювали. 

Жіночі були оздоблені чимось там, якимись візерунками. І ще робили такі розкльошані. Ззаду 

такі якісь, наче клинцями тако. Чоловічі прамі були. А жіночі розкльошані були, ну, не кажда. 

Оздоблені тако воротнік і поли. Воротнік був з цього самого, тільки що оздоблювали. Воротнік 

лежачий, такий чималий був воротнік. І рукава туто оздоблювали тоже, так загортка була і 

тоді тако візерунки. А колір був, які вівці. Чорних більше. Більше чорний був колір. А білі 

вівці були, то вони з білого робили оздоблення» [6]. 

У давніші часи свити шили прямоспинними, з розширенням за допомогою вусів, що 

вшивалися з боків нижче талії. Згодом на Уманщині набули поширення свити з «рясами» і 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

193 

«прохідкою» [2, с. 11]. Зразок такої свити ХІХ ст. з с. Цибулів Монастирищенського р-ні 

Черкаської обл. зберігається у фондах НМНАПУ [14]. Пошита вона з темно-коричневого 

домотканого сукна. Ззаду частково підрізана по ліні талії, посередині залишена цільнокроєна 

смужка-проходка, з боків вставлені широкі прямокутні фалдовані вставки. З вшивними 

рукавами та невеличким стоячим коміром. 

На Уманщині окрім свит  побутували також «бурноси». Шили їх із сукна 

прямоспинними, з бічними клиноподібними вставками, з відкладним коміром. Оздоблювали 

їх плисом, шкірою.  

Зразки «бурносів» зберігаються у фондах НМНАПУ. «Бурнос» з с. Родниківка 

Уманського р-ну Черкаської обл. першої половини ХХ ст. [15]. Пошитий з коричневого сукна, 

суцільнокроєний, розширений донизу великими клинами. З великим відкладним коміром з 

лацканами. Краї коміра, правої пілки та «закаврошів» (фігурних манжетів) оздоблені 

неширокою смужкою  чорного плису та в᾽язаною коричневою обшивкою. Кути коміра, 

лацканів та правої пілки прикрашають вишиті кольорові  розетоки. На грудях застібається на 

плетений шкіряний ґудзик з петлею. 

Інший зразок жіночого «бурноса» з с. Краснопілка Уманського р-ну Черкаської обл. поч. 

ХХ ст. [16]. Також пошитий з коричневого сукна, двобортний, розширений донизу великими 

клинами. Має невеликий відкладний комір  з лацканами та накладні кишені. Комір, лацкани, 

права пола, кишені та манжети на рукавах прикрашено чорним плисом. Краї рукавів та кишень 

обшито коричневою шкірою. Трохи ширша стрічка нашита вздовж правої пілки і подолу. 

Спереду по чотири гудзики в два ряди, а також по одному на лацканах.  

Окрім суконного верхнього плечового одягу шили також юпки з купованих фабричних 

матеріалів. Вони були приталені, розширені донизу, зазвичай з невідрізною спинкою, на 

підкладці. Утеплювали їх тонким шаром вати, який разом з підкладкою та верхньою тканиною 

прошивали. Прикладом такого одягу є юпка кінця ХІХ – початку ХХ ст. із с. Громи 

Уманського р-ну Черкаської обл. у фондах НМНАПУ [17]. Пошита з чорної фабричної 

тканини. Крій донизу розширений, в боки вставлені клинці. З вшивними рукавами та великим 

заокругленим відкладним коміром. Рукава та комір оздоблені чорною сатиновою стрічкою. 

Підкладка  з домотканої тканини світло-сірого кольору. Утеплена ватою.  

Традиційним зимовим плечовим одягом є кожух. «І кожухи шили. З овець чинили 

шкури» [5]. Для Уманщини характерні прямоспинні тулубчасті білі кожухи. Оздоблювали їх 

по краях рукавів, правої поли на подолу. Такий кожух кінця ХІХ ст. з с. Іванівка Уманського р-

ну Черкаської обл. зберігається у фондах НМНАПУ [18]. Це довгий білий кожух, донизу 

розширений (на 6 клинців). З великим, відкладним коміром. Пола оздоблена «квіткою»: 

стилізований рослинний орнамент з шматочків шкіри чорного та вишневого кольорів. Права 

пола, поділ та краї рукавів прикрашені шкірою та тасьмою червоного, зеленого, бузкового, 

червоного, чорного кольорів.  

Окрім того, на Уманщині побутували також кожухи відрізні, призібрані по талії. У таких 

кожухах оздоблення зосереджувалось по лінії талії [2, с. 12]. Зразки таких кожухів 

зберігаються у фондах Черкаського обласного краєзнавчого музею. Зокрема, кожух початку 

ХХ ст. з с. Полківниче Маньківського р-ну Черкаської обл. – білий, пошитий до стану, з 

відкладним коміром. По лінії талії ззаду оздоблений стилізованими квітами, лебедями, 

півниками [2, с. 32].  

Поверх поясного, нагрудного та верхнього одягу носили пояси. Жіночі пояси були ткані 

або плетені. З кінця ХІХ  ст. набувають поширення фабричні ткані різнокольорові пояси.  

«Пояси купляли. Євреї всьо привозили. Кольори які хотіли: червоний був, зелений був. 

Не широкий, 5 см» [7]. 

У фондах НМНАПУ зберігається кілька фабричних поясів, зокрема жіночий вовняний 

пояс кінця ХІХ – почаику ХХ ст. з с. Краснопілка Уманського р-ну Черкаської обл. [19]. 

Червоного кольору, на кінцях оздоблений двома потрійними пасмугами білого кольору та 

китицями. Розміри: 25,5 х 270 см. 
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Невід᾽ємними складовими комплексу традиційного жіночого костюма були головні 

убори, включно із зачісками, та намиста. Вони залежали від вікової категорії та достатку. 

Молоді дівчата заплітали коси і пов᾽язували стрічки, одягали вінки зі свіжих або паперовик 

квітів. 

«Дівка чисто, гарно вбрана, на голові і в косі – «лента» або ж «бинда». А було що у 

підвіночку була на сватанні, у ковтках, намисті – червоному (дорогому), білому 

(«баламутовому»)» [21, арк. 3]. 

Традиційними прикрасами були намиста з коралів та баламутів. Чим багатша була 

дівчина або жінка, тим більше низок.  

«Намиста було п’ять низок. В мене було ще, як я взяв жінку, я в сорок сьомому женився, 

то ще в її мами було намисто. Намисто коралове. Ще й такі червоні і прямо на них звідти і 

відти, як у обручі насиляно таке якесь, як фольга, для красоти. І в мами таке саме, мам така 

робоча, то менше. А ті багатії, то вони купляли дорожче» [7]. 

«В мами було намисто. Шість низок було. Так довше, коротше, коротше, і шість низок, 

а тут зв᾽язувалось само» [9]. 

До намиста додавали ще срібні монети «карбованці» або дукачі (монета з бантом). 

Жінки не ходили з непокритою головою. Найдавнішим головним убором жінок були 

намітки з тонкого полотна, проте вони вийшли з ужитку до початку ХХ ст. [2, с. 13–14]. У 

свято жінки одягали парчеві очіпки. Такий зразок зберігся у фондах НМНАПУ. Це очіпок 

кінця ХІХ ст. з с.Кобринове Тальнівського р-ну Черкаської обл. [20]. Виготовлений з парчевої 

тканини. Видовжено-округлої складчастої форми; верх зібрано у широкі збори, пришито до 

широкої смуги, оздобленої по краю чорним оксамитом. Тло – золотисто-жовте з окремими 

червоними квітами. Підкладка сіра.  

У будні дні жінки носили «капурі» або «каптурі»  із зав᾽язками, що утримували волосся.  

«А жінки – хустки носили, очіпки були, каптур називався. Бо я знаю, що мамина мама 

помила голову, той каптур, і він там нитки відти й відти, мотузки такі, і це прив᾽язала його. 

Всьо, пошла. А дівчата при мені, то вже в хустках» [7]. 

Поверх очіпка чи «каптура» давніше в᾽язали намітку, а у ХХ ст. пов᾽язували  хустку.  

«Свахи вив᾽язані великими терновими хустками» [21, арк. 41]. 

З кінця ХІХ ст. на Уманщини жінки носили привозні фабричні хустки темного, 

переважно чорного кольору, оздоблені по краях квітами, з китицями. 

Завершується комплекс жіночого традиційного костюма взуттям: чоботи, черевики.  

«У черевичках, або у чобітках з «косицями» (квітка на закаблуках). Чоботи були червоні, 

зелені, жовті, чорні на підборах з мідними підковками» [21, арк. 3]. 

Взуття виготовляли місцеві майстри. «Мати каже, у нас там десь на вулиці сапожня була, 

люди шили. Якийсь у нас там дядько робив. Хата така була, вона і ще є та хата. Я не знаю чи 

жили там, ну, знаю, що там була сапожня. Вона казала, що шились там не такі якісь лечаки, а 

такі хромові гарні. І в батька мого тоже були такі чоботи хромові гарні» [4]. 

Розглянутий матеріал дозволяє простежити яким був традиційний жіночий одяг 

історичної Уманщини кінця ХІХ – початку ХХ ст., як він змінювався протягом означеного 

часу, які складники він зберіг, які втратив і які набув у зв᾽язку з появою купованих фабричних 

тканин. Висвітлюються особливості пошиття сорочок, спідниць, фартухів, свит, кожухів тощо. 
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WOMEN'S TRADITIONAL CLOTHES OF HISTORICAL UMANSHCHYNA 

An article is devoted to the review of traditional women's clothing. XIX – beginning XX 

centuries of historical Umanshchyna. Varieties of gowns, waist, pectoral and outerwear are 

considered. The basis of the research is the museum collections of Kyiv and Cherkasy, field materials 

and scientific sources. 

Key words: traditional women's clothing, shirt, skirt, jupka, sheepskin coat, burnos. 
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ІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ДАВНІХ ХРАМІВ ПОЛІССЯ 
 

Традиційне храмобудівництво є органічною складовою і духовною вершиною традицій 
народу, як вияву «золотої» священної етнокультурної цивілізації, втіленої у 
першохристиянство. 

Ключові слова: хороми, храми, бані, заломи, ковніри, маківки, шатра, освячення.  
 

Світ безначальний, а перетворення вічне 
Григорій Сковорода 

 
Слід застерегти, що типологія традиційного храмобудівництва досі  належно не 

визначена. Єдиним критерієм приналежності до традиційного храмобудівництва було 
датування XVIII і давнішими століттями. Це тому що з XIX ст. будівництво парафіями  
традиційних храмів в Україні заборонене царським синодом, відповідно до нової 
удосконаленої після «вікна в Європу» політики упокорення загарбаних народів не лише 
збройно, але й знищенням їх культури. Етнокультурні засади буття залишались лише в 
неконтрольованому державою побуті селян і невпинно витісняються в процесах «освіти», 
«розвитку культури». І це політика суперколоніальна – цивілізаційна. Через заборону 
традиційного храмобудівництва, мови і етнокультурної спадщини вже були пропущені 
передусім власні «метропольні» народи  імперії  ще починаючи з XVII ст., зокрема, забороною 
величних традиційних «шатрових» і не менш величних «клєтских» храмів. І це був час, коли 
сама «залізна» Європа ледве упоралась удушити культурно себе, зупинити і замінити 
«римськими взірцями» таке потужне автохтонне для всієї Європи явище,  як переведений у 
камінь традиційний сошний фахверх – готику, що донині у вцілілих рештках є культурним 
феноменом людства, потужним гімном святості Світу. Знищення процесу живої, 
повнокровної традиційної готики –   це такий же цивілізаціний злочин, як заборона банного 
храму України. Ці, ніби нічим не мотивовані глобальні і масштабні саморуйнівні деструкції 
вже кілька тисячоліть супроводять цивілізаційне протистояння двох існуючих за час буття 
людини на планеті цивілізацій – давньої  «золотої», священної, етнокультурної цивілізації 
цілковитого ладу людей між собою і з планетою як зі священними родичами, що зростала 
етапами усвідомлення вседуховності анімізму як варіантів спільної (рідної) для всього сущого 
святості Світу, і «залізної» цивілізації, що з’явилась раптом, десь у 4–6 тис. до н. е. уявою 
про бездуховнсть світу і вибухами досі небаченої і руйнівної агресивності,  людей до людей. 
Робота перестала бути сященнодією,  робітник святителем, а споживання освяченням, 
святитель став примусовим виконавцем бездуховної роботи – рабом,  цивілізація рухається 
засадами бездуховного споживацького антагонізму і  нині вже донищує рештки  пам’яті про 
традиції буття на засадах всеосяжного сакрально постульованого священним  світоглядом 
ладу, впевнено рухається до знищення людства як одвічного  гармонізатора планети і до 
знищення самої планети. Попередження В. Вернадського що сучасна (тобто «залізна») 
цивілізація стоїть на хибних уявленнях бездуховної парадигми Світу і застереження С. 
Хокінга, що, якщо людство не подолає бездуховної споживацької агресивності, то знищення 
життя на планеті, до якого наполегливо рухається сучасна цивілізація, стане неминучим. Це 
досі ігноруються «залізними» керівниками сучасності. Дослідження традиційних храмів 
близько торкається суті цих цивілізаційних протиріч.  Адже при забороні традиційного 
храмобудівництва якраз і виявилась ота «залізна» заміна світоглядних засад, закладених у 
храми, тобто  заміна існуючого здавна в народі розвиненого до високих духовних рівнів 
першохристиянства, як уніфікованих Христом сакральних засад етнокультур, на якийсь 
інший тип християнства, передусім, з заміною чотирикінечного хреста як знаку Світу та його 
частин, наповненого святістю світу та його священних частин, тобто як святителя – як вияву  
«золотої» священної цивілізації,  на восьмиконечник як знаряддя страти, знищення-
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упокорення людини. Отже в дослідженнях традиційного храмобудівництва ми можемо 
дізнатись про нині приховуваний сучасністю, недосліджуваний досвід етносу у формуванні 
засобів розвитку етнокультур як виявів священної цивілізації разом з засадничо співзвучного 
з цими священними засадами Святодухівського першохристиянства. 

Ця цивілізаційна несумісність «золотої»  і «залізної» цивілізацій потрапила й у 
дослідження етнологів. За дослідженнями етнографа Арнольда ван Геннепа до носіїв 
«залізного» світогляду з уявленнями про бездуховність існуючого світу, належали доісламські 
араби, представники іудаізму і античні суспільства з антропним політеізмом, у них джерелом 
духовності уявляється лише людина, передусім надприродний «творець», чи  «творці», як 
власники всього сущого, модельовані культурою заради подачі їм «жертв» і звернень до них з 
проханням «помилування». Натомість численні етноси планети, попри їх примусове 
руйнування паразитуванням на них як на рабах, досі бережуть у традиціях від забуття 
неосяжний досвід «священної» цивілізації з уявленнями про духовність всього у світі, 

разом з виявами культури, які творяться як подоби світу та його частин, як родичі-

святителі, задля гармонізації ними світу і  людини у цьому духовно-сакральному світі 
гармонії буття.  Через цю несумісність цивілізацій саме етнокультури, передусім традиційне 
храмобудівництво є зоною такого наполегливого планетарного винищення. Про це з сумом 
говорив митрополит Іларіон: «Ніде в світі ні одна церква не мала повної волі проповідування 
повної і правдивої Науки Христової. Христа за його Науку розіп’яли, і навіть 
християнізований світ не пішов повно за нею».  

На теренах принаймні Євразії ще до появи християнства і його «отців» існували 
храмобудівні традиції. Прикладом є зруйнований християнськими місіонерами в Арконі 
«храм у чотири стовпи». Нащадками цієї автохтонної для всіх народів Євразії традиції  є 
витіснені близькосхідною базилікою на периферію культури вежі перед костелами, і 
магістратами, фахверк, готичні нервюрні шатрові структури,  дзвіниці традиційних храмів 
України, що стоять окремо від храмів чи на бабинцях храмів у вигляді дзвіниці, чи й просто 
вежі, як пам’ять про давніші традиції сошних дохристиянських, а згодом і християнських 
храмів, адже сакральна семантика їх тотожна засадам першохристиянства. Сліди цієї 
каркасно-шатрової традиції бачимо й у давніх храмах і пагодах Індії і всього Сходу аж до   
шатрових дерев’яних храмів о.Балі. Тут різні релігії, але їх єднає спільість будівельних 
традицій,  отже й етнокультурних уявлень про сакральні засади будівель всіх етносів Євразії, 
зокрема, й України, це спільність етнокультурних уявлень про сакральну тотожність будівлі 
до світу – святість, якої нема у «залізній» цивілізації. Основу цієї структури становить 
створена ще в середньому палеоліті десь 50–70 тис. років тому неандертальцем і поширена 
серед населення всієї планети традиція круглого шатрового житла (виявленого і 
досліджуваного в багатошарових археологічних стоянках О.П. Чернишом [12, с.100–105] в 
с. Молодове на Дністрі). Це шатро діаметром до 6–8 м моделює небесне шатро. Складовими 
цієї анімістично-священної моделі є кілька сох –  деревин з розсішками, зчеплені ними вгорі 
як моделі сохатих тотемів (оленів) як частин світу. Прихилені до них жердини низом стають 
по колу і називаються ключами. Ця форма укривається дерном-ражем, поверх якого кладуть 
плоскі кістки рогача-мамонта як носіїв його духовності, а вгорі, коло світлодимового отвору 
– роги оленів-сохатих. Навколо шатро обставлене черепами мамонта потилицями досередини, 
так, наче вони стоять в якомусь світоподібному ритуалі-колом, а всередині - вогнища. Бачимо 
моделі тотемів сохатих, це деревини з розсішками, які називають сохами, а також роги оленів, 
яких, так же як і лосів називають сохатими, через спільну форму  розсішків вилками, а не 
рогами, що уявлялось ознакою духовної спільності. Бачимо присутність рогатого тотема – 
мамонта-волота (згодом його замінив також рогатий тур-віл). Всі ці рослинні і тваринні 
«родичі» людини разом моделюють Світ. Саме це і є свідченням, що анімістична спільнота 
подолала духовну розчленованість тотемізму на окремі самостійні духовні зони окремих 
видів, осягнула уяву про духовну спільність, цілісність усього сущого у Світі, спільність його 
духовністю – святістю, освяченими складовими якої є не лише люди, але й духовності 
окремих виявів, залучених як традиційних тотемних родичів людини. Така сакральна 
семантика шатрової конструкції як поширеного по всіх народах планети першожитла як 
святителя. Саме цю традицію бачимо у знищеному християнськими місіонерами храмі 
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прибалтійських слов’ян на о. Аркон.  За час від середнього палеоліту ця конструкція у неоліті, 
бронзі розвинулась, додались стіни з сохами, згодом стелі, та ідея шатрової світоподібності 
першожитла, святості, залишилась, а храм в Арконі свідчить, що вона виконувала свою роль 
святителя і в дохристиянському храмі прибалтійських слов’ян, вона ж опанувала все 
традиційне християнське храмобудівництво по всій Євразії. Щоправда, в часи появи 
християнства у будівельних традиціях народів стались зміни – шатро окремі народи стали 
виводити не сохами, а перекладаючи одна на одну горизонтальні деревини колами – 
сакральними вінками-вінцями, сперш без врубок, а згодом щільно зв’язаними врубками-
зубами, з випусками, затесаними рогами (турів), це пам’ять про тотема введена в коло святості 
світу, модельованого шатром. Відтоді кути будівель називаємо рогами, навіть коли в них 
немає зрубів з рогатими і зубатими випусками. Це нащадки тих рогатих тотемів-мамонтів, що 
немов сакральна варта, колом стояли навколо житла, формуючи його сакрально-світоподібну 
форму. В  час Христа  ця зрубна модель Світу вже, мабуть, заполонила терени, де її фіксують 
у житлі народів від Алтаю до Польщі, і співіснувала вона з давнішими традиційними явищами 
–  кроквами і сошним конструкціями, поєднуючись у колі традицій. І весь цей комплекс 
світоподібної традиції неминуче увійшов у етнохристиянство як давню священну 
світоподібну релігію. Перші дерев’яні християнські храми – п’ятиверхий сосновий зрубний 
храм у Вишгороді і тринадцятиверха дубова зрубна Софія у Новгороді, були шатровими 
багатоверхими – банними (башенними), коли кожна зрубна клітка мала зрубний шатровий 
верх.  

Відповідно до цього у Європі храми мали б бути подібними до храму в Арконі, але 
експансія  «залізного» античного світу принесла сюди базиліку, яка зайняла тут місце храму, 
витіснивши світоподібне-священне шатро як носій святості-Святого Духа. Базиліка принесла 
в Європу «залізну» бездуховність матеріального. Витоками її є  прадавня традиція проживання 
людини у печерах, які уявлялись ніби житлом-норами тотема. Тож базиліка повторює 
горизонтальне тіло тотема, тобто моделює рогатого тотема, а не світ. Це означає, що якась 
популяція не осягнула  священного світогляду і залишилась у колі тотемних уявлень, 
антропоморфізувала їх (Зевс-Бик, Кентавр тощо), так і не осягнувши священного світогляду, і 
стала основою побудови антагоністичного, поділеного на окремі силові групи світогляду 
антропного теізму, пануючого над окремими виявами у бездуховному світі,  паразитуючого 
на народах Раю-Вирію-Світу, неагресивних, відповідно до їх світогляду гармонії буття. Коли 
з’явилось християнство, то  незручно було постулювати моделювання базилікою звіра-бога 
(про що у біблії є доволі свідчень), то застосували, для прикриття несумісності базиліки з 
християнством пояснення непрямого моделювання, а символічного – базиліка ніби як модель  
корабля. Тут немає анімістично-сакрального сенсу, це сенс умоглядний, словесний, в ньому 
відсутнє пряме моделювання сакрального. І це початок довгого руху Європи по шляхах 
забуття засад священної цивілізації, засад духовно-сакрально-космічного сенсу матеріального, 
що наповнювало смислом кожну роботу, яка мала бути священнодією, а засоби – святителями, 
забуття сакрального, космічно-гармонізуючого сенсу культури, залишили їй лиш 
умоглядність та емоції, з якими вона штовхає нас всіх у квазікультуру. 

На ці протиріччя наштовхнулись вже перші свідчення зведення мурованих 
християнських храмів. Мусили залучити іноземних майстрів. Вони принесли з Балкан 
базиліку. Проте за народними традиціями кожне приміщення повинно мати сакрально 
повноцінний світоподібний, святительський верх-шатро, а базиліка з циліндричними 
склепіннями його не мала. Щоб хоч якось виконати цю етновимогу замовника (вона  вже була 
реалізована власними теслями і у Вишгороді, і в Софії Новгорода) іноземні майстри, за 
«гібридним» досвідом Балкан  поставили упоперек дві багатонефні базиліки.  Але в такому 
поєднанні базилік куполи можна поставити лише там, де квадратна основа, тож куполи пішли 
не по сакральних осях, а по діагоналях, по підсобних приміщеннях, там, де сходи, комори, 
ризниці тощо, навіть на вівтарі немає, мусили притулити абсиду механічно, без купола, без 
святості, а по центру лиш один-єдиний купол. Це сакральний нонсенс, неприпустимий в 
традиційному храмобудівництві, але у храмі 13 куполів,  і ми, закриваючи очі на нонсенс, цим 
пишаємось, хоча ці куполи й не там, де сакрально потрібно, а історичні наслідки цього 
механічного витвору-спрута ще гірші. Прикриваючи такі кричущі сакральні вади, вчені 
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називають ці системи хрестово-купольними, хоча насправді тут випадкова, сакрально не 
обумовлена  діагональна купольність, «перекошена святість». Цей вимушений механічний 
недолік благословили як заповіт «отців» і витворили сакрально безглуздий, відтворений у 
кремлі, тип «кубоватого» храму, яким з 1802 р. донищували храмобудівну традиційю України, 
а перед тим, з XVII ст. –  традиційне храмобудівництво всіх етносів імперії, з їх колосальним 
сорокаметровими шатровими храмами-монументами, як нащадками Аркони. Натомість перші 
зрубні – п’ятиверхий, рублений з сосни храм у Вишгороді і тринадцятиверхий, рублений з 
дуба в Новгороді (де дуб не росте), успадковані традиційним храмобудівництвом України як 
творіння власних теслів стали основою традиційного банного храмобудівництва і вивели 
Україну на світові висоти, які  пробував осягнути  в Барселоні архітектор Гауді, все життя 
віддавши творенню шатрової світоподібної  моделі святості світу у соборі Святої Родини, а 
Г. Логвин традиційні зрубні «банні» храми України вважав виявом унікального у світі 
творчого методу свідомого моделювання вертикального світлоносного простору як святителя. 

Дослідження  традиційного храмобудівництва України, цього культурного феномену 
світових масштабів ішло немов у кайданах. З 1802р. зведення традиційних храмів заборонене, 
майстри відійшли, і традиція (як і традиція готики) вмерла. Існуючі традиційні храми 
піддавались нещадній інквізиції синодом, а у XX ст. просто випалювались як «опіум для 
народа», і цей процес іде донині. «Випадковий» підпал – то найлегший спосіб знищення 
дерев’яного традиційного храму.  Саме так донині донищується традиційно-храмобудівна  
Київщина. Єдиним формальним аргументом збереження храму нині вважається  його 
приналежність до витворів мистецтва, проте ця категорія здевальвована до жахливого стану 
квазікультури, що втратила сакральний сенс, оперує «композиціями» і «ритмами». Критерій 
приналежності храму до народних традицій невідомий і не досліджується, а «клонована» 
церква нині є чи не найлютішим ворогом традиційних храмів, успадкувавши руйнівне  
«благолєпіє» царського синоду, засилля «кубоватості» і восьмиконечників замість шатрових 
бань і традиційних священних церковних хрестів, які становлять цілий досі незнаний світ 
сакральних засад святості буття, витворений етносом. Донині тягнеться войовничий похід 
«залізного»  бездуховного несакрального виробництва і споживання, що руйнує не лише 
людину, але й природу, обумовлену гармонією буття як святості світу. 

 І лише один дослідник твердив про органічне місце традиційних храмів в етнокультурі, 
це вихованець доби М. Красовського, Г. Павлуцького і Ф. Шміта – Степан Таранушенко, проте 
він саме за це був репресованим і його сторонились дослідники історії архітектури (за 
винятком Г.Логвина), та й сам С.Таранушенко не наважувався  навіть застосовувати термін 
«традиційні храми», винайшовши  термін «монументальна архітектура», з драматичними 
зусиллями публікуючи унікальні матеріали не лише з храмобудівництва, зі знищеним першим 
виданням, але й досліджень будівельних традицій Полісся [11, с. 1–336; 9, с. 8–23; 10, с. 60–
64], прагнучи зв’язати будівельну традицію народу в єдине ціле, разом із храмами, з 
нетерпінням чекав на матеріали досліджень Музею народної архітектури, тобто матеріали 
даної роботи.  

У 1971 р. Музеєм народної архітектури та побуту України проведено комплексну 
експедицію в складі автора даної  статті, відомого дослідника народної культури Григорія 
Логвина і етнографа Миколи Приходька. Обстежувались традиційні дерев’яні храми Волині й 
Полісся.  

Як на диво – ця, згадана тут, експедиція була в районах, де в народі кожну будівлю: хлів, 
стебку, покліт, клуню, комору, хату, каплицю і храм – і все разом,  і поодинці, будь-яку 
будівлю називають «хоромами». Які ще переконливіші свідчення  потрібні. Іншого 
анімістичний в основах етнокультурний світ не уявляв, інакше він не міг творити. Вже навіть 
за довоєнними дослідженнями С. Таранушенка та З. Дмоховського [9, с. 8–23; 10, с. 60–64; 
1, с. 1–24] на теренах Полісся стало ясно, що будівельні традиції народу – це не монокультура, 
в якій кожна група людей «видумувала» свою неповторну культуру, а комплекс традицій, які 
етнос, разом зі своїми предками проходив у своєму розвитку разом з іншими етносами, їх 
попередниками, традиції новіші займали центр культури, а попередні етапи, не зникали, адже 
механізм виведення з традиції  вже засвоєного явища відсутній, і воно лише відходить на 
периферію культури – з житла у господарські будівлі, огорожі, зі стін на конструкції дахів, 
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тощо. І на вершині цієї піраміди стоїть традиційний храм. Більше того, ця еволюційна шкала 
від кроков до сох і до зрубів, шо є змістом етнокультурного будівельного комплексу, 
співвідноситься з етапами розвитку культури людства, досліджуваних археологією, про що 
вище. Особливо значних масштабів процеси руйнування традиційних храмів самою церквою, 
відчуженою від етносу набули перед святкуванням 900-ліття християнства у 1888 р. І про це 
багато нам розповідав (і навіть зі стерео-слайдами) під час навчання на архітектурному 
факультеті художнього інституту бувший головний архітектор Волинської  єпархії  
Володимир Григорович Леонтович, що викладав на факультеті…геодезію (!). 

Саме в такому незрозумілому конгломераті різних процесів, немов у жорнах з наголосом 
на «благотворному культурному впливі освічених європейців» розглядались храми, вцілілі від 
синодального «благолєпія», довоєнних процесів свідомого знищення, та від військової руїни. 
При цьому синодальні втручання цинічно кваліфікувались як спроби надання «благолєпія», 
«професіонального, кваліфікованого, творення». Матеріали  (в основному фото) вцілілих 
храмів розглядались, і з обраних складались списки пам’яток, вартих охорони для утворення 
державної системи охорони пам’яток, зокрема цим займались не лише працівники Держбуду 
(відомий дослідник народної архітектури Ленченко В., причетний до формування музею 
народної архітектури), але й працівники науково-дослідного Інституту теорії й історії 
архітектури, де концентрувались дослідники історії архітектури, зокрема і храмів. При цьому 
відділити елементи, привнесені синодальною епохою від автентичних, не маючи знань 
будівельних традицій народу і сакральних засад етнокультури, відсутніх у сучасності, 
зокрема, й сучасній архітектурі й архітектурній освіті, було не так просто. Ускладнювали 
інтерпретацію історії  храмів та їх оцінку поширені на той час уявлення, що у давнину верхи 
зводили зрубом, а згодом почали економити деревину і перейшли на конструкції з кроквами 
чи сохами, що не розділялось у окремі самодостатні групи, а охоплювалось одним поняттям – 
каркасні конструкції. Таке стійке уявлення, що суперечило реальним процесам генези 
будівельної культури існувало попри те, що в археології вже було простежено процеси 
розвитку будівельних традицій, які фіксували зворотні процеси розвитку від кроков у 
середньому палеоліті, до сох у добу бронзи і до зрубів у час Христа. На жаль, історики 
архітектури ці знання ігнорували, цю генезу перевертали навпаки [8, с. 1–341; 13, с. 1–191], 
від давнього зрубу до новіших традицій каркасу. За таких уявлень давні типи храмів з 
застосуванням кроков чи сох у дахах  кваліфікувалось як порушення чистоти традицій і в таких 
уявленнях вони зливались в масив явищ, спільний і для традиційних храмів, і для синодальних, 
де крокви у конструкціях дахів широко застосовувались. І все це разом з давніми 
традиційними  храмами з дахами на кроквах і сохах, традиційними храмами з банями, 
перебудованими під крокви і синодальних храмів – злилось у конгломерат незрозумілості. Ця 
ж неясність генетичних процесів будівельної культури, її притаманного етнокультурам 
анімістично-сакрального мотивування, панувала й у дослідженнях традиційного 
народного будівництва, яке уявлялось лиш виявом соціальних потреб і природних прагнень 
краси [8, с.1–341], поза реальним анімістично-священним етносвітоглядом. Традиції кроков, 
сох і зрубів не кваліфікувались як етапи генези світогляду і будівельної культури, а відповідно 
і храми цих типів не кваліфікувались як самодостатні типи [13, с. 1–191]. Тож нерозуміння 
всього цього історико-культурного контексту, становило складну дослідницьку проблему. 

Згадана експедиція проходила через північні райони Рівненщини, зокрема через глухі 
північні села Рокитнівського району. Викликала увагу однодільна каплиця в селі Дроздині, 
зведена дуже давно, з соснового кругляка давньою технікою, з великим шатровим дахом,  і 
гарним чотирикінечним кованим хрестом, з добудованим у XIX ст. вівтарем, що перетворило 
її на церкву.  Цілком подібну церкву, щойно оглядали у сусідньому селі Березові, щоправда 
там все зведено з соснового брусся, пошальовано, і не добудовано, а зведено у XVIII ст. одразу 
у подібну дводільну церкву. Тож храм у Дроздині, що містив проти церкви XVIII ст. значні 
архаїзми, викликав пильну увагу, треба було з’ясувати конструкцію шатра. Для цього довелось 
довго просити старосту відкрити церкву (хоч церкви і були недіючими, але ключі були у 
старости церкви), нарешті люди, що зібрались довкола погодились і староста відкрив храм. 
Шатро було закрите шалівками, але не просто стелею. Попід стінами, десь понад метр, дійсно, 
плоска стеля, але в центрі чимала зрізана квадратна піраміда глибоко врізалась у простір 
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горища, вона також була акуратно зашальована таким же матеріалом як і частини стелі, отже 
це була цілісна конструкція. Віра, що у такому давньому храмі шатро просто зобов’язане бути 
зрубним,  привела до спроби зняти дошку стелі, ближче до стіни, щоб роздивитись це зрубне 
шатро, з якихось незрозумілих причин так ретельно закрите шалівками. Всі погодились з цим. 
І тут чекало цілковите розчарування, були лати і покрівля, а зрубного шатра не було. Це дуже 
розчарувало кращого з нас знавця традиційних храмів Г. Логвина. Він сказав лише два слова: 
«не пам’ятка», і пішов з церкви. Всі були трохи ображені за такий шанований прадавній храм, 
що не підтвердив сподівань на давнину й історико-культурну цінність.  Дослідження храму 
були припинені. До списків пам’яток (як і храм  Березові, а відповідно і всі традиційні храми 
Рокитнівщини) він не потрапив, згодом (у незалежній Україні) його розібрали і поставили нове 
незграбне творіння сучасних таких же як і в царському синоді малограмотних і антиетнічних 
«творців», спеціалістів з наживи на коштах, зібраних парафіями, без жодного уявлення про 
традиційні сакральні засади традиційного храмобудівництва. Наші пам’яткоохоронні 
ініціативи щодо традиційних храмів Рокитнівщини наслідків не мали. І досі наша наукова 
громадськість не знає, що то були знищені прадавні традиційні храми з сошними шатровими 
дахами , як в Арконі, зведені за традиціями, що передували добі зрубу, і ще традиційно жили 
в етнокультурних ізолятах. У цих храмах традиція зрубу, як новіша, опанувала лише стіни, а 
верхи, як основні давні сакрально-смислові елементи, консервативно (як в шатрових храмах 
Росії) зводили за прадавніми автохтонними дозрубними сошними традиціями, як у сошних 
клунях, як у храмі з Аркони. Згодом, помітивши, що таких храмів зі стелями і високими, 
закритими шалівками шатрами на Поліссі чимало і з’ясувавши структуру цього шатра, 
зокрема й у двох поширених варіантах, одноярусному і двохярусному, цілком подібному до 
цих наведених храмів,  у одній і тій же пам’ятці –   каплиці XVII– XVIII ст. у с. Клесів на 
Сарнинщині з дерев’яними антропоморфними навершями замісь кованих хрестів (іл. 3), у 
дзвіницях, де така конструкція є масовою, а також у церкві в Давидгородку (іл. 4) поряд, на 
Столінщині, ми висловили згодом цю концепцію існування у храмобудівництві самостійного 
архаїчного типу храму подібного до Аркони – з  сошними верхами, відомому досліднику 
народної культури,  учню і послідовнику С.Таранушенка – Павлу Жолтовському, отримавши 
його благословення на оприлюднення цих ідей. Згодом цей тип храмів введений нами до 
наукового обігу як тип «королівських» храмів [3, с. 14–19 ] (тому що центральний стовп, що 
спирається на хрестовину і лежить в основі конструкції шатра, має антропоморфну семантику, 
моделює предка народу (Бога-Отця – духовнісь предків у першохристиянській інтерпретації) 
і має назву «король», цілком подібно до того, як у житлі  такий підсішок називають «дідком» 
–  так називають духа предків родини (іл. 1).  

Так же непевно кваліфікувались і давні храми Волинського Полісся з дахами на кроквах. 
Криті чотирисхилими дахами, вони кваліфікувались як спрощені костели, хоча наші 
дослідження переконали, що це генетичний нащадок поліської хати з генетично шатровим 
дахом на кроквах.[2; с. 76–81 ] Тож  храмобудівна традиція  України принесла з глибин віків 
«золоте» етнокультурне першохристиянство, святодухівське, а не його досвященні-тотемні чи 
наступні численні «залізні» клони. Це ж, певно, стосується і  храмів Закарпаття зі стелями і 
дахами на кроквах, і храмів Буковини. І Полісся дало уявлення і матеріал для таких тведжень.  

Тож коли маршрут експедиції після дослідження кількох дивовижних храмів з повними 
зрубними банями волинської частини  Рівненщини, знову повернув на Полісся і проліг через 
Ковельщину, зокрема Гішин, то науковий метр експедиції Г. Логвин розповів історію 
пам’яткоохорони Дмитрівського храму. Храм з виразними ознаками незграбних творінь 
синоду, за наявними фотографіями північного фасаду, відомий дослідник традиційного 
будівництва Петро Юрченко кваліфікував як витвір синодальної архітектури XIX ст., і 
введення до охоронних списків не пропонував. Проте, переглядаючи  ці фотографії, Григорій 
Логвин звернув увагу на невеликі вікна нави, ще й до того ж дуже високо розміщені у стінах. 
Адже для синоду характерні великі вікна, з підвіконням на висоті до метра, як у житлі.  Тут 
же вікна мало не під самим карнизом. Явна ознака давньої церкви, у якій чим вище вікно, тим 
на більшу глибину освітлюється приміщення храму. Перевірка цих сумнівів у натурі 
приголомшила дослідників. Це був храм XVI ст., у XIX ст. заради «благолєпія» його так  
уважно оббудували модними на той час прийомами, що XVI ст. важко було і розгледіти. Тож, 
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коли наближались до храму, вже мали певні уявлення про спроби його історико-культурних 
інтерпретацій. 

Церква на могилках, на невеликому підвищенні, до якого близько, затокою,  підходить 
плесо Турії, сосновий лісок поряд, первозданна благодать непоруйнованої природи, в якій 
бездоганно почувається невеликий храм з вальмовим дахом над вівтарем, невисоким шатром 
чималої нави, вивершеним якимось дивним подвійним ліхтарем – квадратним і на ньому – 
восьмериком з маківкою. На бабинці висока шпиляста дзвіниця, явно синодального характеру.  

Поки шукали старосту, щоб оглянути церкву всередині, Г.Логвин, що вже знав пам’ятку 
і мріяв зафотографувати унікальні деталі, негайно продемонстрував свідчення давнини храму. 
Це можна було зробити не заходячи у храм. Адже хід на дзвіницю, розміщену на бабинці, 
зовнішній, по сходах при південній стіні бабинця. І тут відкрилась дивовижна картина. Між 
стовпами дзвіниці і західною стіною нави, на стелі бабинця (підлозі дзвіниці), лежала дубова 
довбана масивна водоточина. Та ще більше диво – карниз нави над цією водоточиною. Це два 
бруси, укладені на тибльовані до стіни кронштейни, в’язані з двох брусків і фігурно затесаного 
підкоса (іл. 5). Такий рідкісний «сошний» прийом фіксований у свій час у храмах XVI ст. 
(Радруж, Суходоли) тож навіть  цих елементів достатньо, щоб зрозуміти – перед нами храм 
XVI ст. Він не загинув, а просто оббудований чи й у чомусь перебудований і саме це і стало 
предметом уважних досліджень. Старенький привітний староста, почувши, що ми не 
руйнівники, а дослідники, ще й на чолі з такою видатною людиною як Григорій Логвин (а його 
всі знали за книгою «По Україні» з описом багатьох храмів, що було в ті часи неймовірною 
рідкістю) розповідав усе, що знав про храм, зокрема і про спробу пограбування (деякі образи 
іконостасу, мальовані на полотні були надрізані, оддерті до половини але не взяті (можливо, 
сподівались на старовинні ікони під полотном, але виявивши голу підоснову, розчарувались і 
пішли геть), але за цим зрозуміли, що іконостас середини XIX ст., синодальний, і певно, не є 
пам’яткою народної культури. Це свідчення великих руйнівних синодальних втручань 
«русского міра», і метою було з’ясувати якими саме вони були. Схоже, що стіни  і шатро не 
пересипались, первісним залишився і квадратний ліхтар нави з невеликими віконцями. То 
лише зверху на ньому надбудували ще один синодальний декоративний ліхтарик і незграбну 
«луковіцу». Розкішним свідченням розкутої творчої думки майстрів, їх віртуозної 
майстерності є проріз у стіні між бабинцем і навою, хвиляста, неправильної хвилястої форми 
арка, ще й до того ж помальована гарно квітами (може й дуже давно), невисоке приміщення 
бабинця, перекрите стелею, крізь цю арку так гарно розкриває простір квадратної, вивершеної 
квадратним шатром нави (іл. 5), з квадратного ліхтаря якої по шатру розливаються гарні 
потоки світла, до них долучаються потоки світла з вікон у південній і північній стінах нави. 
Бездоганна пластика простору, простих площин, що його огранюють, все це справляє 
враження високої довершеності, ладу. Простір вівтаря закритий іконостасом, стіни тут, як і в 
бабинці, нижчі за наву. Шестикутник стін переходить у зрубний восьмерик шатра, але шатро 
не має ліхтаря, десь на половині висоти воно перекрите стелею. Висловлювалась думка, що це 
наслідок перебудови, вона поширена серед науковців, хоча ні спростувати це ні підтвердити 
не вдавалось, адже доступу на горище немає. Вівтар перекрито вальмовим, критим бляхою 
дахом, що упирається у шатро даху нави. Зашальовані карнизи, певно ховають первісні 
кронштейни, але цього ніхто з дослідників не бачив. Лише зруби і кронштейни карниза нави, 
що виходять до дзвіниці, обміряні і зафотографовані нами, залишилися  свідченням 
первісності храму, решта тонуло у непевності, в уявних припущеннях. У такому стані і 
залишались наші уявлення про храм аж до другої нагоди зустрічі з ним вже у 1978 р. 

Це був час, коли після урочистого й успішного відкриття музею була висловлена ідея 
експонування сучасного сільського житла, по одному від області. Саме з цим завданням 
науковці роз’їхались по відповідних областях. Під час саме цих контактів районний архітектор 
Ковельського району  Бойчук Василь Якович  звернувся до мене з несподіваною пропозицією 
клопотатись про переміщення Дмитрівського храму Гішина до музею, про що ми і мріять не 
могли. Це ж пам’ятка пам’яток, діамант. З’ясувалось, що пропозиція з «подвійним дном», і, 
задумана, певно колективно, в колі  архітектурних сил області, зокрема пам’яткоохоронців. 
Причиною було те, що недавно вийшов всесоюзний указ про впорядкування місць поховань і 
пам’ятних місць (здається саме так це формулювалось), за яким будівлі на могилках мали бути 
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впорядкованими, оприходуваними і використовуваними. Зазвичай, коли церква стояла в селі, 
в ній робили склад, або клуб, або бібліотеку, чи музей народної культури з рушниками і 
хатніми іконами,  і це хоч якось вирішувало питання. Але тут це на могилках, ні складу, ні 
клубу тут не зробиш, люди не допустять такого глуму. Про відновлення служби ніхто навіть 
не мріяв – «опіум для народа». Тож залишався один вихід – знищить. Щоб мати підстави не 
виконувати таке рішення, хтось надумав ініціювати клопотання музею. Ми залюбки 
погодились, було отримано згоду Держбуду, обласної архітектури. За успішністю прийняття 
цих рішень і спрощеною процедурою, коли все йшло за листами і дзвінками, ми 
здогадувались, що коло обізнаних з цих планів охоплює вертикаль, але грали свою роль, на 
яку погодились (умовою було те, що насправді ми храму не будемо забирати у музей), не 
розпитуючи і не пліткуючи на цю тему. Саме в такому режимі ми отримали інформацію, що 
ми можемо  отримати у голови сільради документи на храм і розпочати дослідження (було 
умовою домовленості) ніби «підготовку церкви до перевезення в музей». 

Саме з цією метою я, реставратор Михайло Брижатий і двоє студентів будівельного 
інституту, з необхідними матеріалами з’явились у селі. Хлопці пішли від залізничої станції 
прямо до церкви, а я до сільради. Як і домовлено голова сільради  Криса Федір Микитович 
простим актом, немов пару відер «виписав» мені унікальну церкву XVI ст., і взявши ключі, ми 
пішли до церкви. Нас, вітаючись, обганяли люди, а голова тихенько говорив, «ой, що зараз 
буде». Коли підійшли до церкви, там було вже все село. 

Ситуація була непростою. Пояснити, що це імітація, ми не могли, водночас і заявити, що 
зараз почнемо розбирати церкву, теж не могли, хоча саме до цієї думки багатьох схилила бухта 
вірьовки, що була у нас для потреб обмірів. Дебати йшли без певного успіху. Тоді я вирішив 
застосувати ще один аргумент на доказ, що ми будемо досліджувати, а не розбирати: 
встановив штатив і почав фотографувати, пояснюючи, що коли знищують церкву, то не 
фотографують і не обміряють, і що без згоди громади церкви ніхто не забере. Зійшлись на 
тому, що нам дозволять мірять. Наші позиції зміцнило й те, що  храм був занедбаним, покрівлі, 
попри бляху, в поганому стані, на дзвіниці і на вівтарі текло, у даху вівтаря чимала дірка, через 
яку ми, відхиливши трохи бляху, згодом і потрапили на горище вівтаря. Присоромлені 
чоловіки погодились нам допомогти, а водночас і поремонтувати аварійні місця. Згодом 
повигрібали гори прілого листу з дзвіниці, сюди багато років не заглядали. Старенького 
старости вже не було, перед церквою його могилка, яку показала нам сусідка – його дочка, яка 
ще пам’ятала наш перший приїзд, при живому батькові. 

Ми почали обстеження й обміри храму. Усі порозходились, ніхто не заважав, я 
продовжував фотографувати зі штатива, почали робити кроки обмірів. Раптом «бобіком» 
під’їхало все районне керівництво від голови райвиконкому, райкому, до міліції і служби 
безпеки... То, голова сільради, коли ситуація ще не була врегульована, не витримав, і, певно, 
боячись за нас, викликав керівництво. Вони були здивовані, що ніякого загострення нема, 
роздивились трохи церкву, розпитали і поїхали, хоча при цьому зупинились коло гурту жінок, 
які ще не розійшлись і гомоніли на майдані перед могилками. Згодом, дочка старости, що була 
серед того гурту, призналась, що вони їх трохи полякали на всяк випадок. 

 Тож доля виділила нам кілька днів на обстеження найдавнішого храму Волинського 
Полісся. Храм вдалося детально обстежити, обміряти, а отже і виконати креслення, ввести до 
наукового обігу первісний вигляд храму.  

Як зазначено вище, стіни і шатра в ньому не пересипались. Перешалювали, закривши 
шалівками навіть карниз з підкосами, поставили на підмурок, для страховки наставили зовні 
лисиць, укрили оцинкованою бляхою, при цьому були якісь зміни, судячи з додаткового 
ліхтарика на наві, тощо. Невисокий бабинець по стінах укритий стелею з брусів поверх 
сволоків, з випусками під платви дзвіниці. Обстеження каркасної дзвіниці, стовпи якої стоять 
на обв’язці, укладеній на підлогу,  показало що верхня обв’язка стовпів стара, вона має врубки 
від підкосів, якими колись в’язалась зі стовпами, але ні підкосів, ні врубок на стовпах немає. 
Це переконало, що стовпи замінили. Якщо зважити, що вертикальні елементи  найменше 
піддаються руйнуванню, бо на них не затримується волога, то стає ясно, що замінили їх за 
архітектурними вимогами синоду, а саме, старі стовпи були закороткі для синодальної 
шпилястої дзвіниці, взірцями пропорцій якої були якісь дзвіниці півночі Росії. І цей замисел 
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наполегливо реалізували, попри те, що нова стрімка дзвіниця дисонувала з врівноваженими 
пропорціями храму. Але стадіально така дзвіниця над бабинцем повторює прийом розміщення 
каркасної дзвіниці, як давньої автохтонної храмобудівної ще дохристиянської традиції всієї 
Європи (храм в Арконі), перед зрубним храмом як новішою традицією, чи перед базилікою, 
нав’язаною Європі, пам’яттю про це автохтонне сошне минуле Європи стали не лише фахверк, 
але й нервюри готики, і вежі перед костелами і ратушами. Бачим, що для  України такий 
прийом також автохтонний, в основному для Західної України (і не тільки), хоча й рідкісний, 
адже при поширенні зрубів, дзвіниця, з потребою відкритого простору навколо дзвонів, 
залишалась каркасною і зі зрубними  банями дисонувала, її ставили переважно поряд з 
церквою.  Але те, що дзвіниця тут була, безсумнівно, і габарити її відомі, адже нижня і верхня 
обв’язки старі. Тож у проекті первісного вигляду нами просто понижено висоту дзвіниці, 
відновлено систему підкосів і застосовано традиційну конструкцію шатрового даху дзвіниці 
«на королі» (іл. 5). Це цілком врегулювало пропорційну злагоду всіх частин пам’ятки. Гонтову 
покрівлю замінено на бляху, при цьому під бляхою залишились старі ключі з врубками 
(тиблями)  на лати під гонт середніх розмірів – до 50 см., це вдалося зафіксувати, а згодом 
підтвердити, потрапивши крізь трохи відхилену бляху на горище вівтаря, новий вальмовий 
дах якого накрив і законсервував на горищі первісну традиційну гонтову покрівлю храму 
східного схилу шатра нави. Гонт сосновий, кожна гонтина дещо загострена і характер покрівлі 
нагадує  луску. Такими були всі покрівлі, включаючи і ліхтар нави, подібний до даху дзвіниці – 
з хрестовиною на стелі ліхтаря, «королем» по центру шатрового даху, утвореного ключами. 
Та найбільшою несподіванкою  було те, що тут збереглася первісна конструкція даху вівтаря, 
яку використано як опору для вальмової покрівлі. З’ясувалося, що стеля над напівшатром 
вівтаря є первісною, це не дошки, а масивні бруси, як у хатах цього регіону зі стелями-
«повалами», саме такі стелі  бачимо у традиційних храмах краю з дахами на кроквах [2, с.76–
81]. На стелі встановлено хрестовину, в її центрі стоїть стовп-«король», з вершини якого йдуть 
ключі даху, врізані у карнизи-«платви» стін вівтаря. Єдина зміна, що тут відбулась, це 
розібрана конструкція західного схилу цього каркасного шатра вівтаря, ключі якого йшли у 
водоточину попід східною стіною нави. Ця водоточина і карниз нави з кронштейнами також 
збереглися. 

 З’ясувавши первісний стан, можемо кинути погляд на місце храму в генетичному древі 
храмобудівних традицій. Передусім, впадає в очі, що при розмаїтті верхів, тут немає елементів 
даху на кроквах. Певно тип хатнього храму з дахом на кроквах існував тут паралельно як 
автохтонний.Тут же маємо широке поєднання традицій з сошними верхами і з верхами 
зрубними. Якщо нава цілком тримає традицію зрубних шатрових верхів, і лише сошний дах 
ліхтарика, та рудименти сошної доби – кронштейни карнизів, то у вівтарі бачимо водночас і 
зрубне шатро і сошне його вивершення. А над бабинцем, що обіймає простір лише стін, 
зведено каркасну дзвіницю, але меншу за бабинець, цілком у традиціях 
багатоярусних каркасних храмів, що згодом, в Україні витворили традицію багатозаломної 
бані [5, с. 255–269; 4, с.364–383]. Цей прийом  меншої каркасної клітки власне дзвіниці над 
більшою зрубною кліткою власне комори дзвіниці масово поширений у дзвіницях західних 
регіонів України, в той час як дзвіниці центральної і східної України виводяться зрубом на два 
поверхи, з прорізом вікон-голосників на дзвони у зрубних стінах другого поверху. Це означає 
стійкість традицій кроков та сох у західних регіонах України, ближчих до західної Європи, до 
яких зруб, поширившись від Алтаю лише до Польщі, так  ніколи і не дійшов.  Це є відгомоном 
тієї доби, коли Європу заполонили дерев’яні  однокамерні храми у чотири стовпи (як в 
Арконі),  з ригелями, підкосами, ярусами, від якої залишились сошні традиції у традиційному 
будівництві України, фахверк і вежі перед костелами і ратушами Європи, шатрові храми 
російської півночі, багатоярусні кам’яні храми Індії, дерев’яні багатоярусні пагоди південно-
східної Азії, дерев’яні сошні багатоярусні храми о.Балі. Все це рудименти давньої священної 
культурної спадщини народів Євразії. Тож разом з храмами з дахами на кроквах, Дмитрівська 
церква в Гішині демонструє  древо генези будівельної культури народів континенту, 
вершинами якого є традиційні храми. Всі сторінки розвитку етнокультури, бачимо зберегла 
традиційна пам’ять населення Волинського Полісся. Це і є справжня книга буття людства, 
духовний зміст якої і становить те ядро, яке несе досвід творення за космічними законами 
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подоби витворів до Світу заради отримання енергії Світу – святості, тобто маємо справу зі 
священною (золотою) цивілізацією, саме ці духовні засади творення світоподібності  маємо 
взяти з собою у майбутнє, але саме їх нині, вже на сконі явищ етнокультури, ми ще належно 
не розуміємо, а діючи за природним принципом «шануємо те, що розуміємо» втрачаємо 
бездумно і безвідповідально пам’ятки, колекції пам’яток,  їхній сакрально-космічний зміст. І 
цей найдавніший храм цього краю одвічних автохтонів нехай би нагадував нам, що за плечима 
у нас «золота» священна цивілізація людства і «золота» й дуже звитяжна спроба Христа 
вирвати людство зі щелеп «залізної» цивілізації рабства, втіленого у периптери і базиліки, і 
нав’язаного Європі, разом з «залізним» духовно скаліченим християнством, «кубоватими» 
храмами і синодальним «восьмиконечником». Україна ідеї первісного християнства 
підтримала і розвинула, ввівши його в коло етнокультури як ключову ланку, вершину розвитку 
етнокультури, що одвіку вірила у Світ наповнений святістю і ритуал її посиленого 
отримання культурою донині називаємо святами. І це вектор досконалого майбутнього, до 
якого нас спрямовують предки, показуючи словами, витворами, храмами –  напрям руху.   
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Sergij Vergovskyj 

THE RESEARCHES IS OF THE TEMPORARY TEMPLE POLISSIA 
Traditional temple building is an organic component and spiritual peak of the traditions of the 

people, as an expression of the «golden» sacred ethnocultural civilization embodied in primitive 
Christianity. 

Key words: mansions, temples, domes, zalomy, kovniry, makivky, tents, sanctification. 
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Рис.1. 
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ОДЯГ МІЩАН ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

 

У даній статті розглянуто такий аспект матеріального побуту галицьких  українських 

міщан міжвоєнного періоду як одяг. Перша світова війна та десятиліття після неї 

радикально трансформувала філософію людської ексзистенції, згідно якої мінялася роль і 

місце людини в оточуючому світі та її світогляд, ставлення до жінки та її місця в соціумі, 

соціального та майнового становища тощо. Відповідно, міщанське вбрання, як відображення 

важливої частини людськї індивідуальності, також зазнало категоричних змін. Вони 

стосуалися, насамперед, форм та різновидів одягу, де відкидалися чи видозмінювалися старі 

і, згідно вимог часу, запроваджувалися нові. Комплект міщанської ноші  «позбувся» 

недоцільних пережитків (циліндр, корсет, максимальна довжина суконь, громіздких жіночих 

капелюшків), натомість поповнився білизною, трикотажем, спортивним, діловим, 

повсякденним одягом. 

Ключові слова: Галичина, українці, міщани, побут, одяг, світогляд, трансформації. 

 

На сучасному етапі розвитку української культурної антропології постає багато нових 

завдань і запитань для дослідження. Кожне з них є унікальним і важливим, оскільки в 

комплексі творить цілісну тканину української матеріальної чи духовної культури. Питання 

повсякденного побуту було доцільним і актуальним для людини в будь-які часи, відтак – 

необхідним для його трактування гуманітарними науками сьогодення, оскільки є найближчим 

до розкриття сутності антропології взагалі, уявного і фізичного світів соціуму, завдяки яким 

він творить свою мікро і макрокультури. Одяг, культура його створення та використання є 

невід’ємною частиною матеріального побуту українців Галичини, відтак – архіпотрібною і 

вагомою епістемою для вивчення. 

Метою даною розвідки є виявлення закономірностей та особливостей використання та 

застосування цієї одиниці побуту галицькими міщанами українського походження і не тільки, 

з’ясування самої філософії цієї частини матеріального побуту, запровадженої в міжвоєнний 

період. 

Питання міщанського одягу зазначеного регіону перехідного періоду мало резонанс у 

висвітленнях різних форм  різними дисциплінами історичного та мистецького спрямування. В 

основному, науковців цікавили опис, відтворення та впровадження нових його одиниць в 

урбаністичний соціум, питання моди, як відображення світогляду тогочасних тенденцій, етика 

та естетика його використання. Але жодне з них комплексно не відтворило панораму цього 

аспекту побуту у дрібних містечках, не простежило його соціальну верифікацію на 

антропологічному матеріалі локусів такого типу, не відзначило особливості міжкультурного 

пограниччя міста і села, яке саме тут виразно простежувалося. Крім того, навіть у відтворених 

з джерел описах зразків ноші спостерігаються справжні «випади» інформації про ту чи іншу 

групу речей для носіння, які унеможливлюють створення цілісної картини.  

Найзмістовнішими для нашої роботи стали власні польові дослідження, проведені в 

2014–2016 рр. у містечках Львівської та Івано-Франківської областей, періодичні видання 

міжвоєнного періоду, зокрема – «Нова хата», де, починаючи від часу його заснування в 

1925 р., друкувалися різні відомості про одяг, рекомендації щодо його пошиття разом із 

викрійками, модні тенденції того часу тощо. Великої ваги цей український часопис надавав 

саме національному аспекту філософії створення образу і підбору вбрання – популяризації 

стилю сецесії, який стрімко увійшов у життя галичан, як ренесанс традиційної культури. Крім 

того в нагоді стали спогади галичан українського, польського та єврейського походження, які 

в зазначений період проживали в малих локаціях – Б. Лепкого «Казка мого життя» (Тернопіль, 

2014), А. Хцюка «Атлантида. Місяцева земля» (Київ, 2011), А. Гранаха «Ось іде людина» 
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(Київ, 2012),  Ш. Агнона «Нічний постоялець» (Харків, 2012), М. Поллака «До Галичини» 

(Чернівці, 2017). Вагомим джерелом отримання інформації для відтворення картини побуту 

саме в одязі стала фондова колекція Національного музею народної архітектури та побуту 

України, зразки вбрання якої ілюструють висновки статті.  

Сучасні дослідження матеріальної і духовної культури та дипломатії повсякдення є 

спектральними, такими, що вивчають питання фрагментарно. Серед них слід виділити працю 

Т. Возняка «Феномен міста» (Львів, 2009), де він розглядає історію і міфологію створення 

такої впорядкованої форми простору, як місто, а також особливості його соціальної структури, 

особливості формування міжкультурного пограниччя між містом і селом. Філософію 

формування образу жінки 20-х–30-х рр. ХХ ст., як абсолютно нового соціокультурного 

феномену, та її наслідки, що проявилися в тому числі і в одязі, вивчала В. Москалець [23]. 

Безпосередньо дотичними до царини одягу є монографія З. Тканко «Мода в Україні ХХ 

століття» (Львів, 2015)., а також низка її статей, як розкривають зазначену тему в 

регіональному та часовому аспектах. Важливими для реконструкції досліджуваного питання 

є низка розвідок Н. Храбатин, зокрема «Галицька мода: як одягалися, які робили зачіски пані 

і панянки в Станіславові сто років тому» [31].  Питання запровадження нових стратегій, 

устаткування, матеріалів, способів створення ноші в міжвоєнний час вивчала у статті 

О. Козакевич [18]. Крім того в нагоді стала ціла низка статей районної періодики, де було 

викладено багато важливого матеріалу з історії повсякдення 20–30-х років. ХХ ст. 

Однією із складових матеріального побуту українських галицьких міщан є одяг. Як 

зауважив видатний дослідник матеріальної культури Ф. Бродель, ніщо так не характеризує 

соціальний стан, як вбрання [2, с. 264]. При чому під загальним означенням «вбрання» буде 

фігурувати цілий комплекс предметів одягу, взуття, головних уборів, прикрас, зачісок, 

косметики тощо. І дійсно, стратифікація особистих речей, їх наявність, кількість, якість в 

свідомому і підсвідомому людства слугувала одним із тих маркерів, за яким той самий соціум 

ділиться на класи, і визначало місце в ньому індивіда. Українські мешканці галицьких 

містечок міжвоєнного періоду цілком виправдовували цю тезу. Тому ми намагатимемося не 

тільки розповісти про ношу, як невід’ємний елемент життя, але й провести його внутрішню 

сегрегацію згідно відповідної стратифікації самого міщанства.  

Міщанський стан, як явище, не було уніфіковане. Як визначають дослідники, навіть в 

означеннях «міщанин» і «городянин» були суттєві відмінності: у давньоруських літописах 

розрізнялося саме місто і городище (город-замок), відповідно містянами називалися ті, що 

мешкали в місті, а городянами – мешканці замкової залоги [21, с. 62–63]. Неоднозначною 

також була польська дефініція «mieszczanstwо», яка одночасно трактувалася як «міщанство» 

(міська верства), «бюргерство», «буржуазія» [26, с. 22]. 

Етнічно, Галичина досліджуваного періоду, за словами проф. В. Расевича, була не 

мультикультурною, а поліетнічною, оскільки народи, що її населяли, жили «поруч», а не 

«разом» [27]. На її теренах проживали євреї, поляки, вірмени, караїми, німці, румуни, італійці, 

чехи та ін. Відповідно, міське населення також було поліетнічним. Більше того, превалюючу 

кількість населення великих міст і містечок краю до початку І світової війни становили євреї, 

через що дрібні локації стали називатися «штетлами» [4, с. 3]. Але, як показує перепис 

населення 1939 р., їхня кількість в населених пунктах цього типу суттєво зменшилася [39]. 

У соціальному плані галицьке містечко було не менш строкатим. Першою верствою 

міщанського стану був його патриціат та представники уряду. У міжвоєнний період до 

«кращих» людей міста належали 1) влада, яка складалася з бургомістра («бурміштра»), тобто – 

виборного міського голови та очільників органу місцевого самоврядування – міської ради 

(міської гміни) [19, с. 97]. Як правило, за рідким виключенням, це були етнічні поляки.  

«Другий» пласт містянства становив середній клас – інтелігенція, особи, зайняті в 

торгівлі, промисловості, заможні ремісники, кваліфіковані робітники просто городяни. В 

етнічному плані тут фігурували все ті ж поляки, жиди, німці, але значно розширилися 

можливості українців. 
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І врешті-решт, міський плебс, який включав у свої ряди безземельних і безробітних, 

наймитів, люмпенів і маргіналів. Загалом –  «…ті ж купці, перекупки, чиновники, 

можновладці, вчені, учителі, студенти, поштарі, повії, газетярі, інтернауті; …. романтична 

молода дама, фланер, денді, фраєр, клошар, батяр, колекціонер, гравець, нероба, поет, курва, 

модниця, матрона, школяр, отець родини, самогубець, вампір, тиран…», антропосоціальні 

суб’єкти, які «плели» людську тканину міста [3]. 

У ХХ ст. костюм, як комплекс одягу, зазнав радикальних змін, які спостерігаємо дотепер. 

Змінилася сама філософія одягу.  Вбрання стало простим, функціональним, тобто 

пристосованим до активного життя, і змінним, що означало можливість переодягатися кілька 

разів за день [28]. У довоєнний період найціннішими аспектами людської екзистенції є краса 

й естетика, «….цінити його і задержати як найдовше се святий обов’язок людини» [23, с. 306]. 

Після війни аксіологічною сутністю буття стало здоров’я: його культ простежувався в 

періодиці, рекламі, рекомендаціях, де приписували займатися спортом, вести здоровий спосіб 

життя. Довоєнне ж минуле стали вважали «темною епохою», де не розуміли справжніх 

цінностей здорового існування [23, с. 306].  

І світова війна стала змінила не тільки концепцію зовнішнього вигляду – вона 

достеменно змінила саму суть індустрії, яка створювали одягову продукцію. По-перше, 

розвиток текстильної промисловості знівелював потребу виробництва домашнього полотна, 

тому майстри цього виду ремесла рідко мешкали в містечках. Різко зріс попит на готову 

фабричну продукцію, що продавалася в магазинах, але, паралельно, не меншим був попит на 

послуги кравців і шевців [8]. Для багатих замовників існували модні салони (як правило, в 

більших містах), де вони могли замовити собі бажаний стрій. Дрібні ж містечка могли 

похвалитися тільки невеличкими майстернями, що обслуговували потреби городян, в 

більшості випадків вони знаходилися в домі самого майстра [17]. 

Практичний, зручний, придатний для користування, одяг міської верхівки, який, 

водночас, мусів бути дорогим і якісним, з натуральної тканини: «Матеріал був якісний. То 

всьо було шерстяне. Шерстяне, лляне і бавовняне. В залежності від сезону» [8]. Мануфактура 

(матеріал) або вже готова шита продукція дуже часто виписувався із магазинів Львова, 

Кракова чи Відня. Їх кількість також мала велике значення – як правило, білизни було 

достатньо для кількох і більше перемін, одяг був різноманітний за призначенням – робочий, 

діловий, вихідний, спортивний (купальний) комплекти, для полювання, для балів (вечорок) 

тощо. Усі вони відрізнялися між собою кроєм, тканиною, наявністю додаткового декору чи 

його відсутністю. Кожен з видів укомплектовувався спеціальними для нього аксесуарами. 

Відповідно, вартість їхня була різною, але, як правило – не дешевою.  

Основою чоловічої міської ноші міжвоєнного періоду був костюм, як узагальнюючий 

образ, куди входив власне костюм (штани, піджак і жилет), білизна, верхній одяг, взуття, 

головні убори. За браком потрібного матеріалу ми не в змозі конкретно відтворити ношу 

галицьких аристократів міжвоєнного періоду, але, послуговуючись спогадами сучасників, 

можна констатувати, що вона мало чим відрізнялася від заможних міщан. Скажімо, вбрання 

барона Альберта Гределя (народна назва – Гредля чи Гридля), який мав палац під Сколе, було 

«просте і скромне» [11], нічим не виказувало благородного походження і багатства. Відоме 

фото його старшого брата – Германа Гределя в циліндрі, зимовому пальті із смушевим коміром 

і манжетами рукавів, прикрашеному двома рядами ґудзиків. Доповненням образу є білий 

шарф і перчатки [40]. Чорно-біле фото барона на віллі «Зелемінь» разом із митрополитом 

А. Шептицьким та управителем маєтку баронів Гезою Робозом без дати також демонструє 

одяг одного із найбагатших підприємців Європи. На бароні одягнута біла сорочка з 

«метеликом», піджак з брюками, туфлі, в нагрудній кишені  – білий носовичок. Майже 

аналогічним є вбрання управителя [40]. 

Одяг міщанства середнього класу є інформаційно «доступнішим» для відтворення. Для 

прикладу, респондент з м. Сколе Галько Ю. розповів про гардероб свого батька, Галька 

Теодора, який був майстром, «маляром покойовим». Він мав кілька перемін натільної білизни 

– спіднього (споднього) із льону, шерсті і фланелі («байки»), які складалися із сорочки без 
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коміра з довгими рукавами, що зашнуровувалася на шиї, і підштаників з довгими холошами, 

які теж шнурувалися на поясі і на ногах (обв’язувалися поворозками навколо кісточок) або – 

без шнурівки, 11 костюмів з різного матеріалу – льону, шерсті, бавовни, навіть один – 

повністю шкіряний, пальто на медвежому хутрі із коміром із хутра видри [12]. Якщо 

замовляли тканину для пошиття, як це робив Антон Щуревич, то «… купували так – на дві 

пари штанів (бо то штани скоріше зношувалися), на піджак, маринарка тоді називалася, на 

маринарку, і ше – камізельку. Помпки – то були широкі штани, отут (під коліном – О.Г.) на 

манжеті під колінами. Помпки називалися. А до них – шкарпетки довгі, високі» [8]. Водночас, 

особливо – після війни, не виходив з моди воєнний стиль одягу – гімнастерки, френчі, галіфе 

(райтки) [14]. 

Звертаючись до мемуарної літератури, не можна оминути легендарну «Ось іде людина» 

Александера Гранаха, єврея з Городенки, яка містить численні описи побутового життя, в тому 

числі – одягу. Вбрання брата головного героя, Шміля, автор описує так: «Одягнутий він був 

дуже елегантно, мав на собі гарне пальто з каракулевим коміром, галіфе, на ногах – брунатні 

чоботи, як у кавалерійського офіцера, а в суботу вбирав чорний костюм, лаковані черевики й 

рукавички з тонкої шкіри, які він переважно тримав у руці, щоб було видно численні 

перстені на його пальцях, а ще він завше ходив із тростиною, обплетеною брунатною 

шкірою» [5, с. 86]. Повертаючись із заробітків з великих міст у Городенку, міщани 

демонстрували новий дорогий, незнаний до того часу стрій. Брат товариша Гранаха 

Розенкранц, що працював у Чернівцях, мав на собі «не лише синій костюм у смужку, але й 

високий стоячий комірець зі строкатою краваткою, світло-сірий замшевий капелюх і черевики 

з тонкої телячої шкіри, на обцасах яких були два гумові коліщатка, що стали для Городенки 

сенсацією» [5, с. 91]. 

Наприкінці ХІХ – початок ХХ ст. активно ширилася мода на в’язані речі. В’язання 

спицями та гачком, макраме, філе, фриволіте, плетіння мережива були, по-перше, 

популярними видами жіночого рукоділля, по-друге, під час І світової війни, стало, як 

промислова одиниця, на рейки масового виробництва. В міжвоєнний час особливо 

популярними стали речі, в’язані спицями і гачком, а також – на спеціальному в’язальному 

обладнанні. Трикотаж став невід’ємною частиною гардеробу: в побут міщан увійшли речі з 

назвами іноземного походження – «реглан», «светер», «пуловер», «джемпер», «тріко», 

«гольф», «кальсони» та ін. [18, с. 292]. Популяризація спортивного способу життя сприяла 

появі в’язаних шапок і шарфів, рукавиць, кофт, штанів» [18, с. 292]. Але, через технічно 

відстале текстильне виробництво Галичини та його імпорт з Європи, споживачами 

фабричного трикотажу були, головно, заможні люди. Якщо ж цим видом ремесла володіли 

звичайні городянки, то їхні родини також ходили у в’язаних виробах домашнього 

виробництва: вони виготовляли светри, панчохи, шкарпетки, рукавиці із овечої і козячої 

шерсті » [12]. 

Верхній чоловічий стрій включав до себе пальта – восени – з оксамитовим коміром, 

взимку – на ваті, хутрі, фланелі. Крім них міщани носили ватяні піджаки, хутряні куртки, 

короткі пальта із напівсукна [25, с. 88]. 

На ноги взували туфлі (мешти), черевики, чоботи (респонденти зазначають, що такий 

різновид взуття, як чоботи, будь-якого матеріалу і конфігурації не були особливо популярним 

міським вбранням), штиблети. Вони були фабричні і пошивні, швецьке ремесло на рівні з 

кравецьким було дуже популярним. Скажімо, то й же майстер Теодор Галько мав пару туфель 

до кожного костюма, крім того, пошив собі на замовлення хромові чоботи у шевця, які він 

носив до шкіряного костюма. Ще одному міщанину зі Сколе, Петру Норичку, хромові чоботи 

подарували солдати царської армії під час І світової війни [12]. 

Привозне взуття надходило зі Львова (фабрика «Гафота»), Кракова фабрика «Палліс»), 

Чехії (фірма «Бата») [38] та багато ін. У Станіславові, наприклад, також від кінця ХІХ ст. 

працював завод єврея Якова Маргошеса, де виготовляли шкіру і підошви [35]. Взимку на 

взуття одягали гумові калоші, які скидали при вході до приміщення. Цікаво зазначити, що до 

війни в Галичині не носили кирзові чоботи і валянки – ці елементи радянської культури. Їх 
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стали вдягати згодом за браком нормального взуття під час та після війни [16]. Траплялося, 

влітку чи міжсезонний період, взували народну ношу – шкіряні постоли. Як правило, їх 

взували українські міщани з периферії міста. 

Головні убори, крім зазначеного капелюха (із шерсті, велюру, фетру), 

урізноманітнювалися кашкетами (літніми і зимовими, утепленими, пошитих із синього, 

зеленого і чорного сукна), картузами, «мазепинками», «кубанками» [6, с. 366], зимовими 

шапками – хутряними, з хутряним обідком, оббитими з середини підкладкою на ваті або 

фланелі. Влітку носили брилі із соломи з короткими і твердими бортами – канотьє, для 

особливо урочистих випадків одягали високий шовковий циліндр, але вже в 20-х рр. ХХ ст. 

він був витіснений більш модерними зразками головного одягу. 

Далі довершений «кістяк» ноші «обростає» різноманітними елементами, який доповнює 

відповідний образ. Неодмінними атрибутами приналежності до верхівки, інтелігенції були 

краватка, палиця (парасолька) [6, с. 362], рукавички [32, с. 78]. Цілісності іміджу панства 

надавали пенсне або окуляри в золотій (роговій оправі), золотий або срібний годинник на 

ланцюжку, ручний годинник, запонки на манжетах (перлові, золоті, срібні), каблучки та ін. 

[32, с. 76]. Респондент пригадував, як на «балях», влаштованих бароном Гределем, 

відбувалися спеціальні конкурси танцювального мистецтва. Переможці винагороджувалися: 

чоловік – годинником, жінка – золотим браслетом [12].  

Дослідники побуту та української моди ХХ ст. зауважили особливість тенденцій, не 

характерних для європейського одягу, але притаманних для українських міщан Галичини – 

застосування етнічних елементів в декорі костюма. Стиль сецесії втілився у використанні суто 

народних елементів вбрання – вишиванки, тканих речей (у чоловіків і жінок), прикрашання 

елементів уборів вишивкою, бісером, тканими вставками [28]. За свідченнями респондентів, 

галицький модерн або сецесія в одязі був дуже затребуваним і його використовували не тільки 

українська міська інтелігенція, але й пересічний городянин, який разом з родиною, одягав 

вишиванку на свята і до церкви [10]. 

Чоловіче вбрання вищого класу та інтелігенції, за виключенням низки моментів, 

практично не відрізнялося, чого не скажеш про одіж найбіднішого прошарку. Сюди 

відносилися багатодітні безземельні сім’ї, діти яких згодом йшли в наймити до міських багачів 

або жидів [15], або ставали повіями, матері-одиначки або вдівці, які самотужки виховували 

дітей [7], щоб у 12–13 років вислати з дому на заробітки, жебраки, які навіть не мали власної 

оселі тощо. Сюди, до так званого міського андеграунду, зараховували ще й представників 

злочинного світу, якщо такі були, але їх маркували «низами» радше за рід занять, ніж за 

фінансовий стан.  

Одяг представників цього зрізу, за браком матеріалу, важко піддається реконструкції. У 

найбідніших він комплектувався із самого необхідного – штани, сорочка, піджак, кашкет, пара 

білизни, пара взуття. Останнє берегли, влітку навіть могли ходити босі. Ноша була 

найпростішою і найдешевшою, така, яку могли собі дозволити. Головною проблемою було 

зимове вбрання та взуття, яка вирішувалася прозаїчно: замість пальта – найтепліший одяг, що 

був у наявності, черевики взувалися у різні пори року. У частих випадках міський пролетаріат 

носив речі, подаровані багатшими добродіями.  

Найбідніші з бідних – міські жебраки, як необхідна характеристика великих міст, у 

містечках траплялися рідко. Містечкова ментальність у своєму ставленні до прохачів дуже 

нагадує сільську, де простягнута рука є еквівалентом лінощів і невміння господарювати. 

Наприклад, в Сколе таких не пригадувано, але, створюючи свого «Нічного постояльця», 

Ш. Агнон описав такого, каліку-старця Ігнаца з Бучача, якому на війні відрізали ніс [1, с. 39]. 

У Коломиї, цитуючи М. Поллака, редактори місцевої газети «Кур’єр коломийський» вийшли 

на «полювання» проти «орд жебраків, які влаштовували оргії в міському парку; проти 

кишенькових злодіїв та іншої наволочі, котрі на очах у поліції коїли свої темні справи; проти 

«янголотвориць» (повій), які замучували невинних діток до смерті» [37]. Його ж опис 

галицького містечка Садгори, де мешкали переважно євреї, містив інформацію про спеціальне 

гетто дня низів міста: «Найбідніший квартал у народі називали не інакше як «міцраїмським» 
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(Міцраїм – біблійна назва Єгипту) за те, що багато його мешканців були жертвами огидної 

зарази, яку, за алюзією до біблійних лих, часто називали «хворобою фараона». У 

Міцраїмському кварталі жили водоноси, шевці та кравці-полатайки, поденники, жебраки та 

«ефірні люди», які животіли в злиднях і нестатках винятково з милості своєї громади» [37]. 

Але, відомості про їх існування, на жаль, не містять опису одягу. Фото, підписане «Жебраки в 

Коломиї, початок ХХ століття», зображає натовп, який оточив трьох старців – діда, молодого 

хлопця, що грав на лірі, і літню жінку в білій хустці [36]. Їхнє вбрання не відповідає 

стандартному стереотипу про образ жебраків, одягнутих в лахміття, навпаки, на них – повний 

комплект, включаючи верхній одяг і черевики. Із народної ноші лірника (вишиванка), зачіски 

та вусів без бороди, видно, що він – русин. 

Жіночому міському одягу міжвоєнного періоду дослідники приділили набагато більше 

уваги. Можливо – через наявність більшої кількості емпіричного матеріалу, а може через те, 

що одяг, все-таки, був візитною карткою жіноцтва більшою мірою за чоловіків. 

 Концепція ролі жінок у державі, соціумі та родині після І-ої Світової війни зазнала 

значних змін. Культивовані патерни поведінки довоєнного періоду були піддані сумнівам і 

застереженням, як безнадійно застарілі. Коли до війни жінка сприймалася як частина, додаток 

до чогось більш значного, то в повоєнний період вона постає як повноправна особистість 

(наскільки це дозволяли можливості). Гаслами нових часів стали спорт, здоров’я і робота. 

Згідно них, жінка повинна дбати про своє тіло, вдосконалювати його і зовнішність, а не 

«розчинятися» в домашній роботі [23, с. 307]. Оскільки матеріальне становище більшості 

міщанських родин було «підірване» війною, то, навіть при працюючому чоловікові, жінці 

також потрібно було долучатися до утримання родини [31]. І взагалі – образ працюючої жінки, 

емансипованої, самостійної, нової, із новим становищем у суспільстві почав активно 

проникати в психологію тодішнього соціуму, що мало різні для суспільства наслідки. 

Оновлене бачення жіночої ролі відобразилося на моделюванні її фізичного образу, в 

якому головною позицією було спрощення. Ще на початку ХХ ст. дами відмовилися від 

кринолінів та тісних корсетів. Відійшли в минуле широкі й довгі важкі сукні з рюшами на 

підкладці, які давали можливість продемонструвати вишуканість і граційність, але були дуже 

незручними. Зникли величезні пишно прикрашені капелюхи, які кріпилися довжелезними – 

аж на півметра – шпильками [31]. 

Практика засвідчує, що жіночий одяг набагато швидше за чоловічий трансформувався і 

підпадав під модні впливи [29]. Нова мода металася між спортивним, романтичним та 

народним стилями і прямувала в бік спрощення крою та зменшення кількості оздоблень. В 

основу її філософії також були покладені канони провідних мистецьких течій ХХ ст. – 

модернізму (сецесії), кубізму, арт-деко тощо. Усе мало бути естетичним, але водночас 

раціональним, гармонійним (костюм як мистецтво єдності із середовищем), перебувати у стані 

рівноваги [34]. 

Згідно нових канонів моди, у 20-х рр. вкоротилася довжина суконь, обриси силуету 

випрямилися, набули геометричної чіткості, лаконічності і простоти. Основою вбрання стала 

так звана «рівна» сорочка з двома швами по боках, підперезана по лінії стегон  [6, с. 377]. 

Декольте остаточно вийшло з моди, поступившись місцем маленьким світлим (особливо 

білим) комірцям [31]. Серійність виробництва урізноманітнювалася тільки тканиною, 

кольорами і візерунками [20, с. 356]. На початку 1930-х рр. знову відбулися кардинальні зміни 

– сукні стали набагато довшими, крій ускладнився, повернулися «хвости», волани, пелерини. 

Змінилася довжина рукавів – вони ставали чимраз коротшими і доповнювалися довгими 

рукавичками. Виникає косий крій, завдяки якому повертається в моду підкреслена талія, 

розширені донизу спідниці і розширена лінія плечового поясу [28].   

Нова філософія місця жінки в світі, її психологія, найпрогресивніші технічні розробки 

призвели до значного розширення жіночого гардеробу, як до репрезентанта особистості: сукні, 

спідниці і сорочки доповнилися костюмами, жіночими брюками, трикотажними платтями і 

светрами. Основним дамським одягом міжсезоння були костюми, пошиті з вовни, твіду, 

джерсі. Довжина спідничок сягала 10–15 см нижче коліна бо й до середини литки. Жакет 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

213 

шився довгим, щоб повністю закривав спідничку. Комір оздоблювався хутром чи оксамитом. 

У 1930-х рр. була винайдена елегантна деталь костюма – манжети на рукавах жакета 

оздоблювалися хутром аж до ліктя [31]. 

Зимові пальта, утеплені хутром чи ватою, також прикрашали хутром на комірі і манжети 

рукавів. Хутряний комір (штучний чи натуральний) був знімний, його можна було 

використовувати як прикрасу для вечірніх суконь, костюмів тощо.  

Особливої популярності набуває прикрашання одягу мереживом або виробам з нього. 

Ним оздоблювали сукні, блюзи (комірці, манжети, рукави, поділ, різні вставки), плели 

рукавички, головні убори, шалі, накидки тощо [6, с. 377].  Ним могли подовжити якийсь 

закороткий виріб. А, оскільки тенденція йшла до укорочення, то логічним було звернути 

увагу на білизну, одяг для ніг і взуття. У жіночий побут увійшли «споднє»: «коротенькі 

штанцятка й маленький станичок-нагрудник» [24, с. 4], панчохи із штучного шовку, в’язані, 

ажурні [18, с. 292]. Обов’язковим атрибутом «споднього» була сорочка на бретельках 

(в’язаних, з мережива, з тканини) з батисту чи маркізету(простіша – з бавовни), навіть з  

полотна до колін, поділ якої міг прикрашатися мереживом, яка вдягалася під одяг [9, с. 4]. 

Багаті міщанки мали дорогі шовкові халати – пеньюари, які носили вдома. 

Головні убори змінювалися під стать одягу. Хустки, капелюшки і берети, прикрашені 

стрічками, квітами, шпильками або без прикрас. Особливо модним був «дзвіночок» – 

капелюшок каскового типу, який прикривав голову і вуха. Багаті модниці «на щодень до міста, 

на закупи, на роботу одягали велюровий капелюшок з невеличкими полями у спортивному 

стилі. Але фасон такого капелюшка ні в якому разі не повинен був нагадувати чоловічий. А 

ввечері до кав’ярні або на гостину модна пані вбирала оксамитовий капелюшок, прикрашений 

модною шпилькою» [31]. 

Але, водночас, жителі містечок продовжували носити традиційний одяг, який не 

обмежувався виключно вишиванкою. Колекція міщанського одягу регіону 20–30-х рр. 

ХХ століття Національного музею народної архітектури та побуту України засвідчує, що в 

повсякденному побуті активно використовувався традиційний одяг – кабати 

(різновид піджаків) з тонких вовняних або коштовних шовкових тканин фабричного 

виробництва [29, с. 114], прикрашених вишивкою, з рукавами і без, петаками (гунями), 

кожушками, спідницями з вибійкою, шаляновими спідницями, сорочками [30]. Менш заможні 

міщанки на голову одягали хустки (фустки) – фабричні (шалянові), вишиті і без вишивки, з 

торочками і без, шерстяні, шовкові, прості (бавовняні) [11; 30]. Крім музейних предметів про 

застосування традиційної ноші в місті свідчать польові матеріали. 

Хустки також використовувалися як шалі чи пелерини, які, на той час також були дуже 

модними. Традиція носити шалі закріпилася за міщанками ще з початку ХІХ століття і є 

незмінною досі. «Їх розмір, форма, матерія, пошиття, оздоблення були найрізноманітнішими: 

гаптовані, з довгими – аж до півметра – френзелями, оздоблені пацьорками, з намальованими 

вручну квітами, з золотистою облямівкою» [31]. Більше того, всі вони були привозними – з 

Туреччини, Індії та інших екзотичних країн [33, с. 273]. 

На ноги взувалися туфлі – вузькі у ступні, гостроносі, на фігурному підборі або без 

такого, виготовлені з різноманітного матеріалу – шкіри, замші, атласу, шовку, прикрашені 

бантами, пряжками тощо. На світлинах того часу ми часто бачимо звичайні туфлі, лекала яких 

дуже нагадують чоловічі – на низькій підошві, шнуровані. Демісезонним і зимовим взуттям 

були черевики, так звані «румунки», на невисокому каблучку, шнуровані або на гачках, 

ґудзиках, утеплені байкою, хутром, зверху, на обідку, прикрашені хутряною стрічкою. На 

околицях могли вдягати народну ношу – шкіряні ходаки, які були дуже зручними, і активно 

використовувалися міщанами периферії в побуті [12]. 

Невід’ємною частиною костюма були різноманітні прикраси. Респонденти свідчать, що 

золото в той час носили (і торгували ним) переважно жиди. Навіть поляки не мали стільки 

виробів із цього дорогоцінного металу. В українок, як правило, не було багато ювелірних 

прикрас – золотою прикрасою могла бути обручка [13], сережки (кульчики)  [16], перстень [8]. 

В основному вони одягали ті самі прикраси, що і селянки до традиційної ноші – коралі, 
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пацьорки, гердани, згарди із срібними хрестиками, силянки, намисто із муранського або 

богемського скла [13; 30]. Окремі представниці мали перли, якісь вироби із срібла – хрестик 

чи перстеник [11].  

Жіночий костюм не обмежувався тільки щоденною ношею – кожне нове заняття, хобі чи 

інтерес вимагали нових його варіантів. Пропаганда здорового способу життя, яка включала 

догляд за собою, гігієну і спорт, активно працювала у повсякденній реальності мешканок 

навіть маленьких міст. Таким чином, окремо підбирався одяг для руханки 

(гімнастики),«прогулькове вбрання», комплекти для лещатарства (лижного спорту), 

совгарства (ковзанярства), ситківкарства (тенісу) [22], плавання [31]. 

Отже, повоєнна ноша являла собою синкретизм урбаністичного і традиційного костюма, 

про що свідчать документи, польові дослідження та музейні фондові колекції. Міський 

костюм, особливо – жіночий, під впливом сучасної моди, переніс радикальні трансформації – 

було ліквідовано довоєнні форми, а повоєнні лекала укорочувалися, спрощувалися і 

пристосовувалися під динаміку життя. Поза тим народна ноша залишалася актуальною 

настільки, що було запроваджено сецесійний стиль, який «прикрашав» елементами народного 

костюма новостворені модерні речі.  

Ноша була сезонною, тобто, складалася з демісезонного, літнього та зимового одягу. 

Кожен з комплектів обов’язково включав у себе костюм, який включав у себе костюм як такий, 

інші різновиди щоденної жіночої і чоловічої вбрання, спідню білизну, взуття, головні убори і 

аксесуари. Відповідно до пір року він доповнювалися теплими чи літніми речами. Соціальний 

аспект «корегував» їхню кількість і якість, відтак запроваджував певні директиви стосовно 

способу їх одягання, що називалися правилами доброго тону. 

Для міжвоєнного періоду характерним є догляд за здоров’ям і провадження активного 

способу життя. Така тенденція відобразилася на моді і значно розширила асортимент міського 

вбрання – сюди додалися спортивні костюми різного штибу і відповідні аксесуари до них. 

Важливим доповненням образу міщанина міжвоєнного періоду є також зачіски і 

використання засобів догляду за тілом і обличчям, розробки яких активно впроваджувалися в 

побут українських міщан Галичини. 
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Oksana Halko 

THE WEARING OF THE GALICIAN TOWNS INHABITANS 

IN INTERWARIOR PERIOD 

This article deals with such aspect of the material life of the Galician Ukrainian inhabitants of 

the interwar period as clothing. The First World War and the decade after it radically transformed 

the philosophy of human existentialism, according to which the role and place of a human being in 

the surrounding world and its outlook, attitude towards women and their place in society, social and 

wealth status, etc., has been changed. Accordingly, bourgeois clothing, as a reflection of an important 

part of human individuality, has also undergone a categorical change. They relate, first of all, to the 

forms and varieties of clothing, where the old ones were rejected or changed, and, according to the 

requirements of time, new ones were introduced. The set of bourgeois clothing «got rid» of 

inappropriate remnants (cylinder, corset, maximum length of dresses, bulky female hats), instead 

replenished with linen, knitwear, sportswear, business, casual clothes. 

Key words: Galicia, Ukrainians, towns inhabitans, everydays life, ideology, transformation. 
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ДОЛЯ МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ ІЛЛІ МАКСИМОВИЧА ШУЛЬГИ 

 

У статті проаналізовано життєвий та творчий шлях кропивнянського народного 

художника І.М. Шульги, а також розглянуто його мистецьку спадщину та висвітлено 

подальшу долю картин репресованого митця. 

Ключові слова: Ілля Максимович Шульга, художник, живопис, с. Кропивна, Лідія 

Вікторівна Шульга, США, м. Боулдер. 

 

Український народний художник Ілля Максимович Шульга (1878–1938 рр.) народився в 

с. Кропивна на Полтавщині (сучасний Золотоніський р-н Черкаська обл.) у звичайній 

селянській родині. 

За свідченнями старожилів села, на кутку під назвою «Париж» мешкала сім’я з таким 

прізвищем. А талановитий юнак запам’ятався односельцям тому, що красиво малював. 

Згадують також, що по-вуличному Іллю Шульгу прозивали «Білан». В багатьох хатах на 

покуті стояли намальовані ним ікони. Завдяки клопотанням І.М. Шульги церква в с. Кропивна 

перейшла на автокефалію з українською мовою богослужіння. 

Хист до малювання проявився у Іллі ще змалку: копіював ілюстрації з книжок і журналів, 

згодом малював з натури портрети родичів, знайомих, сільські хати, пейзажі. 

Навчався спочатку в малярній майстерні в м. Золотоноші, де крім відвідування занять 

фарбував влітку дахи в місті, а взимку виготовляв рекламні вивіски. Потім батько відвозить 

хлопця до Києва, де той учився в місцевого іконописця. 

Середню художню освіту Ілля здобув у Київській рисувальній школі Миколи Мурашка, 

яка була заснована в 1875 р. [5]. У різний час тут викладали такі художники як Микола 

Мурашко, Михайло Врубель, Микола Пимоненко, Харитон Платонов, Іван Селезньов. 

Далі шлях художника-початківця пролягає у Московське училище живопису, 

скульптури та архітектури, куди він був зарахований у 1898 р. [7] (Фото 1), і де Ілля Шульга 

дістає унікальну можливість повчитися у таких визнаних майстрів пензля як В. Сєров, 

К. Коровін, Д. Пастернак, А. Архипов та ін. 

А вже з 1903 р. І. Шульга стає студентом Вищого художнього училища при 

Петербурзькій Академії мистецтв, де шефство над ним бере Ілля Рєпін. Відомо декілька робіт 

періоду навчання в Петербурзі, які переконливо свідчать, що рєпінську школу він засвоїв 

добре. Т. Лящук, зокрема, зазначав, що це простежується в портреті «Дівчини з люстерком» 

(приватна колекція). Тонкими валерами модельоване симпатичне обличчя, волосся, оповите 

червоною стрічкою, вражає майстерністю й динамічністю ліплення, виробленістю форми. Але 

це ілюзія, вся ця краса створена кількома мазками широкого пензля [4, с. 21–22]. 

Після закінчення Академії, І. Шульга разом із сім’єю (дружина Лідія Вікторівна Іоніна, 

1883 р. н. та дочка Галина, 1907 р. н.) переїжджає до м. Вінниці, де влаштовується учителем 

малювання та креслення в учительській семінарії. Згодом такі ж предмети викладає в 

педагогічному інституті, а також у приватній жіночій гімназії І.К. Драганової [2, с. 39]. 

Ілля Максимович, працюючи у Вінниці, поєднував викладацьку діяльність з творчою. 

Там 10 грудня 1911 р. пройшла його перша артистична виставка, на якій експонувались такі 

картини, як «Моя мати», «Дід Іскра», «У церкві», «Церква зимою» [10, с. 662]. Перебуваючи 

на цій виставці та переглядаючи полотна молодого митця, картину Іллі Шульги «Моя мати» 

придбав Михайло Грушевський. 

У вінницький період творчості (1910–1928 рр.) І. Шульга створив чимало 

високохудожніх полотен, серед яких вагоме місце займали сюжети з життя українського 

козацтва. Це відомі на той час картини: «В’їзд Богдана Хмельницького у Київ», 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE)
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«Козача розвідка», «Переїзд кропивнянського полковника Ф. Джалалія через Кропивну» 

та ін. [6, с. 1098]. 

Як зазначають мистецтвознавці, художник приділяв багато часу і жанровому живопису 

(«Подруги», «Зелені свята», «Вечорниці», «На городі», «Діти на перелазі», «Діти плетуть 

вінки», «Водяний млин», «Мати з дитиною» та ін.). Неодноразово звертався він до 

шевченківської тематики, створивши портрет Кобзаря (1925 р.), полотна «Тарас Шевченко на 

етюдах» (між 1910 і 1928 рр.) [8, с. 393], «Могила Тараса Шевченка в Каневі», «Катерина». 

Відомий і портрет його роботи Панаса Карповича Саксаганського [9, с. 20–21]. 

Вінниця дала митцеві багатий матеріал зі старовинної української архітектури: 

«Старогородська Вінницька церква», «Церква коло Вінниці», «Малі хутори», «Старовинна 

жидівська Єрусалимка» [4, с. 20-21]. 

Поміж різних стилів та напрямків живопису І.М. Шульга досяг значних успіхів у такому 

його виді як іконопис. Серед творчого доробку Шульги-іконописця заслуговує на увагу одна з 

його ікон, де зображено Богородицю з немовлям на руках, яку художник написав у 1923 р. [1]. 

З 1928 р. Ілля Максимович жив і працював у Києві (з 1934 р. викладав у Київському 

художньому інституті). 

Серед творчого доробку митця зустрічаються роботи, що відображають самобутній 

талант живописця, написані під час мандрівки до Молдови: «Село Строїнці. Камені», 

«Хлопчик біля струмка», «Хата на сонці», «Молдаванки», «Їдальня» (1936 р.) та інші, що 

зберігалися в Лаврському музеї та, на жаль, загинули під час Другої світової війни. 

Але в самому розквіті творчих сил Ілля Максимович Шульга потрапив в жорна 

радянської влади під грифом «мазепинця», бо викладав українською мовою в той час, коли 

навчання велося виключно російською, а на художніх полотнах зображав переважно Україну 

та її волелюбну націю [4, с. 20-21]. У 1937 р. Ілля Максимович Шульга був заарештований, а 

в 1938 р. він помер у засланні. 

Дослідженням творчого доробку «репресованого живописця» науковці вільно почали 

займатися лише у другій половині ХХ ст., після його реабілітації. 

Після репресій та смерті Іллі Максимовича Шульги, під час бомбардування Києва 

німцями в 1941 р., його дружина Лідія за допомогою двох музейних співробітників зробила 

реєстр картин свого чоловіка, які на той момент були вдома. Творів було записано 564, а 

скільки розійшлося по світу – невідомо. Вона відібрала з них близько сотні найцінніших 

полотен. Їх запакували за всіма вимогами пересилки. Лідія Шульга вирішила вивезти роботи 

Іллі Максимовича, але не в радянський тил, як робили це всі, а назустріч німецько-

фашистській армії, на Захід. Вона була, як і її талановитий чоловік, реалісткою і добре 

розуміла, що таке радянська влада та її репресивний апарат. 

Завдяки Лідії Вікторівні уціліла тільки та частка з великої мистецької спадщини 

живописця, яку вона вивезла з собою. Тепер його безцінні полотна знаходяться в США. 

Більшість картин (за різних обставин) загинули в роки Другої світової війни, інші розпорошені 

по приватних зібраннях. 

Важко навіть уявити, як вона з цією величезною поклажею дісталася аж за океан, в 

далеке містечко у Північній Америці – Боулдер. За доставку поклажі Лідія Шульга змушена 

була розплачуватися художніми шедеврами. Іншими словами, шлях із Києва до містечка у 

штаті Колорадо вона, образно кажучи, застелила картинами свого чоловіка. Але врятувала 

найцінніше з доробку Іллі Шульги. Вважається, що майже тисячу картин художника тоді 

залишилося в СРСР, розійшлося поміж людьми. 

Інтерв’юер газети української діаспори «Свобода», що виходила в м. Джерсі (Нью-Йорк) 

у 1955 р., Ст. Левченко відвідувала помешкання дружини І.М. Шульги – Лідії Шульги в 

містечку Боулдер після її переїзду в США [3, с. 3]. 

Вона була дуже вражена від побаченого: від стелі до долівки, на всіх стінах, де тільки 

було місце, висіли різних розмірів чудові олійні образи. Увагу гості привернув портрет 

чоловіка в чорному одязі. Шляхетні риси обличчя, темні очі, буйне сиваве волосся, витончені 

пальці рук, палітра в лівій руці, чорний одяг, – все це давало надзвичайну, гармонійну 
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цілісність. Цей образ створював враження, що його власник ожив та дивився зі стіни глибоким 

поглядом, з посмішкою під вусами. Господиня пояснила, що це автопортрет її чоловіка – Іллі 

Максимовича Шульги. А на іншій стіні висів ще один автопортрет в шапці та свиті. 

Не менше схвилював кореспондентку портрет дружини, датований 1906 р., що був 

витриманий в ніжному, пастилевому колориті. Молода жінка дивиться поважно, з ледь 

помітним сумом в великих сірих очах. Проглядається ніби півусмішка на вустах, а в руках 

тримає невеличкий букет польових квітів. І усміх жінки, і бліді кольори квітів, овіяні ледве 

помітною меланхолією, чимось нерозгаданим. 

Далі рідне село художника – Кропивна. Біля старої церкви вулицею їдуть на конях 

козаки. Це повертається з походу кропивнянський полковник Джалалій зі своїм військом, 

полкова резиденція котрого розміщувалася в тодішньому полковому містечку Кропивна. Мале 

хлопча подає одному з козаків кухоль води. 

Біля цієї роботи висять дві інші, не менш цікаві, на яких зображена Вінницька 

Старогородська церква XVIII ст., збудована козаками. Незабутнє враження залишає робота 

«Подруги в хаті». Планування хати таке, яким воно було в батьків митця: ряди ікон, прибраних 

вишитими рушниками, стіл і лава, застелені старовинним килимом, овочі та квіти на столі. Дві 

дівчини сидять поруч: одна вишиває, а інша напевно щойно прийшла й з захопленням 

розповідає якусь новину. Дівчатка вдягнені в святковий український одяг, який носили на 

Полтавщині на початку ХХ ст. [3, с. 3]. 

Побувавши ніби на екскурсії, гостя була вражена різноманітністю тематики робіт 

художника: портрети, збірні групи – козаки, краєвиди, церкви. І закономірним постало 

питання про те, як дружині І.М. Шульги вдалося з такого далекого Києва аж в це американське 

містечко, назустріч фронту, серед граду куль, бомбардування, довезти і зберегти так багато 

картин. Господиня відповіла, що ті полотна, що висять на стінах її будинку, це тільки частина 

привезеного з України. І показала нішу в стіні, яку приховувала ширма, де було повно робіт 

майстра, що тіснилися в темноті та припадали пилом. Вона бідкалася, що немає їх де повісити 

у чужій хаті, яку вона винаймала. Лідія Шульга зуміла привезти з собою 60 картин свого 

чоловіка [3, с. 3]. 

Після публікації цієї статті в газеті «Свобода», де розповідалося про прикру долю 

спадщини знаменитого українського художника, котра з такими труднощами вивезена з 

Києва, й тепер її фактично ніхто не бачить, американська діаспора почала збирати кошти на 

відкриття галереї Іллі Максимовича Шульги. І така згодом була відкрита в містечку Боулдер, 

де мешкає понад сто тисяч американців, переважно молодого віку, значна частина з яких – 

студенти. Українська діаспора США зуміла зберегти для світу, для людей виняткові твори 

геніального українця Іллі Шульги – учня Валентина Сєрова, Костянтина Коровіна, Абрама 

Архіпова, Леоніда Пастернака і, звичайно ж, Іллі Рєпіна. 
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ILYA MAXIMOVICH SHULGA’S FATE PAINTINGS 

The article analyzes the life and creative way of the painter I.M. Shulga from the village of 

Kropyvna and presents his heritage, illustrates the further fate of Shulga’s paintings. 

Key words: Ilya Shulga, painter, painting, Kropyvna, Lidiya Shulga, USA, Boulder city. 

 

 
Рис. 1. Ілля Максимович Шульга (1898 р.) [Российский Государственный Архив литературы 

и искусства (РГАЛИ). – Фонд 680. – Опись 2. – Единица хранения 1542. – Личное дело 

Шульги Ильи Максимовича. – 16 листов. – Л. 1а] 
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Наталія Заїка 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАДИЦІЙ У СУЧАСНОМУ АСОРТИМЕНТІ ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ФАБРИКИ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ  

ім. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

У статті висвітлено сучасний асортимент Переяслав-Хмельницької фабрики художніх 

виробів ім. Богдана Хмельницького, який базується на давніх традиціях ткацтва та вишивки; 

активізація творчої діяльності майстрів та залучення молоді до відродження народного 

мистецтва. 

Ключові слова: фабрика, художні вироби, вишивка, ткання, майстер. 

 

Народні художні промисли – одна з традиційних базових галузей народного 

декоративного мистецтва, яка являє собою тиражоване виготовлення художніх виробів ручної 

праці. На теренах нинішньої України художня образотворчість розвивається з давніх-давен. 

Відомими центрами художнього ткацтва в системі Укрхудожпрому в 50–80 рр. ХХ ст. були 

Кролевець Сумської області, Дігтярі, Нова Басань на Чернігівщині, Богуслав, Переяслав-

Хмельницький, Обуховичі Київської області. Кожен з них мав свої характерні особливості.  

Мусимо констатувати, що вивчення історії створення, функціонування та асортименту 

виготовленої продукції фабрики художніх виробів у Переяславі-Хмельницькому практично 

відсутні. Варто відзначити роботи Н. Заїки [1]  та Н. Павлик [2; 3], у яких науковці намагаються 

узагальнити розвиток підприємства та окремі аспекти пов’язані з виготовленням продукції. 

Мета та завдання публікації дослідити яким чином сьогодні розвивається фабрика, який 

асортимент та наскільки поширеним є використання народних орнаментальних мотивів у 

тканих та вишитих виробах.  

Наприкінці 1990-х рр. – на початку нового тисячоліття занепадають мистецькі осередки 

у більшості регіонів України. Перестали існувати такі відомі центри народних художніх 

промислів, як Богуслав, Опішне, Решетилівка, Обуховичі тощо.  

Єдиним діючим підприємством залишилася Переяслав-Хмельницька фабрика художніх 

виробів ім. Богдана Хмельницького. Незважаючи навіть на те, що із складною економічною 

ситуацією в Україні, на початку 90-х рр. відбувся спад виробництва, чисельність працюючих 

значно зменшилася, кваліфіковані майстри перейшли на інші підприємства. 28 грудня 2004 р. 

відбулася реорганізація [3, с. 138–140]. Сьогодні в асортименті підприємства різноманітні 

вироби машинної та ручної вишивки, художнього ткацтва. Це – вишиті дитячі, чоловічі та 

жіночі сорочки й блузи, різноманітні рушники, скатертини, серветки, постільна білизна, 

знамениті плахтові вироби. На основі використання традицій крою та художнього оформлення 

народного вбрання, декоративних тканин на підприємстві створюються моделі сучасного 

одягу. Ткані та вишиті вироби Переяслав-Хмельницької фабрики художніх виробів поєднують 

у собі як традиції давньої вишивки та ткання, так і новітні розробки в декоруванні та 

орнаментації. Базуючись на авторських розробках, ексклюзивні сучасні зразки одягу набули 

стилю етномодерну.  

У процесі вивчення промислового виробництва Переяслав-Хмельницької фабрики 

художніх виробів ім. Богдана Хмельницького постала проблема класифікації виробів, 

систематизації їх за покроєм, призначенням, декоруванням. На сьогодні їх виготовлення в 

переважній більшості є неординарними і кількісно може становити десятки зразків, а то й 

одиниці. 

Реорганізація фабрики у 2004 р. призвела до того, що нині на її базі функціонує дочірнє 

підприємство «Фабрика ім. Богдана Хмельницького». Воно спеціалізується на ткацтві та 

товариство з обмеженою відповідальністю «Художні вироби», що зберігає традиції ручної й 

машинної вишивки.  
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Виробничі потужності ТОВ «Художні вироби» не надто великі. Працюючих на 

виробництві 9 чоловік: 2 швеї, 3 вишивальниці, 2 розкрійниці, гладильниця, майстер. Окрім 

них – художник з розробки малюнків для виробів та менеджер. Механізм запуску виробництва 

товару має такі стадії: спочатку художник-розробник переколює через кальку малюнок, 

спецрозчином переносить на тканину. Потім лаборант робить пробний варіант виробу, при 

цьому обраховується затрата робочого часу і кількість матеріалу та визначається його 

собівартість. І тільки після цього запускається у виробництво. Серійні закупки матеріалів для 

товарів проводять через посередників за кордоном: Франція, США, Голандія, Казахстан та ін. 

Лянні тканини надходять із Білорусії. Інші закуповують на фірмі «Текстильконтакт», пряжу – 

на ТОВ «Київський комерційний центр», ТОВ «Вернітас Україна», фурнітуру ТОВ 

«Фурнітура». Збут виготовлено продукції регулюється замовниками: ресторан «Козачок», хор 

ім. Г. Вірьовки, художні колективи Вінницької, Черкаської, Житомирської, Київської областей 

та ін.  

Упродовж 2013–2014 рр. працівники фабрики виготовили по наданих фотографіях 

національні польські, венгерські, білоруські та російські костюми. 

Із загального валу вишитої продукції, десь 1–2% становить ручна робота, яку виконують 

дві вишивальниці-надомниці. Машинна вишивка виконується на машинках класу 1022 та 

«Мінерва».  

На сьогодні ДП «Художні вироби» налічує 6 ткаль, мотальницю, швею, надомницю по 

виклику, майстра тканої дільниці, творчого майстра. При технології виготовлення пробного 

варіанту творчий майстер Дика Оксана Іванівна імпровізуючи створює зразок для серійного 

виробництва. Вона також виконує замовлення клієнта: обміряє, фіксує побажання покупця 

щодо покрою вироба, узору, матерілу та оздоблення. Таким чином, створюється ексклюзивний 

зразок, який може бути виконаним в одному екземплярі. На сьогодні модно замовляти 

костюми та плаття як для наречених, так і для гостей. Для молодих костюми тчуть для 

весільного обряду у перший день весілля й костюми, які одягають на другий та третій день 

весілля. Коли весілля відбувається в українському стилі, то й батьки, й запрошені замовляють 

на фабриці одяг, щоб усі були в одязі різного стилю, покрою, розкольорування. Буває, що 

весільні гості одягаються прямо на фабриці та ідуть на весілля. 

У тканні застосовують 4 техніки, які термінологічно на фабриці мають такі визначення: 

полотняне, малюнок, репсове, мережка. При виробництві застосовують натуральні (льон, 

шерсть, бавовна) й синтетичні матеріали (акріл, шовк, бавовноакріл). Сучасний асортимент 

тканих виробів ДП «Художні вироби» складають: жіночі сукні різноманітного фасону, 

орнаменту й кольору, блузи жіночі, українські жіночі та чоловічі костюми, туніки, плахти, 

сукні з жакетом або блуза із спідницею, жіночі жилети, чоловічі сорочки, молодіжні кофточки, 

сарафанчики (типу бюстьє) дитячий одяг – льолічки-сорочечки та косиночки для немовляти, 

дівчачі й хлопчачі костюмчики тощо. Доповнюючими до одягу є аксесуари – пояси чоловічі й 

жіночі, жіночі крайки, очіпки, косинки, сумочки (клач), пояси-шнурівки, косинки, гаманці. 

Оригінальні віночки виготовляє дизайнер інтер’єру Н. С. Матковська (надомна робота), яка 

закінчила Мистецький інститут художнього дизайну та моделювання ім. Сальвадора Далі 

(м. Київ). Технологія виготовлення передбачає: на бавовняну смужку, на селіконі клеять у 1, 

2, 3, 4, й 5 рядів заготовлені з різних тканин квіточки. Віночки робляться так, щоб можна було 

носити на дві сторонни, ззаду зав’язуються на стрічечки. У його основу закладають стилізовані 

маки, троянди, ромашки, волошки, соняшники жовтого, червоного, синього, білого, 

фіолетового, чорного кольорів. Така різноманітність обумовлена потребою підібрати віночок 

під колір сукні чи іншого одягу. 

Як згадує майстриня по ткацтву О. І. Дика, у 2009 р. поступило замовлення із Москви на 

виготовлення 40 плахт, з умовою, щоб вони були різних кольорів. Закупивши спеціальні фарби 

у Львові, працівники кустарним способом фарбували для цього нитки.  

2013 р. підприємство відвідала дружина екс-президента України В. Ющенка й придбала 

собі сукню, чоловічу, дітячі сорочки, скатертини та серветки. Тоді ж була укладена угода на 
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постачання виробів фабрики, особливо дитячого асортимента для продажу по мінімальних 

цінах у магазині с. Ходосівка під Києвом [5]. 

У 2017 р. на фабриці художніх виробів було виготовлено унікальний рушник. Протягом 

двох тижнів, тут виткали нитками трьох кольорів: білими, червоними та чорними (потрачено 

їх 20 кг) – рушник з традиційним національним орнаментом завдовжки 30 м та завширшки 

1,4 м. Настільки довгого суцільнотканого рушникового полотна в Україні досі не було. 

Виготовили його для презентації Національного дня України в рамках проведення 

Міжнародної технологічної виставки «ЕКСПО-2017», що відбувалася протягом літа в столиці 

Казахстану Астані. Українці дуже подивували всіх рушником рекордних розмірів. 

Над виробом, як пригадує директор підприємства Катерина Коляденко, працювали дуже 

наполегливо і відповідально: «Задля цього до нас приїжджали представники українського 

посольства і Торгово-промислової палати України, яка є розпорядником підготовки та участі 

нашої країни в цій міжнародній виставці. Замовники побажали, щоб ми виготовили насправді 

рекордний рушник. Досі найдовше суцільноткане рушникове полотно сягало 23 м. За понад 35 

років моєї роботи на цій фабриці, нинішнє замовлення було найскладнішим і безумовно 

ексклюзивним. Адже виробів таких розмірів та ще і в дуже стислі терміни ми досі не 

виготовляли» [4]. 

Роботу над унікальним замовленням майстри фабрики художніх виробів розпочали з 

розробки ескізу орнаменту Оксаною Дикою. Він насичений численними дрібними деталями: 

лініями, символами, знаками, які в певних поєднаннях мають символічну і магічну силу 

українського рушника. Майстер ткацтва Віра Чумаченко у великому зошиті розписала 

технологію виготовлення цього дивовижного 30-ти метрового полотна. Безпосередньо за 

верстатом працювала ткаля, майстер високого класу Любов Зубер, яка працює на підприємстві 

вже 17 років. Ткався рушник одночасно: білими бавовняними нитками − власне рушникове 

полотно, червоними та чорними акриловими − узор [6]. 

По всій Україні ткацтво згорнуло своє виробництво і тільки в Переяславі- 

Хмельницькому на сьогодні є ткацький цех, що дає можливість зберегти традиції художнього 

ткання в державній системі виробництва. Прагнення народу до творчості в техногенний вік 

проявляється в майже реліктовому способі – ручному тканні. Це є яскравим свідченням того, 

що переяславське ткацтво – високоякісне і високохудожнє мистецтво. 

Основна мета дирекції та працівників фабрики – збереження та розвиток українських 

народних ремесел, давніх орнаментальних мотивів у нових розробках. Орнамент, який 

впродовж століть зберіг таємницю символів нашого народу, несе в собі українську історію, 

вірування й традиції, які є оберегами сімейного вогнища й державності України. 

Отже, цей маленький острівець ткацького промислу, що діє у Переяславі, дає можливість 

зберегти народні традиції художнього ткацтва та ручної вишивки. Використовуючи 

орнаментальні мотиви, майстри фабрики виготовляють сучасні етнодизайнерські вироби: 

сорочки, плахти, костюми, рушники, скатертини тощо.  

Відповідно, вироби випущені за цей період перебувають у вжитку. Тому є нагальна 

потреба поповнити ними фондові колекції НІЕЗ «Переяслав» для перспективного 

експонування в Музеї українського рушника.  

Збереження та відновлення функціонування народних художніх промислів в Україні 

повинно бути одним із важливих державних завдань. Майбутні покоління не пробачать нам, 

якщо втратимо ткацтво та вишивку, як художню мову українського народу. 
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Natalia Zayika 

INTERPRETATION OF TRADITIONS IN THE MODERN ASSORTMENT OF THE 

PEREYASLAVKHMELNITSKY FACTORY OF ARTS AND CRAFTS NAMED AFTER 

BOHDAN KHMELNYTSKY 

In the article the modern assortment of the Pereyaslav-Khmelnitsky factory of arts and crafts 

named after Bohdan Khmelnytsky, that is based on old traditions of weaving and embroidery is 

reflected; activation of creative activity of masters and bringing in the youth to the revival of folk art. 

Key words: factory, arts and crafts, embroidery, weaving, master. 
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Рис. 1. Вироби фабрики художніх виробів ім. Богдана Хмельницького, 2004−2017 рр.  

 

 
Рис. 2. Вироби фабрики художніх виробів ім. Богдана Хмельницького, 2004−2017 рр.  
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Рис. 3. Вироби фабрики художніх виробів ім. Богдана Хмельницького, 2004−2017 рр.  

 
Рис. 4. Вироби фабрики художніх виробів ім. Богдана Хмельницького, 2004−2017 рр. 
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УДК 391(477.53)«189/195»:069.51(477.41-21 Переяслав) 

Світлана Зубер 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ СОРОЧКИ КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТЬ 

(ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ, ГАДЯЦЬКИЙ ПОВІТ) ІЗ ФОНДОВОГО ЗІБРАННЯ 

НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті подана характеристика та проведений аналіз збірки вишитих традиційних 

сорочок кінця ХІХ – середини ХХ століть, придбаних музейниками у Гадяцькому районі 

Полтавської області. Визначені традиційні риси та особливості натільного вбрання цієї 

місцевості. 

Ключові слова: сорочка, вишивка, композиція, орнаментика, колорит, фондове зібрання. 

 

Загальна збірка українських народних сорочок у Національному історико-

етнографічному заповіднику «Переяслав» (далі в тексті – НІЕЗ «Переяслав») досить численна. 

Натільного одягу, зокрема, сорочок, місце виготовленням яких є Полтавська область, 

нараховується 656 предметів, а саме по районах: Великобагачанський район – 49 одиниць 

зберігання, Глобинський – 41, Гребінківський – 3, Диканський – 2, Зіньківський – 290 

предметів, Карлівський – 2, Кобеляцький – 1, Кременчуцький – 11, Гадяцький район – 99 

предметів, Лохвицький – 39, Лубенський – 13, Миргородський – 28, Новосанжарський – 23, 

Оржицький – 3, Пирятинський – 18, Решетилівський – 6, Хорольський – 3, Чорнухинський – 

4, Шишацький район – 21 експонат збірки. 

Предмет нашого дослідження – українська народна сорочка Гадяцького повіту 

Полтавської губернії (22 вересня 1937 року постановою Центрального Виконавчого Комітету 

СРСР була утворена Полтавська область). У статті розглянуто проблематику розвитку 

традиційної сорочки Гадяччини. На основі вивчення джерельної бази, власних польових 

досліджень, фондової збірки НІЕЗ «Переяслав» досліджуються найхарактерніші риси  та 

типові ознаки одного з найдавніших видів натільного одягу, аналізуються функції, 

композиція, принципи побудови орнаменту, колорит. 

 Хронологічні рамки охоплюють період кінця ХІХ – середини ХХ століть. Всі предмети 

надійшли до фондів заповідника спільно з матеріалами етнографічних експедицій 

НІЕЗ «Переяслав», що здійснювалися в зазначений регіон, починаючи із жовтня 1975 до 

червня 1990 років. Саме в цей період пошукова робота музейників стала носити більш 

науковий характер. Значна увага приділялася роботі з респондентами, атрибуції предметів та 

вивченню особливостей композиції, орнаментальних мотивів натільного вбрання. У 

народному одязі вишивка найпоказовіше зберегла характерні місцеві художні ознаки, що 

актуалізує комплексне дослідження. Кількісний склад сорочок із сіл Гадяцького району, як 

вище зазначалося, 99 предметів зберігання, зокрема, по селах:  Полтавський Бобрик – 35, 

Лютенька – 25, Соснівка – 15, Веприк – 9, Педоричі – 7, Будища – 2, Рашівка – 2, 

Розбишівка – 2,  Дучинці – 1, Ціпки – 1. 

Мета роботи – на основі аналізу колекції досліджуваних сорочок виокремити їх 

атрибутивні ознаки, розглянути особливості декорування: вид декору, техніки вишивки, типи 

орнаментів, кольорову гаму. Адже без поглибленого вивчення специфіки колориту місцевих 

вишивок, технік їх виконання неможливо по-справжньому повністю з’ясувати їх природу. 

Завдяки застосуванню тих чи інших технік або поєднанню кількох із них в одному виробі 

сформувались риси локальної регіональної своєрідності народних сорочок.  

Темою дослідження української народної сорочки, ґрунтовно чи спорадично, займалися 

відомі майстри вишивки, етнографи, науковці: Х. Вовк, П. Чубинський, М. Сумцов, О. Пчілка, 

В. Білецька, Г. Цибульова, Г. Маслова, К. Стамеров, В. Миронов, К. Матейко, З. Васіна, 

Г. Ліщинська-Кравець, Т. Ніколаєва, Т. Кара-Васильєва, А. Дмитренко, Є. Гайова, О. Косміна, 

А. Українець, О. Нарбут, Г. Стельмащук, Р. Захарчук-Чугай, Г. Корнієнко та ін.  Проте, 
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дослідники народного мистецтва торкались питання вивчення народних сорочок 

досліджуваного регіону здебільшого фрагментарно. Вивчення традиційної сорочки Гадяччини 

вимагає проведення ґрунтовного аналізу музейної колекції, але комплексне дослідження по 

означеній темі відсутнє. 

Розпочати детальне вивчення безпосередьно «гадяцької» сорочки із колекції 

НІЕЗ «Переяслав» спонукало знайомство та співпраця із людьми, закоханими у традиційну 

вишивку: киянками Тетяною Серебренніковою, Тетяною Зез та іншими майстрами своєї 

справи. Вони досконало опанували тонкощі технології виготовлення виробів, володіють 

багатьма техніками вишивок, способами компонування складових частин орнаментів. Саме 

вони були ініціаторами проекту «Вишивка етнографічна: «Украинский народный орнамент: 

вышивки, ткани, писанки» О. П. Косачева, Киев, 1876». Першочерговим завданням було 

відновити зразки вишивок, зібраних матір’ю Лесі Українки, етнографом, письменницею 

Оленою Пчілкою, яка народилася у Гадячі на Полтавщині.  Цінність праці не лише у тому, що 

були поновлені схеми вишивок, а й у тому, що  орнаменти відтворені не на папері, а відшиті 

на полотні. Детальніше зупинитися на цій темі змушує ще й наявність одного з найцінніших 

фондових зібрань народних вишитих сорочок Гадяччини в НІЕЗ «Переяслав» з метою 

оприлюднення та введення до наукового обігу цієї частини колекції, ілюстрування розмаїття 

орнаментів, досліджених на досить вузькому територіальному просторі. Актуальним також є 

вивчення музейної збірки з метою її популяризації, відновлення власнеукраїнських технік 

вишивки шляхом проведення відповідних майстер-класів та перенесення окремих 

орнаментальних мотивів на деталі сучасного одягу, тим самим даючи їм шанс на друге 

«життя».     

До сорочки, як основної складової частини українського народного вбрання, ставилися з 

особливою повагою. Вона була чи не єдиним натільним одягом, фізичним і духовним його 

оберегом, ототожнювалася із магічною силою, схованою у тілі людини. У народній уяві 

сорочка виступала символічним замінником людини. «Малоруссы одеваются довольно 

изящно. Особенно красивы вышивки и вырезки на рубахах, которые делают честь вкусу 

малорусских женщин»  [5, с. 351]. 

«Жіноча сорочка могла виступати символом продовження чи переривання життя. 

Багатодітна мати могла позичити свою сорочку жінці, котра не могла завагітніти, і навпаки, 

для переривання вагітності жінки спалювали свою сорочку або її клаптик із вишитим на ньому 

іменем» [3, с. 117]. 

Всі народні сорочки колекції, за давньослов’янською традицією, мають білий колір. Крій 

сорочок – це завжди прямі деталі, адже народний одяг дуже економний у плані використання 

матеріалу – нічого не викидалося, не йшло у відходи. Матеріалом для їх виготовлення 

слугувало переважно полотно власного виробництва, рідше використовували фабричну 

тканину. Так, аналізована колекція налічує 77 предметів, виготовлених із власної сировини  

(переважно конопляна плоскінна, рідше конопляна матірна та лляна) і 22 сорочки із фабричної 

тканини переважно у дві пілки (коленкор, штапель, бомбак).  

Значна увага приділялася крою сорочки. Він у великій мірі залежав від ширини полотна. 

Горизонтальний ткацький верстат давав можливість отримувати полотно шириною 45–50 см. 

За кроєм сорочки є цільні, так звані додільні – викроєні з одного, на всю довжину росту, 

шматка полотна, «до самого долу». Сорочка такого крою мала найбільш високий ритуальний 

статус в обрядовій культурі українців. Добробут, міцність нової родини могла забезпечити, 

згідно традиційних уявлень українців, саме додільна сорочка молодої на весіллі. І тільки 

додільну сорочку зберігала жінка собі на смерть, як оберіг, що забезпечував їй бажаний спокій 

у потойбічному житті. У колекції левову частку складають сорочки домоткані додільні, шиті 

з трьох несиметрично складених полотнищ. Лише 8 одиниць збірки мають відрізний стан, 

тобто зшиті з двох поперечних частин, до підточки. Адже з появою більш тонкої крамної 

(фабричної) матерії, її почали вживати на верхню частину сорочки – стан. Нижню ж частину – 

підточку, яка охоплювала тіло нижче пояса та закривалася поясним одягом, викроювали з 

домотканого, зазвичай, матірного полотна.  
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 Автор окремо виділяє чоловічі сорочки, оскільки їх у колекції  лише дві одиниці. Одна 

з них має інвентарний номер 8446, шифр «Т» (тканини), матеріал – штапель, пошита у дві 

пілки, рукав вшивний, не зібраний (відкритий), характерний для сорочки типу «гуцулка», 

комір – стійка. Вишита різнокольоровими нитками хрестиком. Узор розміщений на манишці 

(36х7 см), комірі, чохлах – суцільні смуги геометричного орнаменту: ромби в ромбах, 

розділені кривульками, тобто сорочка декорована традиційним геометричним орнаментом. 

Розріз пазухи 17,5 см, застібається на дві кнопки. Датується серединою ХХ століття, придбана 

у 1989 році у с. Бобрик.  

Сорочка чоловіча Т-6697 виготовлена із фабричної тканини типу бомбак, у дві пілки, по 

боках внизу вставлені вузькі трапецієвидні клинці, вшивний рукав призібраний до манжетів, 

комір відкладний на стійці, характерний для сорочки типу «чумачка». Вишита 

різнокольоровими нитками художньою гладдю. Узор розміщений на комірі, манжетах (4,5 см), 

манишці (29х10 см) – хвилясті виводи квітів, пуп’янків, листя. Розріз пазухи 18 см, до трьох 

ґудзиків, 40-ві роки ХХ століття, придбана у 1986 році у с. Веприк. 

Локальні особливості основних типів крою жіночих сорочок виявляються перш за все у 

способі з’єднання плечової вставки (уставки) і рукава зі станком. Рукава досліджуваних 

сорочок уставкові і безуставкові. Уставка злегка розширювала плечову частину сорочки, 

спільно з призібраним рукавом декорувала її. 95 одиниць збірки мають уставковий рукав. 

Сорочки до уставок із Гадяцького району у переважній більшості (71 предмет) з’єднуються з 

власне рукавом лише за допомогою подвійного вистігу (двох рядів стібків). Оскільки рукав 

був відносно вузьким, то пришивався до уставки переважно не призібраним. Лише 24 одиниці 

збірки, окрім подвійного вистігу, декоруються ще й «пухликами», які створюють характерну 

об’ємність. «Пухлики» – приклад поєднання утилітарної та естетичної функції швів. Їх робили 

у центрі верхньої частини власне рукава (підопліччя), у місці його з’єднання з уставкою. Для 

цього полотно на рукаві збирали у зигзаги між зборками. Колекційні «гадяцькі» сорочки 

мають вузьку смугу «пухликів»: від 3 до 6 см. Можемо припустити, що оскільки уставки на 

Гадяччині викроювали переважно з половини ширини полотна, а рукав конструювався 

шириною лише одного полотнища, то цієї ширини було недостатньо для більш об’ємного 

декорування виробу. У жіночих сорочках, виготовлених із фабричної тканини, рукав, 

зазвичай, значно ширший, що пов’язано із більшою шириною крамного полотна. Переважна 

частина уставок у жіночих сорочках із Гадяцького району окрім того, що зі спини пришита 

подвійним вистігом (штапом), по боках від останнього ще й  декорована кучерявими 

кривульками, вишитими техніками глухого шва (хрест, пряма лиштва). Цей декор ззаду 

плечового шва безперечно відноситься до особливостей оздоблення жіночих сорочок із 

досліджуваної місцевості (рис. 1).  Для створення характерного об’єму у верхній частині 

сорочки, під рукавом вшивається «ластка», «ластовиця» – клин, який розширює пройму. У  

збірці лише дві жіночі сорочки не мають цієї конструктивної деталі. 

Як зазначалося вище, сорочки з суцільними рукавами існували поряд з уставковими. 

Проте у колекції обстежуваного регіону виявилося всього два предмети, що мають 

безуставковий, тобто суцільний рукав. Обидва екземпляри із конопляного полотна 

домашнього виробітку, до трьох пілок, додільні, придбані експедицією у селі Розбишівка у 

1982 році. Охарактеризуємо їх. 

Сорочка Т-5324 вишита хрестиком 2х2. На місці уставки – горизонтальний вивід 

рослинного орнаменту вишитий сіро-чорними нитками, з обох боків від якого «розкидані» 

окремі букети квіточок. Загальна ширина узору на рукаві складає 20 см. На подолі орнамент 

шириною 4,5 см, виконаний прямою лиштвою та «сліпим» (обманним) вирізуванням. 

Датується виріб 1900-м роком, вишивала Христина Григорівна Лиходід собі на придане [2].  

Сорочка Т-5325 вишита прямою лиштвою, штапівкою сірими ручнопряденими нитками. 

На рукаві суцільна композиція геометричного орнаменту «куряче море». У публікаціях, 

пов’язаних із темою народної вишивки, дослідники називають подібний узор –  «лиштва 

хмельова». Штапівка утворює зигзагоподібну ступінчасту лінію, яка у дзеркальній симетрії 

малює діагонально-геометричну сітку. У кожному, утвореному сіткою сегменті, вишитий 
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прямою лиштвою листок хмелю. Орнамент широкою смугою (27 см) заповнює уставку і 

значну частину рукава. Поділ декорований також геометричним узором, виконаним 

вирізуванням, лиштвою. Вишивала Векла Сергіївна Пономаренко у 1905 році [2] (рис. 2). 

Цікавою особливістю сорочок Гадяцького району також є використання у з’єднувальних 

швах кольорової нитки переважно темного відтінку. Зокрема, пілки в нижній частині виробу 

могли змережуватися на висоту біля 18 см «черв’ячком». Такий декор оригінально 

доповнював та композиційно завершував оздоблення виробу. У комплексі вбрання саме ця 

частина подолу була відкритою та виглядала з-під спідниці чи плахти.  

Суттєвою регіональною ознакою сорочки є оформлення горловини. Всі жіночі сорочки 

колекції мають густопризібрану на нитку та заведену під облямівку (вузенька смужка полотна, 

якою прикривався край станка), переважно зубцьовану, горловину. Таке безкомірне 

викінчення верху шийного отвору було, очевидно, найдавнішим.  Виріз горловини круглий, в 

багатьох зразках тяжіє до каре. На кінцях обшивка, зазвичай, має прорізні петлі для шнурка 

чи стрічки, зрідка викінчується повітряною петлею, ґудзиком.  

Пазуха у всіх сорочках знаходиться посередині грудей, глибина розрізу варіює в межах 

18 – 29, 5 см, підрублена та часто злегка декорована вишивкою (за Г. К. Цибульовою – 

«черв’ячком»), штапівкою, мережкою «прутик» та ін.). Оформлення низу рукава у більшості 

випадків співпадає із оформленням горловини – призібране, закінчується вузькою обшивкою, 

чохлами без ґудзиків. Викінчення рукавів часто орнаментоване тоненькими смугами, що 

правили за оздобу. Окремі екземпляри оздоблені манжетами, що застібаються на один чи два 

ґудзики. 

Окрім крою, локальну своєрідність та неповторність гадяцьким сорочкам надає вишивка. 

Ступінь орнаментації сорочок залежав від їх призначення і віку жінки. Не останню роль 

відігравала соціальна приналежність, а з нею і майновий стан власниці. З погляду вирішення 

орнаментальних мотивів і композицій споглядаються зразки рослинно-геометричного, 

геометричного, рослинного орнаментів. Наявний вплив брокарівських тенденцій у синтезі з 

архаїчними мотивами. Кожна вишита сорочка в колекції має свою неповторну композицію. 

На Гадяччині  витворилися самобутні зразки, вишиті конопляними та лляними, з особливою 

ретельністю спеціально спряденими нитками домашнього виготовлення (сировими), пізніше – 

фабричними бавовняними нитками типу заполоч. При цьому застосовували багато різних 

технік. Найдавніші орнаменти виконувалися лічильними швами, що зберігали архаїчні риси. 

Основна техніка полтавських вишивок – гладь («настилування») – переважно поєднується з 

ажурним «виколюванням», «вирізуванням», «зерновим виводом», різними мережками. Все це 

вкупі з особливо тонкою роботою надавало полтавській вишивці граціозної вишуканості, 

здатної однаково задовольняти естетичні запити селянства та верхніх шарів суспільства [4, 

с. 56-57]. До рідкісних технік вишивки у колекції відноситься техніка занизування, якою 

оздоблено подоли  лише двох сорочок, придбаних у селах Бобрик, Веприк (Т-8426, Т-6683). 

Завдяки вправному поєднанню технік вишивки виникав рельєфний орнамент із 

світлотіньовим ефектом.  

Основна увага зверталася на орнаментацію рукавів. Уставки усіх досліджуваних зразків 

оздоблені стрічковим поперечним орнаментом у ланцюжковій композиції, тобто різної 

ширини поперечною смугою, мотиви якої чергуються між собою, тому візерунок переважно 

витриманий ритмічно. В основі орнаментації переважали дрібні геометричні мотиви у 

поєднанні зі стилізованим рослинним орнаментом. Стрічка – основна структурна модель 

одягових вишивок Гадяцького району Полтавської області. Вона домінує у вишитих системах 

досліджуваного натільного одягу. Різноманітними були і способи розміщення узорів на 

нижній частині рукава. Орнаментом заповнювали третину, половину рукава сорочки, в 

окремих екземплярах досліджуваної колекції узор заповнював весь рукав. Малюнок могли 

розташовувати вздовж рукава вертикальними смугами:  мотиви «ламане дерево», «явори» 

(«пряме дерево»), що подібні до гілки, яка розпускає обабіч стилізоване листя і квіти. Інший 

різновид заповнення рукава – окремі мотиви (гілки, ромби, розетки), розташовані у шаховому 

порядку, так звана «розкидка». Поодинокі екземпляри мають сітчасту структуру, сегменти 
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якої заповнені різними мотивами на зразок вище охарактеризованого Т-5325. Можемо 

припустити, що сітчаста структура є похідною від стрічкової. Сітчасті композиції часто 

виражені принципом – структура в структурі. У вишивках уставок жіночих гадяцьких сорочок 

виявлено чітко виражені сітчасті схеми, які організовані у композиційну стрічку чи широку 

смугу. Орнаментальний мотив не є чимось сталим, зазвичай, він мобільний, проявляється в 

численних варіантах. Завдяки його вільному компонуванню, створюється безкінечний ряд 

візерунків. Важливою стороною композиційних особливостей узорів є дзеркальна симетрія.  

Для з’ясування розпізнавальних ознак вишитих сорочок, для реалізації естетичної 

функції вишивки доцільно звернутися до колориту, за допомогою якого можна співвіднести 

вишивку з певною етнографічною територією, адже в межах кожного району спостерігається 

локальність кольорової гами. Можемо припустити, що давніші зразки за загальним 

кольоровим ладом тяжіли до монохромності, у пізніших сорочках посилюється поліхромія, 

що мала локальні тенденції. У народних сорочках Гадяцького району колір – один з важливих 

виразників художніх особливостей вишивки. Композиційно виразними є жіночі сорочки, 

виконані кольором індиго. Це закордонний цінний  рослинний барвник, який давав гарну і 

тривку синю фарбу, якої не давали місцеві рослини. Таке розкольорування було характерне 

для сорочок переважно Гадяцького району Полтавщини. Тому термін «гадяцька сорочка» і 

означає перш за все виріб синього відтінку. Інтенсивно насичені барви, до яких можна 

віднести ще й яскраво-коричневі відтінки,  є основним виразником цих зразків вишивок, їх 

кольорово-тональними домінантами. Ці локальні ознаки підтверджують приналежність 

сорочок до певної території. 

Для більшої зручності аналізу досліджуваних предметів, взявши за основу технічне 

вирішення елементів колекції, автор робить спробу умовно класифікувати зразки на групи 

сорочок, композиційні сюжети яких виконані різними орнаментальними техніками вишивання 

з домінуванням: 

 тамбурного шва (ланцюжка); 

 хрестика; 

 настилування (прямої та косої лічильної гладі); 

 вирізування та лиштви (поєднання ажурних та «глухих» лічильних швів орієнтовно у 

рівних пропорціях). 

Жіночих сорочок, вишитих тамбурним швом (ланцюжком) у зібранні налічується 11 

предметів. Термін «тамбур» походить від французької лексеми tambour – барабан. Вишивали 

цією технікою переважно гачком, рідше голкою на  тканині, щільно затягненій у п’яльця, 

подібно до шкіри барабана, міцно затиснутої обичайкою.    

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть в Україні, особливо на Сумщині, Полтавщині, 

Черкащині ця техніка набуває популярності. Російські назви – «в петлю», «косичкой», 

«цепочкой» відтворюють характер цього шва. Вироби, вишиті ланцюжком, потрапляють в 

Україну із російських прикордонних сіл через Курську губернію (звідси ще й назва –  

«курські») [1, с. 234]. Далі ця техніка поширюється через Слобожанщину у Полтавську 

губернію, де зустрічається переважно на одязі, скатертях, рушниках. Розкольорування таких 

сорочок у колекції наступне: монохромне – чорним; діахромне –  сіро-чорним або чорно-

червоним із можливим вкрапленням синього чи зеленого кольорів; багатоколірне 

(поліхромне) – синім, зеленим, фіолетовим, жовтим, оранжевим, чорним кольорами. 9 

одиниць натільного жіночого одягу цієї групи пошиті із фабричного полотна у дві пілки та 2 

предмети – із тканини домашнього виготовлення: одна до підточки,  інша додільна. 

Орнаментика таких сорочок – часто геометризована рослинна, де головна роль 

здебільшого належить в’юнкому пагону, стилізованому зигзагом, навколо якого скомпоновані 

листки та квіти різних вигадливих обрисів. Отже, мотиви орнаментів рослинні, вільних 

вибагливих контурних ліній загального малюнку, не пов’язані з рахунком ниток полотна. 

Орнаментальна композиція вишивки рукава жіночої сорочки складається з двох частин: 

орнаментація уставки і основної частини рукава. На уставках узор розташований 

горизонтально у вигляді ширшої чи вужчої смуги-завитка натуралістичних квітів. Орнамент 
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густо заповнює площину полотна. Над смугою узору в деяких зразках вишиті окремі гілочки 

з квітами, листям. Рослинний орнамент основної частини рукава найчастіше компонується у 

шаховому порядку. Жіноча сорочка Т-3079, окрім іншого, декорована вузькою смугою 

рослинного орнаменту, яка ламаною лінією огинає пухлики. Таке особливе розташування 

узору, де дзеркально симетричні лінії чи спіралі розходяться донизу, отримало назву –  

«дзвоником». Так називають зазвичай лише висячу форму, незалежно від того, чи виконана 

вона узагальнено чи ізоморфно (рис. 3). 

Колористика жіночих вишитим тамбуром сорочок наступна: двоколірні, вишиті 

червоним і чорним – 4 зразки, ще 6 предметів можна віднести до попередньої групи, з 

різницею у незначних вкрапленнях до декору інших (зеленого, синього, сірого) кольорів. Один 

представник цієї групи належить до монохромних зразків, декорованих чорним. 

Жіночих сорочок, вишитих технікою косий хрестик у колекції 21. Ця техніка відома в 

Європі з ХVІІІ століття, в Україні – з початку ХІХ століття. Вона була відносно легкою для 

виконання.  Хрестиком вишивали в містах і панських маєтках предмети інтер’єрного 

призначення: панно, скатерки. Здебільшого це натюрморти, пишні букети з об’ємно-

мальовничими формами квітів, багатою гамою колірних відтінків. У народному вишиванні ця 

техніка викликана появою нових рослинних натуралістичних мотивів у червоно-чорній гамі. 

Техніка хрестик поступово витісняє давні засоби шитва, сталу колористичну гаму, традиційні 

орнаментальні мотиви. 

15 жіночих сорочок із збірки вишиті косим хрестиком 2х2, тобто з чисницею 2. У 

декількох зразках серединки круглих квітів на уставці заповнені косою лічильною гладдю. 

Таке поєднання надає орнаменту певної динаміки, особливого звучання.  Поряд із натільним 

жіночим одягом, вишитим рівномірним хрестиком, наявні п’ять зразків, виконані косим 

хрестиком з різною чисницею: 3х2, тобто асиметричним хрестиком. Виконання декору на 

виробах таким способом досить оригінальне, особливе,  робить фактуру візерунків подібну до 

тканої. Техніка хрестик часто імітує традиційні шви, зокрема «вирізування», як більш легкий 

і доступний засіб зображення. Можемо припустити, що у зв’язку з цим з’явилася «обманна 

мережка» (Київщина), «фальшиве вирізування» (Чернігівщина), «сліпе вирізування». Техніка 

розсипного косого хрестика справляє враження ажурної наскрізної сітки і полягає в тому, що 

хрестиком зашивається тло узору через одну чисницю, тобто вершини сусідніх хрестиків не 

поєднуються, а розташовуються на відстані, заданій рапортом рисунка. Сам узор залишається 

білим і сприймається як орнамент. У досліджуваній колекції є сорочка, вишита Є. П. Капустою 

у с. Бобрик обманною мережкою. Місцева назва – «хрестикова мережка».  Рослинний узор на 

ній втрачає натуралістичне трактування і набуває легкості та ажурності (Т-6696) (рис. 4). 

Розкольорування вишитих хрестиком традиційних сорочок у зібранні наступне: 

найбільше зразків, виконаних червоним у поєднанні із чорним –  14, сірими відтінками 

декоровані 2 сорочки, коричневими – 1, один предмет вирішений у сіро-чорній кольоровій 

гамі, різнокольорове вирішення на зразку чоловічої сорочки і 3 предмети збірки монохромні, 

а саме вишиті чорним. 

Група сорочок, вишитих технікою «настилування» (лічильна гладь) налічує 20 

предметів. Сюди входять сорочки, вишиті техніками «глухого» шва, тобто лічильною гладдю, 

а саме прямою, косою лиштвою.  Точною (або лічильною) гладдю виконують зазвичай 

геометричні орнаменти за рахунком ниток на тканині. Це одна з найдавніших технік. 

Характерною особливістю прямої гладі є те, що виконується вона накладанням паралельних 

стібків, віддалених один від одного на одну нитку. Прямою гладдю стібки кладуть вздовж 

ниток тканини по вертикалі або горизонталі. Коса гладь – техніка, під час якої стібки 

накладають під кутом 45 градусів до ниток основи або піткання. Коса лиштва була найбільш 

поширена на правобережній Київщині. Логічно, що у цій групі сорочок вона представлена як 

додаткова лише у п’яти виробах. Сорочки, виконані  лічильною гладдю, вирізняються чіткістю 

окреслень, їх бажано споглядати зблизька, декор на відстані не працює, особливо коли робота 

вишита нитками світлих відтінків. Вироби цієї групи окрім лічильної гладі злегка 

доповнюються ще й іншими техніками, найчастіше це  –  курячий брід, зерновий вивід, 
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штапівка, хрестик. Композиція на рукавах переважає стрічкова горизонтальна у два ряди – 12 

предметів, суцільна – 2 сорочки, вертикальні виводи – 2 предмети (один прямий, один 

ламаний), «розкидка» у шаховому порядку – 2 предмети, дві сорочки орнаментовані мотивом 

«виноград» з невизначеним композиційним центром. Декілька зразків мають вкраплення 

«сліпого» вирізування, заповненого переважно чорним кольором. Орнаментальні мотиви -  

мороки, виводи «хмельового», вітрячки, божа кривулька (горловина), виноград, «лиса» 

мережка (поділ).   

Колористика сорочок, вишитих лічильною гладдю наступна: переважно в холодних сіро-

синіх тонах – 12 предметів, коричневих – 2, білих – 1, різнокольорові чотири сорочки, одна 

сорочка декорована в чорно-червоній кольоровій гамі. 

Найчисельнішою групою сорочок із досліджуваної колекції є група сорочок, вишитих 

поєднанням ажурної техніки вирізування із технікою глухого шва лічильна гладь, їх 

налічується 45. Така комбінація найбільш характерна для сорочок Полтавщини взагалі, 

Гадяцького району, зокрема. Поєднання в одному виробі кількох технік збагачує художньо-

виразні засоби орнаментальних композицій,  надає вишивці ефекту ажурності. Ажур 

вирізування підкреслював пластику настилування, водночас підсилюючи виразність 

орнаменту (рис. 5). Найбільше предметів цієї групи надійшло із сіл Бобрик, Соснівка. 

Переважна більшість сорочок із села Соснівка датується кінцем ХІХ століття.  Важливо 

зазначити, що дві жіночі сорочки із села Рашівка, придбані до колекції, не мають декору на 

подолі. Респонденти наголошували, що у їхньому селі поділ на жіночих сорочках не 

вишивався. Єдиний експонат із села Ціпки виготовлений О. І. Деркач у 1928 році до підточки, 

узор на рукавах світло-пастельного відтінку: дві горизонтальні хвилясті смуги геометричного 

орнаменту – листя хмелю (пряма лиштва) чергується із кучерявими віконечками 

(вирізування). Горловина декорована мотивом «божі коровки». На подолі техніками 

вирізування та курячий брід виконано орнамент (4 см): хрести в хрестах. Загалом, зафіксовано 

переважно три варіанти декорів на подолах гадяцьких сорочок: це або геометричні мотиви, 

виконані чергуванням вирізування та прямої лиштви («книшувате», «саливони», «риб’ячий 

хвіст», «дев’ятиння (ромб з вирізуванням по «9») з «голубками» (косий хрест прямою 

лиштвою), «гадюки») або «обманне» вирізування (технікою хрестик переважно рослинно-

геометризовані мотиви) або «лиса» мережка. Ширина такої оздоби варіює від 2 см (рідко, в 

буденних зразках Т-6683) до 6,5 см (Т-3112), найчастіше біля 4 см.  Необхідно наголосити, що 

крім того, практично кожна жіноча сорочка із колекції завершується на подолі вузенькою (0,5 

см) смужечкою одно- чи двоколірної мережки, одночасно виконуючи функцію підрублювання 

(пруткування) виробу. Чохли, горловина, плечові шви сорочок прикрашаються вузенькими 

кривульками з мотивами: «косарики», «човники», «свиняча стежечка», «галенята». 

У цій групі рукава сорочок мають стрічкову горизонтальну композицію у 25 випадках, у 

11 – суцільну, 5 експонатів виконані у шаховому порядку «у розкидку», лише на чотирьох 

предметах рукава зкомпоновані вертикально. 

Коричнева кольорова гама домінує у цій групі сорочок, таких налічується  16 предметів, 

у синіх тонах – 12, у сірих – 7, 8 сорочок декоровані біло-пастельними відтінками, найменше, 

лише два предмети вишито чорними нитками, тобто монохромні.  

Аналіз досліджуваної колекції дозволяє стверджувати, що народна сорочка Гадяччини – 

вагома складова матеріальної культури, прояв автентичної, мистецької традиції регіону, в 

контексті культурних та соціально-історичних процесів і явищ, що впливали на її формування 

та розвиток. Проведена систематизація засвідчила: єдиним видом натільного одягу була 

сорочка із домотканого полотна. З погляду конструктивних особливостей, серед жіночих 

переважає уставкова сорочка без пухликів. Аналіз колекції натільного одягу Гадяцького 

району Полтавської області, що зберігається у запасниках НІЕЗ «Переяслав», засвідчує 

кількісну перевагу сорочок, вишитих техніками вирізування та пряма лиштва, що чергуються.  

З першої  чверті ХХ століття помітна тенденція до спрощення технік виконання, а рослинний 

орнамент вишивки починає домінувати над геометричним. При цьому сорочки Гадяцького 
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району Полтавської області зберігають свою самобутність, що виявляється у збереженні 

давніх орнаментальних мотивів, технік вишивки. 
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Svitlana Zuber 

UKRAINIAN FOLK SHIRT OF THE END OF THE ХІХ –  MIDDLE OF THE ХХ 

CENTURIES (POLTAVA PROVINCE, HADIACH DISTRICT) FROM THE 

FUND COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORY AND ETHNOGRAPHY RESERVE 

«PEREYASLAV» 

In the article the  description of the collection of the traditional embroidered  shirts of the 

end of the ХІХ –  middle of the ХХ centuries, purchased  in Hadiach district of Poltava region, is 

given and the analysis of them is conducted. The traditional features of the shirts of this locality are 

determined.   

Key words: Shirt, embroidery, composition, ornaments, colour, fundcollection. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент жіночої сорочки. Декор плечового шва зі спини.  

с. Соснівка. 30-ті рр. ХХ ст. 
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Рис. 2. Фрагмент рукава жіночої сорочки. Узор «куряче море». с. Розбишівка. 1905 р. 

 

 

 
Рис. 3. Фрагмент рукава жіночої сорочки. Узор «дзвоником». Тамбурний шов. 

 с. Великі Будища. 1920 р. 
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Рис. 4. Фрагмент рукава жіночої сорочки. Узор «хрестиковою мережкою»: виноград. 

с. Бобрик. Поч. ХХ ст. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент рукава жіночої сорочки. Техніки вишивки –  «вирізування» та «пряма 

лиштва», що чергуються. с. Соснівка. 30-ті рр. ХХ ст. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

237 

УДК 738.1.071.1(477-25)  

Олена Корусь  

(Київ) 

 

ФАРФОРОВА ПЛАСТИКА СКУЛЬПТОРІВ КИЇВСЬКОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КЕРАМІКО-ХУДОЖНЬОГО ЗАВОДУ 

ВЛАДИСЛАВА ЩЕРБИНИ, ОКСАНИ ЖНИКРУП І ЛЕОНТІНИ ЛОЗОВОЇ 

У ЗБІРЦІ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

Завданням дослідження стало вивчення творів (уточнення атрибуції) скульпторів-

фарфористів Київського експериментального кераміко-художнього заводу Владислава 

Щербини, Оксани Жникруп та Леонтіни Лозової у зібранні Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». На основі архівних джерел та бесід із авторами 

встановлено нові факти стосовно створення цих робіт, скориговано назви та датування. До 

наукового обігу введено архівні документи, які раніше не потрапляли до уваги дослідників. 

Подальше студіювання творів В. Щербини, О. Жникруп та Л. Лозової у музейних та 

приватних колекціях дозволить повніше представити їх творчість й матиме практичне 

значення для ідентифікації їх робіт. 

Ключові слова: Щербина, Жникруп, Лозова, Київський експериментальний кераміко-

художній завод, скульптура, фарфор, пластика. 

 

Творчість скульптора Київського експериментального кераміко-художнього заводу (далі 

КЕКХЗ) Владислава Щербини1 нещодавно отримала ґрунтовне узагальнення та всебічне 

дослідження на основі літературних, архівних джерел, музейних збірок та спогадів художника 

у монографії, присвяченій його творчості [2]. Наступним етапом є уточнення атрибуції його 

творів в музейних збірках. Натомість творчість його дружини Оксани Жникруп2 та доньки 

Леонтіни Лозової3, що одночасно були скульпторами та його колегами по КЕКХЗ, досліджена 

фрагментарно, музейні збірки, де зберігаються їх роботи, не вивчені належним чином. В 

музейній атрибуції, літературі та на побутовому рівні (в обговореннях творів художниці на 

інтернет-порталах) існує багато неточностей стосовно назв та датувань творів О. Жникруп, 

іноді їх приписують авторству В. Щербини, і навпаки твори його авторства приписують 

О. Жникруп. Єдиним способом виправити ситуацію є вивчення доробку скульпторки із 

залученням інформації з достовірних джерел.  

Огляд творчості О. Жникруп здійснено в короткій вступній статті до набору листівок 

заступника директора з наукової роботи Національного музею українського народного 

декоративного мистецтва (НМУНДМ) Людмили Білоус [3]. Стислий узагальнюючий матеріал 

про життєвий та творчий шлях художниць О. Жникруп та Л. Лозової міститься у монографії 

про історію КЕКХЗ дослідниці Ольги Школьної [8]. Розміщена в означених виданнях 

фактологічна інформація все ще потребує уточнення оскільки містить суперечливі дані.  

                                                           
1 Щербина Владислав Іванович (1926–2017) – скульптор-фарфорист, член НСХУ (1958). Закінчив Одеське 

художнє училище (ОХУ) ім. М. Грекова (1950) за спеціальністю «скульптор». Працював на ГФЗ (1950–1951), 

БФЗ (1951–1954, 1961), КЕКХЗ (1954–1988), де займав посаду головного художника. Створив скульптури на теми 

вітчизняної історії, фольклору, дитинства, казок та літератури. В 1980-1990-ті роки працював у бронзі, шамоті, 

дереві. З 2007 по 2016 роки створював авторський фарфор у своїй майстерні. 
2 Жникруп Оксана Леонтіївна (1931–1993) – скульптор-фарфорист. Закінчила скульптурне відділення ОХУ 

(1948–1952). З 1952 по 1954 роки – художник БФЗ, в 1955–1987 роках – скульптор КЕКХЗ. Автор ліричних 

жіночих скульптур, присвячених темам сучасного життя та літератури. 
3 Щербина Леонтіна Владиславівна (в заміжжі – Лозова; нар. 1958). Навчалася в Українському поліграфічному 

інституті ім. І. Федорова (1978–1984), факультет графіки, спеціальність «художнє оформлення друкованої 

продукції». Працювала на КЕКХЗ (1986–1991) спочатку художником, від 1988 року – скульптором. Автор малої 

пластики на галантну та народну тематику, теми казок та літератури.  
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Метою та завданнямцієї статті є уточнення інформації про твори сімейства В. Щербини, 

О. Жникруп і Л. Лозової, їх атрибуції й датування та визначення їх місця в мистецтві 

художників. Оприлюднення віднайдених архівних матеріалів здійснюється вперше. 

Мистецтво провідних скульпторів-фарфористів Київського експериментального 

кераміко-художнього заводу (КЕКХЗ) В. Щербини, О. Жникруп та Л. Лозової визначало 

тенденції розвитку фарфорової пластики України протягом 1950-х – 1980-х років. З ім’ям 

В. Щербини пов’язано становлення фарфорової пластики від початку 1950-х років на 

Городницькому (ГФЗ), Баранівському (БФЗ) фарфорових заводах, її подальший розквіт та 

стилістичні трансформації, що відбулися на КЕКХЗ в наступні десятиліття. О. Жникруп 

привнесла в фарфорову скульптуру БФЗ декоративність та витонченість, а в скульптуру 

КЕКХЗ – ліричність образів та пластичну довершеність. Л. Лозова творчо розвинула 

досягнення старшого покоління митців КЕКХЗ на останньому етапі діяльності заводу4. 

2013 року, збираючи матеріали для монографії про творчість В. Щербини, я звернулася 

до українських музеїв з листами-проханнями надати інформацію про наявність в їх збірках 

фарфорових творів майстра, яку потім було відображено в анотованому каталозі робіт 

художника [2, с. 284–353].   

В архіві В. Щербини збереглася копія акту закупівлі творів (б/н від 14.12.1988), 

здійсненої посередником – Дирекцією художніх виставок України (ДХВУ) – для Переяслав-

Хмельницького державного історико-культурного заповідника (колишня назва Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав», скорочено – НІЕЗ «Переяслав»). В акті 

зазначено 6 композицій (7 творів), придбаних у художника за 1350 крб., і один твір – карбована 

композиція «Матері», переданий ним в дарунок музею [1]. Отже нами було надіслано лист і 

до цього закладу. 

В отриманих від головного зберігача НІЕЗ «Переяслав» відповідях від 14.10.13 та 

09.12.13 зазначалося, що в музеї зберігаються 7 фарфорових композицій (8 робіт) В. Щербини: 

«Наречені» (1969; інв. № К1366, закуплена ДХВУ 1977 року), парні скульптури «Козак грає, 

дівка мліє» (1980; інв. №№ К-2170(1) і К-2170(2)), «Наречена» (1979; інв. № К-2171), «Мені 

тринадцятий минало» (1961; інв. № К-2172), «Ой, за лужком, за темнесеньким» (1979; інв. № 

К-2173), «Ой, летіла зозуленька» (1983; інв. № К-2174), «Боян» (1977; інв. № К-2175) та 1 

композиція його доньки Л. Лозової «Дівчина біля тину» (інв. № К-2176), −  закуплені ДХВУ в 

автора у грудні 1988 року.  

Закупівля 1988 року була здійснена в період, коли художник полишив роботу на КЕКХЗ, 

і, очевидно, ці твори раніше зберігалися в його заводській майстерні. Під час спілкування з 

митцем та вивчення його архіву ми уточнили атрибуцію та датування деяких із зазначених 

робіт, що знайшло відображення в згаданому каталозі [2].  

В колекції НІЕЗ «Переяслав» найбільш ранньою за часом створення роботою 

В. Щербини є скульптура  «Мені тринадцятий минало» (рис. 1). Дата «1961» разом із 

авторським підписом витиснена на денці виробу. Вона згадується в «Шевченківському 

словнику» [7, с. 371, 395], описана в Прейскуранті [4, с. 318] і, найголовніше, – відтворена на 

фото Я. Давідзона в газеті «Вечірній Київ»5, де художника зображено поряд зі скульптурою 

(рис. 2). Твір зроблений до 100-літнього ювілею від дня смерті Т. Шевченка, що відзначався, 

серед іншого, масштабною республіканською виставкою. До ювілейної дати В. Щербина 

також створив композиції: «Я до школи – носити воду школярам» (за віршем «Якби ви знали 

паничі», 1850) з поетичного збірника «Кобзар») і «Сон» (за мотивами поеми «На панщині 

пшеницю жала»). Якщо композиції «Мені тринадцятий минало» і «Я до школи – носити воду 

школярам» у моделюванні форми близькі академічній станковій скульптурі, то пластичне 

трактування жіночої фігури, що схилилася над немовлям, в композиції «Сон» зведено до 

абсолютної формули-знаку, як на стародавніх амулетах. Наприкінці життя В. Щербина вважав 

композицію «Мені тринадцятий минало» – надто прямолінійним втіленням сюжету 

літературного твору, хоча його донька вважає  фігуру хлопчика-пастушка однією з кращих в 

                                                           
4 КЕКХЗ припинив існування 2006 року. 
5  точну дату і номер випуску не встановлено.  
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українському фарфорі 1960-х років [6]. До літературних творів Т. Шевченка художник 

звертався протягом творчості неодноразово. Ще під час навчання в училищі він виліпив фігуру 

Катерини, де застосував традиційне трактування образу обманеної і знедоленої молодої 

матері. До 150-річчя від дня народження Т. Шевченка виконав у співавторстві з О. Жникруп 

парну скульптуру «Назар Стодоля» (1964). 1984 року поетичні рядки про сестер з вірша «Якби 

ви знали паничі» надихнули скульптора на створення триптиху «Мій Шевченко» (НМУНДМ, 

інв. №№ фр-5620-5622). 

Скульптурна композиція «Наречені» (1969) (рис. 3), яка значиться в документах НІЕЗ 

«Переяслав» під авторством В. Щербини, насправді є твором О. Жникруп «Красні дівиці»6 [8, 

с. 182; 283], парним до скульптури В. Щербини «Ємеля на печі»7 (1969) (рис. 4). Твори, в свою 

чергу, продовжують тему виконаної у співавторстві: В. Щербина – О. Жникруп композиції 

«Царевич на коні» (1968). Слід зазначити, що подружжя іноді створювало композиції разом, 

О. Жникруп часто була автором розписів творів чоловіка, нерідко на їх творах відбивається 

взаємний вплив.  

Фольклорна тема, що розвивала сюжети давньоруських билин і казок, була однією з 

улюблених у митця. Достатньо згадати твори: «Ємеля з царівною» (1969, НМУНДМ, інв. 

№ фр-4917), «Василиса Премудра» (1970), «Ємеля» (2010), «Казка про вірного царевича» 

(2010), «Єруслан Лазаревич» (2011). Сам художник коментував свою прихильність так: 

«Буває, дивлюся, як я раніше втілював казку про Ємелю або Івана-царевича, і розумію, що 

зараз цей сюжет бачу  зовсім інакше і починаю ліпити по-новому» [5].  

Так само свого розвитку в часі отримав образ співця народного епосу − гусляра. Ще 

працюючи на БФЗ, В. Щербина зробив перший варіант композиції «Садко» (1952), де купець 

зображений сидячим на частині морського дна. Твір був відхилений художньою радою тресту 

«Укрфарфорфаянс», оскільки в скульптурі було замало виразності та казковості, руки були 

непропорційними, підставка надто витягнутою по вертикалі [9]. В наступні роки автор 

продовжив роботу над темою. У варіанті «Садко», втіленому 1956 року на КЕКХЗ8,  

першорядним стало відтворення зовнішньої ефектності  сюжету. «Садко» (1956) став  

монографічним, класичним твором в українському фарфорі. Для масового тиражу скульптор 

на прохання керівництва заводу переробив композицію: зменшив висоту постаменту і 

спростив розмаїтість та видовищність трактування підводного світу, де  первісно було 

зображено зграї риб, морські зірки, гілки коралів, мушлі із перлами. В такому вигляді 

скульптура випускалася аж до 2000-х років.  

Слід зазначити, що звернення до сюжету билини  новгородського циклу – «Садко» було 

в ті часи не випадковим: 1952 року вийшла екранізація легенди в фільмі-казці режисера 

Олександра Птушко, яка зібрала рекордний касовий збір по країні. Рік поспіль на 

Міжнародному кінофестивалі у Венеції стрічка взяла другий приз – «Срібного лева», а 

виконавця головної ролі – Сергія Столярова було внесено до списку кращих акторів світу за 

півстолітню історію кіно. У створеному В. Щербиною образі ми впізнаємо риси його 

зовнішності.   

Знову до теми «Садка» художник звернувся 1976 року (рис. 5), прагнучи зробити 

композицію більш ясною і компактною. Якщо в творі 1956 року обрано кульмінаційний 

момент билини, коли купець спустився на морське дно віддати данину його володарю, то в 

наступному (1976) зображено епізод, коли танок мешканців підводного царства схвилював 

море, викликав бурю і потопив кораблі.  Головний герой тут представлений стоячим під 

великою хвилею. Композиційний варіант даного твору і став основою скульптури «Боян» 

(1977) (рис. 6) з колекції НІЕЗ «Переяслав». Щоправда, фігуру гусляра тут подано сидячою, а 

кольорове багатство попередніх робіт замінено на контраст білої поливи фарфору і розпису 

золотом окремих елементів. Акцент зроблено на красі матеріалу та пластичному моделюванні 

морських хвиль, що примхливо піняться навколо героя. Постамент фігури прикрашає напис – 

                                                           
6  зберігалися у зразковій кімнаті КЕКХЗ. Нинішнє місцезнаходження не відоме. 
7  там само. Екземпляр скульптури зберігається в родині художника. 
8  авторський екземпляр зберігається в НМУДМ, фр-4935. 
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традиційний зачин билинних розповідей: «Люди добрые, я вам старину скажу, да 

стародавнюю». Відсутність прямого вказування на легенду про «Садка» і застосування назви 

«Боян» вказує на використання абстрагованого образу співця народного епосу без прив’язки 

до конкретного сюжету, хоча аналогії, як показав попередній огляд, – очевидні. Композиція є 

однією з найкращих робіт В. Щербини інтер’єрного формату і становить золотий фонд 

київського фарфору. Билинний цикл знайшов також відображення у творах: «Кирила 

Кожум’яка» (1958), «За тридев’ять земель» (1973), «Богатирська забава» (1985).  

Значне місце у творчості В. Щербини останньої чверті ХХ – початку ХХI століть займає 

українська пісня. Жартівлива пісня про закоханих знайшла втілення в парних скульптурах 

«Козак грає, дівка мліє» за мотивами народної пісні «На вулиці скрипка грає». Ліричний 

характер української пісні, скромну чарівність оспіваних в ній героїнь та ніжність сумних 

мелодій передав художник в шести розписаних підполив’яним кобальтом фігурах серії 

«Українські пісні» (1984): «Ой, ходила дівчина бережком», «Ой, у броду беру воду», «Ой, 

ходила дівка воду брати», «Спать мне не хочеться», «Ой, лети зозуленька», «Ой, за лужком 

темненьким». Дві останні композиції: «Ой, за лужком, за темнесеньким» (1979) (рис. 7) і «Ой, 

летіла зозуленька» (1983) представлені в збірці НІЕЗ «Переяслав». Аналогічні їм твори, а 

також фігура «Ой, у броду беру воду», зберігаються і в колекції НМУНДМ (інв. №№ фр-4749-

4751) та датуються 1984 роком. Розбіжність у датуванні робіт пояснюється тим, що художник 

часто датував свої твори при передачі до музеїв або на виставки по пам’яті.   

Ряд літературно-фольклорних образів В. Щербини з колекції НІЕЗ «Переяслав» 

завершує твір, який в документації значиться під назвою «Наречена» (рис. 8). Тут знову 

зустрічаємося з властивою художнику містифікацією: іноді одній і тій само роботі він давав 

іншу назву, в залежності від того, на якій тематичній виставці її планувалося експонувати. 

Означена композиція в розписі також зустрічається під назвою «Люстерко» (1985) [8, с. 191; 

299]. Насправді, зображуючи сільську красуню, прибрану у парадний одяг та вінок із 

різнокольоровими стрічками9, автор відтворив головну героїню гоголівської повісті «Вечори 

на хуторі поблизу Диканьки» − Оксану, коли вона, розглядаючи себе в люстерко сама собі 

промовляла: «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша?... Разве черные брови и 

очи мои… так хороши, что уже равных им нет и на свете…». Звідси – прийняті назви: 

«Дівчина з люстерком» / «Оксана».  Композиція з Переяслав-хмельницького музею – єдиний 

відомий нам варіант, виконаний у бісквіті. Скриня, на якій сидить героїня, у трактуванні 

образу нареченої має символічний підтекст, адже здавна була вмістилищем приданого. 

Наступного року художник створив менш стилізований, наближений до сучасності образ у 

жанрі ню в композиції «Бабусина скриня» (1986). Звернувся він до нього і 2009 року у творі 

«Бабусині корали».  

Характерну для українського фарфору другої половини ХХ століття народну тему 

розвиває і бісквітна композиція Л. Лозової «Біля тину» (1988)10 (рис. 9), одна з ранніх 

скульптурних робіт художниці. Моделювання нижньої частини фігури нагадує моделювання 

дівчини у творі В. Щербини «Ой, лети, зозуленька» (батько та мати був головними вчителями 

Л. Лозової з моделювання фарфорової пластики [6]). Дівчина, що стоїть біля тину, – є 

традиційним для українського професійного та народного мистецтва сюжетом і має аналоги в 

фарфоровій пластиці БФЗ 1950-х років – в скульпторах «Травнева ніч», «Біля тину». 

Зазначимо, що тин  тут може розумітися як символічний елемент, він є натяком на простір 

селянського подвір’я, біля якого розігрувалася одвічна сцена побачення закоханих. Героїню 

Л. Лозової зображено в мрійливому стані із атрибутом кохання – квіткою троянди. Твір 

відзначається ясністю композиційно-сюжетного задуму і представляє напрямок української 

етнографії у творчості художниці. 

Висновки та перспективи. Резюмуючи огляд фарфорової пластики творчої родини 

В. Щербини, О. Жникруп, Л. Лозової в колекції НІЕЗ «Переяслав», зазначимо, даний ряд 

                                                           
9 такий варіант скульптури зберігається у родині художника. 
10 екземпляр скульптури у розписі зберігається в колекції приватного «Музею «Київський фарфор» (кн. С119). 
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творів не можна назвати випадковим. Всі експонати посідають значне місце у творчості митців 

та гарно ілюструють основні напрямки їх пошуків. 

У статті спростовано атрибуцію одного твору, що помилково віднесено до авторства 

В. Щербини, уточнено назви та датування робіт, що перебувають по постійному зберіганні у 

НІЕЗ «Переяслав», окреслено обставини створення деяких з них. Колекція означених 

фарфорових творів НІЕЗ «Переяслав» має великий потенціал для розвитку, що я і бажаю 

втілити музею в майбутньому. 

У подальшому необхідно виправити музейну атрибуцію творів В. Щербини, дослідити 

твори О. Жникруп і Л. Лозової в інших музейних збірках України. Матеріал може бути 

використаний для атрибуції творів художників музейними фахівцями та приватними 

колекціонерами. 

Автор статті висловлює подяку Ганні Ступак за допомогу у вивченні даної частини 

колекції НІЕЗ «Переяслав». 

 

Перелік скорочень 

БФЗ – Баранівський фарфоровий завод. 

ГФЗ – Городницький фарфоровий завод. 

ДХВУ – Дирекція художніх виставок України. 

КЕКХЗ – Київський експериментальний кераміко-художній завод. 

НІЕЗ «Переяслав» – Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

НМУНДМ – Національний музей українського народного та декоративного мистецтва.  

ОХУ – Одеське художнє училище ім. М. Б. Грекова. 

ЦДАВОУ – Центральний державний архів вищих органів України.  
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Korus’ Olena 

VLADISLAV SHCHERBINA, OKSANA ZHNYKRUP AND LEIONTINA LOZOVA, THE 

KYIV EXPERIMENTAL CERAMIC ART FACTORY’S PORCELAIN SCULPTORS` 

FIGURINES AT THE COLLECTION OF NATIONAL HISTORIC-ETHNOGRAPHIC 

RESERVE «PEREYASLAV» 

The aim of this paper is to study the works (refine attribution) of three authors – Kyiv 

Experimental Ceramic Art Factory’s porcelain sculptors Vladislav Shcherbina, Oksana Zhnykrup, 
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Leiontina Lozova – from one of the main Ukrainian museum’s collection – National Historic-

Ethnographic Reserve «Pereyaslav». On the basis of archival sources and conversations with 

authors new facts about creation of their works have been established, their names and dating have 

been adjusted. New archival sources have been introduced. Further study of the mentioned authors’ 

works from the museum’s and private collections would give the possibility to present the artists’ 

work more fully and would have practical importance for identification of their works. 

Key words: Shcherbina, Zhnykrup, Lozova, Kyiv Experimental Ceramic Art Factory’s 

porcelain, sculpture, porcelain, figurines. 

 

 
Рис.1. Щербина В. Мені тринадцятий минало. 1961. Бісквіт. НІЕЗ «Переяслав» 
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Рис.2. Давідзон Я. Щербина В. зі скульптурою «Мені тринадцятий минало». 1961. 

Публікація в газеті «Вечірній Київ». Архів В. І. Щербини 

 

 
Рис.3. Жникруп О. Красні дівиці. 1969. Фарфор, надполив’яний розпис.  

НІЕЗ «Переяслав» 
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Рис.4. Парні скульптури «Красні дівиці» (Жникруп О.)  і «Ємеля на печі» (Щербина В.). 

Архів Щербини В. І. 

 

 
Рис.5. Щербина В. Садко. 1976. Фарфор, надполив’яний розпис.  

Приватна збірка 
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Рис.6. Щербина В. Боян. 1977. Фарфор,  

надполив’яний розпис золотом. 

НІЕЗ «Переяслав» 

Рис.7. Щербина В. Ой, за лужком, за 

темнесеньким. 1984. Фарфор, підполив’яний 

розпис кобальтом. НІЕЗ «Переяслав» 

 

Рис.8. Щербина В. Дівчина з люстерком 

(Оксана). 1985. Бісквіт. НІЕЗ «Переяслав» 

 

Рис.9. Лозова Л. Біля тину. 1988. Бісквіт. 

НІЕЗ «Переяслав» 
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УДК  398.3(398.89) 

Людмила Костенко  

( Київ) 

 

НАРОДНІ КАЛЕНДАРНІ СВЯТА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 

(50-70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

У статті на польових матеріалах розглядаються народні календарні свята, які 

побутували у селах Переяслав-Хмельницького району Київської області у 50-70-х роках ХХ 

століття.  

Ключові слова: календарні свята, Сорок Святих, Благовіщення, Великдень, Трійця, 

Петра і Павла, Андрія, Різдво, Меланки, Масляна та інші. 

 

Попередні дослідники збирали відомості про свята народного календаря 

Переяславщини. П. Чубинський записував весняні календарні звичаї та обряди, веснянки, 

колядки та щедрівки у селах Іваньків, Корнієвка та містечку Борисполі Переяславського 

повіту [36]. Інший дослідник А.В. Богданович описав календарні свята Полтавської губернії, 

до якої входив Переяславський повіт, проте не вказав місцевості, з якої вони походять [1]. 

Польові матеріали на історичній Переяславщині збирали З. Гудченко, Л. Артюх, Т.Зубрицька, 

О. Щербак, О. Васянович [2]. Дві дитячі колядки записала С. Микитченко [5]. Зелені свята на 

Переяславщині вивчали Л. Котлярова та С. Левченко [4]. Обряд встановлення Троїцької Віхи 

досліджував О. Курочкін [3]. Мета нашої праці – на основі польових записів дослідити народні 

календарні свята, які побутували у селах Переяслав-Хмельницького району Київської області 

у 50−70-х роках ХХ століття. Хронологічні межі дослідження обумовлені віком інформантів 

та періодом збереження народних традицій.  

Розпочнемо дослідження з весняних свят, які відкривають новий аграрний сезон. Носії 

народних традицій першим весняним святом називають «Обретіння» (9 березня). За 

народними віруваннями  цього дня птахи повертаються з вирію. «На Обретення починається 

весна, бо птахи обертаються» [12]. Першим весняним святом називають також «Сорок святих» 

(22 березня). За народними віруваннями цього дня сорока завершує будувати гніздо на 

відкладає перше яйце «Як сорок палочок сорока поклала собі на гніздо, вже вона буде яєчко 

нести, вже весна буде» [27]. Напередодні свята господині відбирали сорок картоплин для 

сівби, щоб стільки ж виросло під кущем [33; 30]. Перед святом від хати прибирали та 

спалювали очерет, кукурузиння, сояшничиння, якими утеплювали її на зиму. У стінах 

замащували дірки від мишей. Хату рудили та білили глиною. «Я працювала у Броварському 

районі. А це мені умри треба приїхати, одкидать хату і порудить. Рудили глиною, а тоді білою 

глиною білили» [33]. На «Сорок святих» пекли сорок пампушок, змащували часником з 

цибулею та їли [28]. 

За іншими народними віруваннями природа прокидається на «Явдохи» (14 березня). «На 

Явдохи корінь оживає» [12].  Наперелодні свята картоплю, призначену для сівби витягували з 

погреба і розстеляли у хаті, щоб погрівалася [33].  Початок весни пов’язували і з «Теплим 

Олексієм» (30 березня). «Було, кажуть, на Явдоху весна. А дід було каже – Еге, Альошка тепло 

принесе, ото парєнь, а Явдошка – нє» [26]. На «Теплого Олексія» з «омшаника» (погреба) 

виносили вулики та обкурювали бджіл [33]. «Мій батько виносив вулики на Теплого 

Олексія» [29].  

Прихід весни пов’язували і з Благовіщенням (7 квітня). Після цього дня починали 

працювати на землі, а до того її «не займали» [12]. За народними віруваннями на Благовіщення 

зозуля відкладає перше яйце [31]. З цього дня вона починає кувати. Поганою ознакою вважали, 

коли зозуля «закує до Благовіщення» [12].  

На весняний період припадає Великий піст. На четвертому тижні посту відзначали свято 

«Хрестя». З цієї нагоди з білого борошна пекли хрести та споживали. Повсякденний хліб на 

відміну від святкового виготовляли з житнього борошна [28; 31]. 
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Передостанній тиждень перед Великоднем називали «вербний» [35]. На цьому тижні у 

неділю освячували вербу. Гілочки верби ставили на покуті [2, с. 166]. «Принесе мати з церкви 

вербу. Ми діти тими лозинками одне одного б’ємо  – Не я б’ю верба б’є, за тиждень Великдень, 

недалечко червоне яєчко. Повстромляємо його і прийметься, росте» [28]. За тиждень до 

Великодня священик об’їжджав сільські двори і збирав данину на церкву. «Їде конякою, 

збирає данину на церкву. Мій дід виносить мірку зерна» [33].  

Останній тиждень перед Великоднем називали «білий», тому що у цей період білили 

хати [35]. Роботу мали закінчити до «Чистого четверга». «До Чистого четверга шоб була біла 

хата» [33; 13]. У «Чистий четвер»  хату обмітали віником, «шоб жаби не лізли» [29; 33]. 

Постові рушники замінювали на святкові, долівку застеляли соломою [33; 13]. У «Чистий 

четвер» купалися. У купель дівчини клали любисток, «щоб люб’язна була» [33]. «Чистий 

четвер» називали також «Страсний». Цього дня з церкви приносили свічку, якою «писали» 

хрести на сволоках хати та у хліві [32]. «Перед великими празниками нічого не позичали» [13]. 

Паску пекли у четвер або суботу. У суботу фарбували яйця [28]. Паски пекли у великих 

сковородах  та у маленьких кухликах для дітей [15; 16]. На Великдень освячували паску, яйця, 

м’ясо, ковбасу, скибку хліба, сіль, пшоно для курчат [9; 12].  Дари складали у великі білі 

корзини, які купували на базарі у Переяславі [9; 16]. У багатьох селах церкви були зруйновані.  

Жителі села Лецьок святили паску у Циблях та Виповзках [15]. З села Підсінного ішли  до 

церкви у Стовп’яги [35]. Жителі Мазінок святили паску в Поділлі [33]. «З бабою понесли паску 

в Поділля святить. Так тоді ці активісти перестрівали, не дозволяли мазінчанам іти в Поділля 

в церкву» [32; 33]. 

На Великдень споживали паску, крашанки, борщ, капусту, гречану кашу, узвар або 

кисіль з грушами, молочний кисіль, ряжанку, пиріжки, млинці з сиром [26]. Споживали  також 

солоне або запечене у чавуні м’ясо зі смальцем, яке зберігали від Різдва [10; 25; 28]. Сир та 

інші молочні продукти зберігали від Великого посту «У піст хоть корова і отелилась, печуть 

молозиво, чавун зав’язують і в погреб» [10].  

На Великдень протягом тижня ходили в гості до родичів та знайомих [12]. Молоде 

подружжя обов’язково відвідувало батьків. У гості приходили з калачем і крашанками «Калач 

довгий, плетений хрестом і обведений тістом. Іти до когось, да калача ж узять, не паску 

понесеш. А зараз і з паскою, із калачем» [30]. Діти відвідували хрещених батьків. «Нас 

восьмеро в матері було і вона вісім калачів робить. Однесем, нам дадуть по платочку» [28]. 

Діти  «христували» –  вітали родичів, хрещених батьків і односельців зі святом: «Христос 

воскрес! Будьте здорові, з празником!» За привітання отримували яйця: «Такі довольні були 

яйцю. Бо оті ж податки, і яйця здавали» [33]. Хрещені батьки готували для дітей гостинці 

«Піду до хрещеної матері, похристую, вона чи лєнту дала, чи хусточку, канфет» [35].  

Через тиждень після Великодня у понеділок відвідували могили родичів. Поминки за 

померлими називали «Проводи», [10; 33], «Гробки» [14; 9]. На могили клали яйця, цукерки, 

які забирали діти [32; 10; 14]. Цукерки і печиво роздавали і з мисок. Вони мали залишитися 

порожніми, «шоб мертві поїли» [9]. 

На кладовищі на ряднах розкладали їжу. Сідали обідати в один ряд – «у лаву» [33; 32; 

14]. На обід готували яєшню у печі, кисіль з сухих вишень і яблук – «червоний» та з молока 

«білий». Перед споживанням їжі припрошували до чарки [14; 33; 32]. «Людина ж хоче 

кожного попоштувать, щоб поцарствували за його рідних. То як з одного краю почне… Їжа 

стоїть, а поштують з чаркою. Доки пляшку не розпоштуєш, ніхто не сідає» [32].  

На «Григорія» (6 травня) сіяли гарбузи та квасолю, «щоб рясно родила» [32].  

«Свекруха –Звечора наб’ю ями на гарбузи, а тоді підеш, позагортаєш» [29]. Після сівби жінки 

сідали на «обніжку» (межі) або у ямку з зерном, «щоб гарбузи були великі» [29]. «У нас одна 

жінка садила гарбузи. Посадила і сіла на обніжку» [32]. На «Григорія» на пасовище вперше 

вигонили корів гілочками свяченої верби [11]. У селі Пологи Яненки  корів вигонили 1 

травня [31].  
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На свято «Гліба і Бориса» (15 травня) у лісі заготовляли зілля, зокрема звіробій, 

безсмертник з жовтим цвітом, довгу пахучу траву – «зубровку». Зілля використовували для 

лікування людей, домашньої худоби та птиці. «Зубровку» кидали в горілку для запаху [30]. 

На «Вшестя» (25 травня) освячували криниці. Після того влаштовували святковий обід. 

«На Вознесення ми з бабою ходили у Харківці  стежкою через жито, там ліс є і криничка. 

Батюшка воду святив і люди в основному з Харківець готовили обід. Обідали біля тої 

кринички. Це було десь у 54-тому, отако» [32]. У селі Соснова на «Вшестя» відзначали 

Храмове свято [12]. 

На п’ятидесятий день після Великодня святкували «Зелені святки» [12], «Зелену 

неділю» [20; 26; 35; 27],  «Русалчин тиждень» [33]. У «клечальну» суботу садиби прибирали 

«клечанням». У хату заносили гілля орішини [18], берези [ПМА, 19], на столі ставили букет 

квітів [29], долівку встеляли травою «гав’яром» (аїр) [7]. У деяких місцевостях для прибирання 

хати не використовували «вербу, бо вона плакуча, березу, бо вона вдова, сосну, бо вона 

хвороби приносить» [7]. На садибі напроти порогу в ряд закопували три великі гілки клена, 

в’яза [20; 29], берези, дуба [12]. Зеленим гіллям заквітчували також господарські будівлі, 

криниці, хвіртки. У четвер до схід сонця «клечання» прибирали і спалювали  [7]. За народними 

віруваннями у «клечанні» ховалися  душі померлих, в тому числі нечистих «вся нечисть 

зібралася в хаті» [7]. За іншими віруваннями «клечання» довго не тримали в хаті, щоб не 

викликати засухи [35].  

У «клечальну суботу» на кожному кутку села встановлювали «Віху» та її різновиди 

«Зелений дуб» [7; 8], «Дук» [22], «Хрест» [21]. Хлопці і чоловіки приносили з лісу 

соснове [17], кленове [23], вільхове [6] або дубове [35] дерево висотою 15-20 метрів, обрізали 

гілля [35]. Дівчата обв’язували дерево «шовковою» травою з білими цвітом, травою 

«зозулькою» з темно-рожевим цвітом [6], «гав’яром», любистком [17], півоніями [21], 

жоржинами [11], трояндами, ірисами [35]. Троїцьке дерево прикрашали також ромашками, 

сокирками, знайденими в житі [22]. На його вершку встановлювали ікону Божої Матері під 

рушником [17; 6; 23; 22; 12]. «Хрест» утворювали за допомогою поперечної перекладини, на 

яку також вішали ікону [21]. Траплялося на вершку троїцького дерева встановлювали 

прапор [11]. 

Троїцьке дерево ставили на вигоні [6], на перехресті доріг [21], на царині [12], на 

островках левадки [23]. Місце біля нього по колу, в радіусі трьох метрів, обставляли 

деревцями, встеляли травою. Тут співали, танцювали народні танці: польку, краков’як, 

яблучко, гопак у супроводі гармоні, балалайки, під качалку і рубель, «під язик». Гуляння 

тривало до ранку. У неділю до троїцького дерева  сходилися односельці, приносили ослони, 

співали і танцювали [7; 21; 22; 6; 32; 35]. Діти гралися в Дука, Жмурки, в Третього 

лишнього [34]. У селі Пристроми біля «Віхи» робили будку на чотирьох стовпах, яку 

накривали гіллям. У будці гралися діти [35]. На свято молодь встановлювала гойдалки і 

гойдалася парами [21]. «На вигоні, де два в’язи разом, на одному і на другому роблять хлопці 

ужву із дерева, чіпляють дві латі, перекладина. Музика грає, хлопець і дівчина становляться і 

гойдаються» [27]. 

Троїцьке дерево стояло три дні, «бо три дні празника» [17; 8], тиждень, до наступної 

суботи [22; 35]. У понеділок увечері або у суботу його розбирали. «Обов’язково треба 

розібрать, щоб дощ ішов» [35]. Любисток і «гав’яр» забирали жінки для купання дітей. 

Чоловіки обмінювали дерево на чотирьохлітрову або шестилітрову сулію горілки [21; 22]. 

Розбирання троїцького дерева супроводжувалося народним гулянням [17]. До сьогоднішнього 

дня  «Віху» встановлюють в Денисах [10], Мазінках [32], Пристромах  [35]. У селах Вовчків 

та Пристроми до 1993 року її встановлювали на кожній вулиці [34].  

На троїцькому тижні у «Сухий четвер» жінки виймали зі скринь та сушили  сорочки, 

хустки, юпки, карсети, килими, рядна [32; 29]. На «Зелені святки» не сапали городини, бо 

«жаби у діжки плигатимуть» [12].  У цей період не купалися у річці, бо «русалки затягнуть у 

воду» [33]. На Трійцю справляли весілля. Запрошували на весілля у  «клечальну суботу», а 
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справляли його, не в неділю, а в понеділок [27]. На «Зелені святки»  відвідували родичів. «До 

нас ходила тітка. Прийде, вареники гречані з козиним сиром принесе» [27].  

У ніч на Івана Купала (6 липня) дівчата виготовляли вінки з цвіту картоплі та волошок і 

пускали їх на воду [21; 14; 32]. «Носили увечері до річки Альти, на воду пускали. У який край 

попливе вінок, з того буде твій наречений» [32]. За народними віруваннями – «якщо вінок 

потоне – помреш» [2, с. 166]. 

У ніч на Івана Купала хлопці та дівчата стрибали через вогнище. Його розпалювали 

коноплями, які хлопці крали на городах [14; 30].  Стрибаючи через вогнище, приказували: «На 

Івана хліб пекла, а на Петра вибирала» [35].  

Напередодні свята «Петра і Павла», яке припададо на 12 липня, проводили зажинки. 

«Кажуть, до Петра треба перший сніп ізжать» [32]. На «Петра і Павла» закінчувався піст 

«петрівка». За святковим столом споживали молоду курятину, молоду картоплю, свіжі огірки, 

капусту  [32]. «На Петра молоденьку картопельку і півника. З півником борщ і капустина» [31]. 

До свята варили вареники  [32]. Співали петрівчані пісні.  

Петрівочка, мала ніченька.               Замочки да й замикала. 

Не гуляла наша дівонька.                  Сиди ж доню да й у коморі, 

Чого ж вона да й не гуляла.              Поки пройдуть да й поговори. 

Її мати да й не пускала.                     Вони пройдуть да й ляжуть спати. 

У комору да й зачиняла,                   Тоді доню пущу погуляти  [20]. 

У селі Підсінному на «Іллі» (2 серпня) відзначали Храмове свято  [35]. Після «Іллі» не 

купалися в річці  [29]. До «Гавриїла» (26 липня) намагалися змолотити горох, бо наступали 

дощові дні  [32]. На свято «Пантелимона» (9 серпня) святили криниці. «На празник 

Пантелимона правилося біля кринички як на гробках» [14]. На свято «Маковія» (14 серпня) 

готували «шулики». «Коржі ламали і перекладали маком, сметанкою або медом, сходилися і 

їли» [30]. На «Спаса» 19 серпня святили у церкві мед та садовину [30]. 

У селі Мазінках на «Другу Пречисту» (21 вересня) відзначали Храмове свято. «Родичі 

приходили, з других сіл приїжджали кіньми і храмували. Треба було не тільки поставить на 

стіл, а обов’язково пиріжків родичам дать» [32]. 

На «Здвиження» (27 вересня) у селі Дем’янці відзначали Храмове свято [32]. За 

народними віруваннями цього дня у землю ховаються вужі та гадюки, тому не можна ходити 

до лісу [32; 29].  

До «Покрови» (14 жовтня) завершували осінні роботи. В народі приказували: «Покрова′ 

всі роботи покрива» [31]. До «Покрови» господині клали до діжки капусту, помідори та огірки. 

Якщо ж запізнилися, цю роботу виконували у день тижня, на який припадало свято [31]. Після 

«Покрови» дівчата збиралися заміж, приказували: «Покрівонько, Покрівонько, покрий мою 

голівоньку» [32]. Після «Введення» (4 грудня) «землю не займали» [12]. 

У ніч на «Андрея», яке припадає на 13 грудня, дівчата ворожили на судженого. Вони 

ставили у воду гілячки вишні. Якщо вишня розцвіте – дівчина вийде заміж [20; 31]. Вишня 

дівчат сварила: «Щоб тобі так розвиваться, як мені двічі на год розцвітаться» [31]. Дівчата 

рахували на огорожі ліси – «жонатий» – «не жонатий» або «вийду заміж» – «не вийду» [35]. У 

селі Мазінки на «Андрея» дівчата пекли калиту [32].  

У грудні відзначали свята – «Варки» (17 грудня), «Савки» (18 грудня), «Миколая» (19 

грудня) [32]. В народі приказували: «Сави і Варвари ночі увірвали» [30]. На «Миколая» у селі 

Пологи Яненки відзначали Храмове свято. «Їдуть з усіх сіл до нас на Храм. Мати готовиться 

два дні. У мене в Вергунах три тітки було, приїжджають з ночовкою. Співи по всьому 

селу» [29]. 

6 січня справляли «Кутю» [27], «Багату кутю» [29], а 7 січня – «Роздво» [25; 20; 29]. До 

заходу сонця залишали всю роботу [35]. Батько заносив у хату великий оберемок соломи і клав 

на покуті. Після того у рукавицях ставив горщики з кутею і узваром. Мати приказувала: «Несу 

кутю на покутю, узвар на базар» [7]. «Кутя, кутя, на покутю, а узвар на базар» [21; 12]. На 

горщики клали пиріжки, які після свят віддавали корові [7].  
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Кутю готували з ячменю, пшениці [18; 7; 21], перлової, рисової крупи [26]. Ячмінь 

товкли у ступі і поливали водою, щоб відійшла луска. Узвар варили із сушених яблук та 

груш [33; 29]. На «Багату кутю» готували пісні страви – борщ з грибами, смажені в’юни, 

холодець з в’юнів [27; 35], пиріжки з квасолею, буряком, калиною, сушеними яблуками, 

капустою, гречаною кашею [7; 9]. На «Роздво» до пісних страв додавали кишку, ковбасу, 

ковбик, підчеревину [25; 33; 32].  

Коли на небі з’являлася перша зірка, сідали вечеряти. «Уже народився Ісус Христос, 

зійшла зірочка, зайшов празник великий» [35]. Дорослі вечеряли за великим столом, а діти на 

полу (настил із дощок) – за маленьким столиком [27]. Перед вечерею у вікно гукали Мороза: 

«Мороз, Мороз, іди до нас куті їсти» [27; 12; 24]. Після вечері миску з кутею накривали хлібом 

і рушником, клали ложки для померих родичів [2, с. 166]. «Вранці дивляться, чи не 

перевернулая нічия ложичка. Як перевернеться – ота вмре, кажуть» [9]. 

На «Багату кутю» діти носили «вечерю» («кутю») до діда і баби, хрещених 

батьків [32; 24]. Цього вечора колядували «табуном». До господарів зверталися: «Благословіть 

колядувать!» [32]. «Зайшли до баби Олени Власової, поколядували, вона дала всім по 

квашеному яблуку» [32].  

Шо й на Роздво й увечері              Крикнув Христос на Святії 

Ходив Христос по оселі.                Подайте ключі золотії.  

Ранню росу обмиває                       Відімкніте в раю пекло. 

Свої уста прокропляє.                    Да випустіть праведні душі.  

Ішов Христос дорогою                  Тільки одну не випускайте.  

Зустрів дівку із водою.                   Бо ця душа согрішила  

Ой дай дівко ції води пити            У неділю рано їла,  

Свої уста прокропити.                   А в п’ятницю пісню піла.  

Ой дала б я, да нечиста                  А в суботу не вмивалась,  

Нападало з клена листу.                З отцем-ненькою ругалась.  

То ж ти дівко сама не чиста          Дев’ять синів породила  

А це вода та й пречиста.               Да всі в морі потопила [29; 30; 31]. 

Увечері перед Різдвом дівчата ворожили на судженого. Вони через тини перекидали 

чоботи і спостерігали: у яку сторону повернеться носок чобота, туди і заміж підуть [26]. 

Виходили надвір з ложкою куті і слухали у якій стороні загавкає собака, звідти прийдуть 

старости [33].  

На Різдво приходили у гості до родичів та знайомих з кутею, яку споживали гуртом та 

колядували [27]. «Приходять гості і тієї гульні…  Я ходила з бабою. Позбираються у якійсь 

хаті, колядують, гарно на три голоси співають» [35].  

На «Меланки» 13 січня щедрували під вікном, більше дівчата [7; 24]. «Пошли ж ми до 

Семенченка Дмитра. Той нам по грудці меду одкулупав у тряпочку каждій. Такі ж ми були 

довольні, що це ж солод» [10].  

Щедрівочка щедрувала            Винеси до вікна. 

До віконця припадала.             Не чіпай, не ламай, 

Що ти тьотко напекла              А ціленьке давай [24]. 

 

Щедрик ведрик               Дайте сало, 

Дайте вареник,                Дайте ковбасу, 

Грудочку кашки,             А на кінець  

Кільце ковбаски.             Дайте буханець [24].  

А ще мало 

 

Васильова мати пошла щедрувати 

На тую нивку, на ту половинку. 

На той обложок, дайте, тьотю пирожок. 

Не дасте пирожка, візьму вола за рожка. 
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Та й поведу на моріг та викручу правий ріг. 

Правим рогом трубити, а воликом робити, 

А пужкою поганять, вас тьотю з празничком поздоровлять! [32].  

 

Шо в тому домочку як у віночку.              Там господар як ясне сонце.  

Щедрий вечір, добрий вечір!                     Щедрий вечір, добрий вечір!  

Там господиня як калина.                           Там діточки як квіточки.  

Щедрий вечір, добрий вечір!                     Щедрий вечір, добрий вечір! [29; 30; 31]. 

На «Меланки» увечері дівчата ворожили на судженого [12]. Вони зав’язували хусткою 

очі, брали до рук  діжу для замішування тіста і крутилися. Після того направлялися вперед. 

Коли потрапляли у двері – вийдуть заміж, а якщо ж під комин – сидітимуть в дівках [20]. 

Дівчата вибігали на вулицю з млинцем  і запитували ім’я першого стрічного, так буде звати і 

майбутнього чоловіка. Вони також слухали розмови сусідів під вікном. Якщо лунало слово 

«піди» – вийдуть заміж, а якщо ж «сядь» – сидітимуть в дівках [15]. 

Починаючи від Різдва з хати не виносили сміття, а залишали його в кутку. В народі 

вірили: «Якщо раніше виметеш, то все добре виметеш». На «Меланки» цим сміттям підсипали 

дерева, «щоб сад родив» [7].  

На Новий рік (14 січня) до схід сонця хлопці та чоловіки посівали родичів зерном: «Сію, 

вію, повіваю, з Новим роком вас вітаю! Нехай у вас родить жито, пшениця, всяка пашниця, 

льон по коліна, щоб у вас, дядько да дядина, голова не боліла. З Новим роком Вас!» [26].  

18 січня увечері святкували «Голодну кутю» [33; 29; 35]. За столом споживали пісні 

страви. У кутю ставили хрестик з соломи [21]. Перед споживанням їжі старший чоловік роду – 

дід запрошував Мороза кутю їсти. «Морозе, Морозе, іди до нас куті їсти. Як не йдеш до нас 

куті їсти, не йди не на жито, не на пшеницю, на всяку пашницю» [33; 29]. Після вечері 

прогняли святки. «Як поїли кутю, вибігали до воріт і по воротах били» [33]. На «Голодну 

кутю» хлопці знімали хвіртки від тинів, де жили дівчата і заносили на сусідній двір [35].  

На Водохреще 19 січня на річці з льоду вирізали хрест і обливали буряковим квасом [7]. 

Господарі кіптявою від свічки «писали» хрестики на дверях хати та господарських будівель, 

«щоб злий дух не йшов» [22]. На «Різдв’яний день» (21 січня) проганяли святки. Збиралися в 

одній хаті обідали та веселилися [35]. Один раз на рік з 28 на 29 січня «загощали домового» – 

готували кутю та залишали її на столі на ніч [7]. 

«Власія» (24 лютого) святкували господарі, які мали корів, особливо коли корова була 

тільною, «шоб розтелилася» [35].  

Передостанній тиждень перед Масляною називали «Всеїний тиждень». У цей період 

можна було споживати усі продукти [32; 8]. В народі казали: «Всеїдна дитину загубила, їде 

шукать» [32].  Після нього ішов «Пущальний тиждень», на якому зі скоромного можна було 

їсти тільки молочні продукти [32; 8]. Останній день на «Пущальному тижні», який припадав 

на неділю, називали «Масляною» або «Пущанням» [32; 8]. На початку «Пущального тижня»  

Масляну зустрічали, а в кінці – проводжали [8; 9]. Зустріч і проводи Масляної 

супроводжувалися народними гуляннями. «Пущання було, сходяться, гуляють» [8; 7]. У кінці 

Масляну проганяли з гуркотом «Як виряджали – гуркали об двері дручком, шоб вигнать 

Масляну» [9]. 

На Масляну готували вареники з сиром [6; 10; 30], млинці [11], пиріжки [7]. «На Масляну 

вареники з сиром їли, заговлялися» [10]. «Заговини на Масляну, останній раз їли 

вареники» [35]. Дівчата прив’язували до рук колодки неодруженим парубкам. «Де який 

табунець збереться, колодки прив’язують» [6; 30]. На Масляну каталися на санках [11]. Після 

Масляної починався Великий піст. У цей період сир та масло складали у діжки, заливали 

сироваткою і зберігали у коморі до Великодня [35; 33]. 

Отже, у 50−70-х роках ХХ століття на Переяславщині відзначали усі свята народного 

календаря незважаючи на супротив радянської влади. Перспективними є  польові 

дослідженння інших галузей народної культури цього періоду. Зібрані матеріали 

прислужаться  для нових наукових студій.  
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NATIONAL CALENDAR HOLIDAYS OF PEREYSLAV 

The article on field materials discussed national calendar holidays, which were noted in the 

villages of Pereyaslav-Khmelnitsky district of the Kiev region in the 50-70 s of the 20th century. 

Key words: сalendar holidays, Forty saints, the Annunciation, Easter, Trinity, Peter and Paul, 

Andrew the First Called, Christmas, Melanki oil and others.  
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Наталія Костюк 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ТРАДИЦІЙНА МУЗИКА КЛЕЗМЕРІВ ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ 

МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У статті висвітлюється тема побутування традиційної музики клезмерів в селах та 

містечках України, показано особливості розвитку єврейської музики. Подано опис основних 

форм та жанрів музики клезмерів, їх стилю та манери музикування. Піднімається питання 

змішування культур тих народів, з якими співіснували клезмери і вплив на їх традиції та 

обрядовий побут. Наводяться дані про творчий та життєвий шлях відомих єврейських 

музикантів – клезмерів, про їх великий авторитет в музичному світі, про вплив на розвиток 

джазової музики в США. Простежується шлях відродження музики клезмерів і внесок у цю 

унікальну культуру відомого в музичних колах кларнетиста, сучасного клезмера – Дмитра 

Герасимова. 

Ключові слова: смуга осілості, музика клезмерів, стиль, скрипка, кларнет, Дувид 

(Дейв) Терас, відродження, фестивалі, джаз, українська музика.  

 

Смуга єврейської осілості в Україні була введена Катериною II в 1791 р. і проіснувала 

до 1917 р. До цієї смуги належав і Переяслав. Коли саме оселилися євреї на Переяславщині, 

писемні джерела не залишили прямих даних, але імовірно, що в Переяславлі Руському вони 

проживали вже у XII ст. 

Наближеність Переяслава до Києва сприяла тому, що єврейські родини дуже часто 

емігрували. Тому їх чисельність у Переяславі в плині віків мінялася. Так у ХІХ ст. населення 

Переяслава досить швидко переростало з українського на українсько-єврейське. Кількість 

єврейського населення збільшилося з кількох сотень до третини та половини переяславців. Це 

було пов’язане з тим, що Переяслав відносився до «смуги єврейської осілості», тому євреї тут 

мали право селитися. 

Історично так склалася драматична доля єврейського народу, що він постійно зазнавав 

гоніння. Не минули ці події і переяславських євреїв. Якщо на поч. ХХ ст. їх було біля 40% від 

усіх жителів Переяслава, то перед початком Другої Світової війни в чотири рази менше. 

Поширеним професійним заняттям євреїв-міщан була сфера послуг й різні ремісничі 

промисли. В 1914 р. євреям в Переяславі належали пароплавство, обидві аптеки, 4 склади 

аптечних товарів, кондитерські, булочна, єдина чайна, фотомайстерні та годинникові 

майстерні [6].  

В 1900 р. в місті діяло 8 синагог. Було в Переяславі казенне єврейське училище 1-го 

розряду (відкрите в 1854 р.), а також однокласне початкове чоловіче приватне єврейске 

училище, талмуд-тора. В 1912 р. функціонували Товариство допомоги бідним євреям, 

Ремісниче і Дрібнотоварне єврейське ощадно-зберігальне товариства. В 1913 р. створені 

богодільня, нічний приют при синагозі [6]. 

В даній статті поставлено завдання проаналізувати питання побутування музичного 

фольклору єврейських музикантів, яких в середовищі цього народу називали – «клезмери». 

В перекладі слово «кліземер» – «музичний інструмент» – це єврейські народні 

музиканти, що грали переважно в мандрівних ансамблях («капелах») з трьох-п’яти виконавців 

на весіллях, бармицвах, балах, святкових гульнях, ярмарках. Побутування музикантів – 

клезмерів ввійшло до історії музичного мистецтва як вид світської творчості, яке не мало 

нічого спільного з релігійним хасидським. 

Автор статті проаналізувала існуючі дослідження побутування народної музики в 

середовищі єврейських громад на території найбільшої їх осілості в Україні. Прикро, але 

достовірних даних щодо існування музичних колективів – клезмерів на Переяславщині не 

знайдено. Це не є фактом того, що їх не було. Клезмери, так, як і мандрівні незрячі музиканти 
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українського фольклору гастролювали по всій Україні, тому цілком імовірно, що вони могли 

бути в Переяславі, як гастролююча артіль. Та обставина, що чисельність єврейського 

населення майже зникла з теренів раніше відомих єврейських містечок – є трагічною 

сторінкою в новітній історії України. Це спричинило і втрату такої унікальної культури в 

Україні – як музика клезмерів. І лише за останні роки відбувається активне її відродження. 

Велику роботу по дослідженню питання побутування весільної музики єврейського 

народу здійснює Мілада Мартинюк – композитор, краєзнавець, член Всеукраїнської музичної 

спілки, кандидат педагогічних наук. Вона жителька м. Бердичів, працює в місцевій 

гуманітарній гімназії №2 і є автором більше 13 книг, які присвячені рідному місту і його 

людям. В своєму дослідженні «Національні особливості традиційної музики клезмерів» вона 

детально подає історію їх життя і творчості.  

Мета даної статті − донести до ширшого кола зацікавлених у питанні розвитку культури 

народів України історію унікального фольклору клезмерів. 

«Клезмерами» вперше називали в ХІV–ХV ст. музикантів в єврейських общинах 

Німеччини та сусідніх країн. У Польщі в ХVІ ст. клезмери не приймали в цехи музикантів-

християн, а в ХVІІ ст. клезмери Праги створили власну гільдію. Вони супроводжували 

святкування (поза синагогою) в дні великих єврейських свят – Симхат-Тора та Пурім, а також 

хід євреїв, які несли сувою Тори до синагоги [5]. 

Провідний інструмент, а це була скрипка, доповнювали в різних поєднаннях інші 

інструменти: цимбали, контрабас, кларнет, труба, флейта, барабан з тарілками тощо. 

З часом, а це відбувалося від 1678 по 1741 рр. почали виникати протистояння між 

музикантами християнами і клезмерами. Внаслідок цього єврейські вуличні музиканти 

змушені були добиватися у влади підтвердження наданих їм 1651року привілеїв [5]. 

При вивченні питання побутування клезмерів було досліджено стародрук 1904 р., 

«Русская музыкальная газета», де опублікований нарис «Еврeйские оркестры». І. Ліпаєв так 

писав про це явище: «Єврейський оркестр – жадане дітище народу… Єврей обожнює 

музиканта в якості виразника своїх помислів… Якщо ви хотіли б знайти нерв сучасного життя, 

дізнатися, що тремтить в серці єврея, слухайте його музикантів…» [5]. 

На творчість клезмeрів безперечно впливав як фольклoр, так і професійне мистецтво 

тих народів, які проживали пoряд, а в основному це були – українці, німці, поляки, румуни та 

інші. Таким чином створювалося таке особливе і оригінальне мистецтвo з своєю самобутньою 

стилістикою. Особливо характерні для музики клезмерів мелодичні звopоти румунської 

музики. 

В українській традиційній культурі музичний інструментарій розвивався в напрямі 

акомпануючого супроводу для голосу. І це були кобзи, бандури, лютні а також колісні ліри. В 

панівному суспільному середовищі – торбан, в супроводі церковних піснеспівів – гуслі-

псалтирі.  

Умови діяльності клезмерів та пoстійна виконавча практика визначили жанри та 

форми, а такoж стиль та манеру цього музикування і відображали найрізноманітніші стосунки 

двoх сімей, які об’єдналися [5]. 

Танцювальні мелодії в клезмерськoму оркестрі під час весілля виконував соліст-

скрипаль або ж сoліст-кларнетист у тому разі, коли наречена чи наречений були сирoтами. 

Різним також був репертуар для багатих. За приписом деяких равинів у межах Старoго міста 

Єрусалима не дозволялося грати, а лише барабанити. 

З неухильним зближенням побуту різних народів, які жили в конгломераті єврейської 

культури в Західній та Центральній Європі, мистецтво клезмерів мігрує до Сходу. 

В кінці ХVІІІ ст. – першої пол. ХХ ст. творчість клезмерів особливо яскраво 

проявляється в Україні, Польщі, Литві, Бессарабії. Незважаючи на той факт, що більшість цих 

музикантів не знали нотної грамоти і не записували твори, які створювали самі, або 

імпровізували. З роками ця музика набувала статусу народної, а імена клезмерів увійшли до 

історії єврейської музики, як імена творців народного мистецтва. Також народна єврейська 

музика клезмерів зазнавала впливу мелосу народів, які жили поруч.  
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У серпні 1857 року Новоросійський генерал-губернатор граф А. Строганов видав наказ 

про «недопущення на одеських вулицях єврейським весіллям ходити з музикою» [5]. Але 

одеські євреї не корилися цьому наказу і обов’язково ходили від синагоги до святкового столу 

«на всю музику». Поліція, спочатку не виконувала свої обов’язки, тобто не завжди стежила за 

дотриманням цього наказу. Аж допоки голова міста почув на власні вуха голосні клезмерівські 

весільні мелодії. Тоді були накладено великі штрафи до тих євреїв, які одружувалися. У них 

було взято підписки про заборону використання на вулицях клезмерівської музики. 

Цей єврейський звичай – весіллям ходити з музикою став популярним на 

правобережній Україні і досить довгий час побутував, зокрема на південній Черкащині. Автор 

статті проживала в Маньківському районі де розміщався цукровий завод і жила значне число 

єврейських родин. Там, де була розвинена широка мережа цукрових заводів, це: Маньківський, 

Жашківський, Монастарищенський, Уманський райони, звичай «весіллям ходити з музикою» 

активно використовували українські родини і музиканти духових оркестрів [7]. 

Таким чином відбувалося змішування цієї традиції в побуті української та єврейської 

культур. Як для єврейських музикантів, так згодом і для українських, характерно було вчити 

своїх учнів без навчання нотної грамоти.  

Так, прекрасний музикант – трубач з с. Іваньки Маньківського району, що на 

Черкащині, В. П. Бурлака (1931 р. н.), здобував науку музики у рідному с. Соколівка. Старий 

музикант (якого прозивали «Джус») давав йому свій інструмент, після того, як хлопчик 

допоможе по господарству і навчав його без нотної грамоти і нотних записів того чи іншого 

твору. Лише показував практично, як здобувати звук на трубі і відтворювати мелодію. З часом, 

маючи природний талант та абсолютний музичний слух Василь Петрович під час армійської 

служби став керівником військового духового оркестру. Він сам розписував партії для різної 

групи труб духового оркестру і навіть написав декілька музичних творів [7]. 

Ця тенденція була характерною для старих музикантів, як євреїв так і українців – 

передавати свої знання практично, але нотних рукописів не надавати і не продавати. Згодом, 

якщо учень заслуговував – учитель міг подарувати нотні записи талановитому учню або 

близьким родичам.  

Відомий єврейський музикант Ахарон Моше Холоденко з Бердичева, прозваний 

Педоцер, діяльність якого досліджувала М. Мартинюк, створив багато музичних творів, але ні 

з ким не ділився і не продавав – це було одним з його життєвих правил. Лише за своїм 

бажанням він їх дарував. Серед творів клезмерівської музики, що збереглися, можна назвати 

концерти – соло для скрипки в супроводі кількох інструментів. Здебільшого це були твори на 

єврейські та малоросійські мотиви. Кожному концерту клезмер давав свою характерну назву.  

Клезмери – були майстерними інтерпретаторами. У них була своя манера гри, в якій 

дуже тонко відчувався національний колорит музичного твору. Вони володіли специфічною 

інтонацією у музичному виконавстві, їм належить особливе вміння трансформації музичного 

матеріалу, яке називалося просто – «перевтілення мелодії». Це відбувалося завдяки поєднанню 

індивідуальності майстерності виконавця та музичного фольклорного твору. 

В роки Другої Світової війни в гітлерівських таборах дуже багато народних 

самородків – клезмерів загинули. І найбільш відомими серед них були: Саша та Меїр Ступель 

з Вільно (знищені в таборі Дахау), брати Таубе з Лодзі, Брати Кош та Оскар Шац зі Львова, 

Міша Шабтай зі Слоніма [5]. 

Але ще раніше, на початку ХХ ст., в Україні відбувалася велика еміграція в Америку. 

Тому навколо Нью-Йорка утворилася така потужна єврейська діаспора, і якраз там, в тому 

ареалі, звучала клезмерівська музика – Фрейлехси і Буггари маестро Дейва Тераса. Слухати 

гру видатного кларнетиста і його оркестр приїздили відомі серед музикантів імена: Кетскілс 

Чарлі Паркер, Майлес Девіс. В його бенді грав такий музикант, як Ред Родні (Чудніков) і їх 

гра стала еталоном жанру – основою клезмерівського ренесансу [2]. 

Дувид Террас народився і виріс в містечку під Уманню і з раннього дитинства вже грав 

на весіллях і балах по всій Україні і Бессарабії. Його репертуар, окрім єврейської класики, 

складався із музики українських греків, румун, кримських татар, ромів та етнічних українців. 
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Особливість музичного спадку Тераса в тому, що він встиг зафіксувати музичний портрет 

України початку ХХ ст., адже проживав тоді в самому центрі неймовірного переплетіння 

культур. На жаль, в Україні про Дувида Терраса і його музику знають найменше ніж будь де.  

На початку 20-х років він емігрував в Америку і записав на платівки те, що могло бути 

знищене в нотних паперах. І таким чином врятував від забуття безцінну традицію, яка 

повністю зникла тут, на його батьківщині. Тепер повертаючись бумерангом з-за океану ця 

музика знову починає оживати, але потребує допомоги в тому аби говорити про неї і 

популяризувати її [2]. 

Дувид (Дейв) Терас у 20−40-і роки, в музичних студіях США, записав більше 500 

платівок. Це був період його великої популярності. Він умудрявся продавати свої мелодії 

звукозаписуючим студіям під різними назвами по декілька раз і давав їм назви по власних 

назвах українських містечок: Жмеринка, Миколаїв, Київ, Турійськ, Тернівка, Монастирище і 

це клезмерівська карта України. Так в Бердичеві, наприклад, було біля 50 професійних 

музикантів клезмерів, а по Україні їх було 1000 [2]. 

Якщо український мелос більше характерний для пісень то інструментальна музика 

належала єврейським музикантам, грекам, татарам. Музика клезмерів така багатогранна, 

унікальна та різноманітна, що, як тільки вона знову зазвучала, відразу викликала інтерес у 

сучасників. Наприклад, поблизу гори Мерон у м. Цфат щорічно влітку проходять фестивалі 

клезмерівської музики. Важливу роль у популяризації клезмерівської музики відіграла 

діяльність кларнетиста Г. Фрейдмана та його дружини, композитора О. Бат-Хаім. Це вона 

створила безліч перекладів клезмерівської музики для академічних ансамблів та оркестрів, для 

соло на кларнеті. Популяризації та розвитку традицій музики клезмерів в Ізраїлі присвячена 

також діяльність музичного ансамблю під керівництвом А. Бен-Хоріна.  

У 1990–2000-х роках виникла низка ансамблів (в основному із числа репатріантів із 

СНД), що виконують музику різних жанрів, з яких важливе місце посідає клезмерівська 

музика [5]. 

На сьогодні, один із тих, хто відроджує в Україні клезмерівську музику, популяризує 

її – це Дмитро Герасимов (Мітя Герасімов) – лідер групи «Пушкін Клезмер Бенд» (Pushkin 

Klezmer Band) – весільний кларнетист, популяризатор ашкеназької музичної культури. Він 

випускник Казанської консерваторії, а з 2008 р. живе в Україні, в Києві – в місті його бабуні, 

яка все життя йому розповідала, яке це прекрасне місто. Перед тим, як зібрати свою групу 

«Пушкін» він грав у російських групах «Сімха» «Наєховичі», польській «Цаці Ворба» та 

київській «Топ оркестра». Він виступав з Девідом Кракауером, Френком Лондоном та групою 

«The Klezmatics» [1]. 

Дмитро Герасимов (Мітя Герасімов) являється не лише прекрасним музикантом 

кларнетистом, він намагається зібрати всі можливі спогади про унікальне явище в єврейській 

культурі – клезмерів. Він так аналізує історію клезмерів: «Як і все глибинне етнічне на 

пострадянському просторі, ця народна музика єврейської культури – у представників 

провладного тоталітарного режиму завжди асоціювалася з чимось примітивним, застарілим і 

немодним. Але це нав’язаний стереотип. Тому, що всяка жива традиція в умовах казарменого 

комунізму підмінялася жахливою офіційною шароварщиною. А клезмерівська музика – це 

культура єврейських містечок, яка була широко розповсюджена по всій Україні. Тому вона 

така ж українська, як і єврейська, і є частиною української музичної культури» [1]. 

На поч. ХХ ст. клезмерська музика була не лише фольклором, вона набула колоритних 

елементів музики джазу. Тому, що вже ввібрала в себе музику всіх народів, які жили тут: 

кримські татари, греки, румуни, гуцули, роми [4]. 

Завдячуючи тому, що дехто з єврейських музикантів виїхали в еміграцію, як Дейв 

Терас,  –  музика клезмерів стала відома і визнана у всьому світі і вона дуже вплинула на 

становлення американського джазу. Але мало хто знає, що її батьківщина – Україна [2]. 

Сьогодні в єврейських колах йдуть заклики зберегти чистоту клезмерської музики, але 

загальновідомо, що всякі намагання консервувати настільки багату культуру неминуче 

можуть знищити її. Таку потужну і різнохарактерну традицію неможливо законсервувати. 
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Інколи чуємо про клезмерські ансамблі, мовляв – «там грають не євреї!», ідуть підрахунки 

скільки клезмерів «мають право за ізраїльським Законом про повернення» грати від інших 

народів і нарікання, що «єврейські гроші краще витрачати на щось корисне і єврейське» [4]. 

 «Ми отримуємо багато гнівних листів з закликами «не чіпати клезмерську музику!», 

«залишити її в спокої»  – розповідає Давид Кракауер (американський музикант). Ті, хто 

слухають нашу музику, насправді слухають її з захопленням. Клезмерська музика за 

визначенням – танцювальна музика. Справа не йде про музейну етнографічну реконструкцію. 

Щоб уціліти і жити – танцювальній музиці необхідно оновлюватися, відповідати сучасним 

ритмам і звучанню [3]. 

Інший відомий музикант, ветеран клезмера – Френк Лондон стверджує наступне: 

«Такий шлях музики: широко переймати один в одного ритми, мотиви – перевтілюватися. Як 

це відбувається із музичним стилем реггі, в якому відчуваються впливи арабської музики, адже 

в Вест-Індії жила велика арабська діаспора, тому реггі неминуче зазнала її впливу. Так само, 

як зазнала впливу єврейської мелодики іммігрантів із Бессарабії, які жили колись на 

Карибських островах [4]. 

Традиційна клезмерська музика – інструментальна. І музиканти – клезмери сьогодні 

знову розпочали заробляти на сучасних весіллях. Нові часи, нові й вимоги до музикантів. На 

весіллях хочуть слухати не лише інструментальну музику, але й слухати пісню. Тому музикант 

Мітя Герасімов попробував жартуючи, в своїй манері, співати старий міський фольклор, як на 

Подолі в Києві та в Одесі. І всім це чомусь сподобалося, стверджує він, хоча усвідомлює, що 

до клезмерської музики ці пісні мають побічне відношення, але по інтонації і по духу 

відповідні. І хоч вони й називають себе сучасними клезмерами, але розуміють, що вони вже 

не ті клезмери, які були 100 років тому [1]. 

Окрім гри на весіллях та різноманітних заходах, Мітя Герасімов проводить активну 

діяльність по підготовці і проведенню безкоштовних Фестивалей клезмерської музики у Києві 

на Контрактовій площі. Він зі своєю групою «Пушкін Клезмер Бенд» (Pushkin Klezmer Band) 

запрошує музикантів із різних країн світу із світовими іменами не лише тому, що вони грають 

єврейську музику. А тому, що це відомі музиканти світу: Amsterdam Klezmer Band, нью-

йоркський кларнетист Девід Кракауер, який виступає в Карнегі-холлі, його концерти 

транслюються телеканалом Mezzo [1]. 

Така ефективна і плідна діяльність Pushkin Klezmer Band і Міті Герасімова дала 

можливість їм виграти і отримати американський грант на підтримку української музики. А 

саме, це та історія, як кримські татари врятували велику кількість єврейських мелодій. У євреїв 

не було шансу зберегти цю музику, але вона залишилася в репертуарі їх сусідів і до сьогодні 

звучить на кримсько-татарських весіллях – таким чином традиція не перервалася [2]. 

Готується надзвичайно цікава спільна програма із тих мелодій, що збереглися серед 

музикантів із Криму та видатним американським трубачем Френком Лондоном. Цим самим 

сучасні клезмери хочуть всім заявити: ось що таке справжня народна музика, і це ніяка не 

«шароварщина», і це – українська музика. 
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TRADITIONAL MUSIC OF KLEZMER AS PART OF THE UKRAINIAN  

MUSICAL CULTURE 

The article highlights the topic of the existence of traditional music Klezmer in the villages 

and towns of Ukraine, shows the features of the development of Jewish music. The description of the 

main forms and genres of Klezmer music, their style and manner of playing is presented. The question 

of mixing the cultures of the peoples with whom the Klezmer coexisted and the influence on their 

traditions and ritual life is raised. The data on the creative and life path of famous Jewish musicians-

Klezmer, their great authority in the music world, the impact on the development of jazz music in the 

United States. The way of revival of Klezmer's music and contribution to this unique culture of the 

well – known clarinetist, modern Klezmer-Dmitry Gerasimov is traced. 

Key words: zone of settlement, music Klezmer, style, violin, clarinet, David (Dave)Terraces, 
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УДК 069:929 

Світлана Пригонюк 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ДЕКОРАТИВНІ ДЕРЕВ’ЯНІ ПЛАСТИ ВАСИЛЯ ЗАВГОРОДНЬОГО 

(З ФОНДОВОГО ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ») 

 

У статті розповідається про видатного українського митця Василя Завгороднього та 

подається характеристика декоративних дерев’яних пластів з фондового зібрання 

НІЕЗ «Переяслав». 

Ключові слова: Василь Завгородній, народне мистецтво, декоративний пласт, колекція, 

музей, експозиція, різьблення.  

 

Споконвіку українська земля славиться талановитими майстрами, серед яких помітне 

місце займає Василь Завгородній (1925−2009) – відомий співак, прекрасний живописець, 

талановитий майстер різьблення на дереві, письменник, член Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України з 1991 року, лауреат мистецької премії ім. Катерини Білокур 

(1995), ветеран Другої світової війни (рис. 1). 

Досліджуючи життєвий шлях і творчі звершення В. Завгороднього ми стикаємось з 

чималим обсягом опублікованої інформації, розсіяної в різноманітних джерелах. Коротко і 

узагальнено тема висвітлювалася в журнальних та газетних публікаціях починаючи з 1970-х 

років (журнали «Українська культура», «Народне мистецтво», газети «Літературна Україна», 

«Українське слово», «Робітнича газета», «Сільські вісті» та ін.). Про нього писали такі автори: 

Н. Матвієнко [7], І. Петрова [13], І. Чорна [21], Т. Чуйко [22]. та ін. У 2000-х роках почали 

з’являтися більш розгорнуті характеристики його творчості, які містяться у статтях: 

С. Арідової  [1], О. Губка [5], І. Малюти [6], І. Пошивайла [14], С. Пригонюк [17],  

В. Ткаченка  [20], Н. Веселицької [23] та ін. Аналіз творчого доробку В. Завгороднього, його 

життєвий шлях достатньо повно відображений у прижиттєвому альбомі-каталозі репродукцій 

творів майстра 2005 р. зі вступною статтею етнолога, кандидата історичних наук 

І. Пошивайла  [2]. Біографічні довідки фіксують такі джерела як «Мистецький олімп. Митці 

України» (2015) [12], «Київський літопис ХХІ ст.» (2004−2005, 2006) [8; 9], Український 

літопис ХХІ ст.» (2008) [18]. Важливим джерелом для нашого дослідження стали збірки 

прозових та поетичних творів Василя Завгороднього – «Мій хутір» (2007) [4] та «Клич із 

Вирію» (2015) [3]. 

На основі вивчення та аналізу мистецького доробку В. Завгороднього визначити художні 

особливості декоративного різьблення, художню цінність його мистецьких творів складає 

мету нашої розвідки. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення кількох взаємопов’язаних завдань: 

вивчення та висвітлення життєвого та творчого шляху талановитого художника Василя 

Завгороднього; дослідження творчого доробку митця; опрацювання музейних предметів із 

інвентарної групи «С», «М» фондового зібрання Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав». 

Народився Василь Завгородній 26 жовтня 1925 року в с. Водяне Компаніївського району 

на Кіровоградщині, в багатодітній селянській родині. З дитячих років захоплювався співом та 

малюванням. У восьмому класі став переможцем на районній мистецькій олімпіаді й збирався 

їхати до Кіровограду на обласний конкурс, та не встиг – почалася війна. 

В. Завгородній у 1944–1945 рр. брав участь у боях на території західної частини України, 

Румунії, Угорщини та Австрії, служив кулеметником. За свій бойовий шлях був нагороджений 

Орденом Слави ІІІ ступеня, медаллю «За Будапешт». На військовій службі залишався до 1950 

року. 
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У 1950−1955 рр. навчався у Київській державній консерваторії на вокальному 

факультеті,у класі народного артиста СРСР, професора Івана Паторжинського. Після 

закінчення навчання у 1955 році Василя Завгороднього запрошують працювати до Київського 

оперного театру. В тому ж році молодий артист, який на той час уже мав сім’ю, переїздить до 

Алма-Ати (Казахстан). Через чотири роки родина Завгородніх повертається в Україну і Василь 

Леонтійович співає у Житомирській обласній філармонії. 

Подальше його майбутнє визначила зустріч з Григорієм Верьовкою – Василь 

Завгородній став одним із кращих голосів славетного українського народного хору (1960– 

1974). За високу майстерність у співочому жанрі удостоєний почесного звання «Заслужений 

артист України» (1967).  

З 1974 по 1976 рр. – соліст Кримської філармонії. У 1976 р. вийшов на пенсію, але 

продовжував працювати художником у різних установах Києва. 

Повна реалізація В. Завгороднього як багатогранного митця відбулася у зрілому віці, 

коли він отримав можливість повністю присвятити себе образотворчому мистецтву та поезії. 

Працював художник у різних жанрах: графічні роботи (акварель, пастель, ліногравюра), 

різьблення на дереві (рельєф та об’ємна скульптура), декоративний живопис [15, с. 12-14].  

За період творчої діяльності митець брав участь у регіональних, всеукраїнських 

мистецьких виставках, починаючи з 1959 року, був автором численних персональних виставок 

(1972−2010). Твори Василя Завгороднього є окрасою багатьох музеїв України, зокрема з ними 

можна ознайомитися: у Національній спілці майстрів народного мистецтва України, 

Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, Національному музеї 

Тараса Шевченка, Музеї Лесі Українки в Києві, Національному історико-культурному 

заповіднику «Гетьманська столиця» у Батурині, Кіровоградському обласному художньому 

музеї. Чимало чудових робіт подарував Василь Леонтійович двом школам на Кіровоградщині, 

а також Київському інтернату № 20. На рідній Кіровоградщині земляки вшанували пам’ять 

В. Завгороднього відкриттям постійно діючої експозиції його творів (в с. Нечаївка в 

приміщенні музею письменника Юрія Яновського). Частина його робіт знаходиться в 

зарубіжних музеях [16, с. 246-251].  

Мистецькі твори Василя Завгороднього посідають належне місце у колекції 

НІЕЗ «Переяслав». Вони були передані автором до Заповідника на постійне зберігання і 

налічують 201 предмет. Твори змістовні та різноманітні, входять до групи фондів з шифром 

«М» (мистецтво) [10] та «С» (скульптура) [11]. Матеріали колекції датуються 1973–2004 рр. 

Переважна більшість творів виконана в м. Києві. 

У процесі комплектування збірки виділяється кілька етапів. Перші десять робіт були 

передані автором 20 квітня 1984 року. Придбані дерев’яні різьблені скульптури прекрасно 

вписались до експозицій Музею декоративно-ужиткового мистецтва Київщини (9 робіт) та 

Музею українських обрядів (1 робота). Такі скульптури як «Козацькі розваги» (1976), 

«Заспівали козаченьки» (1980), «Несе Галя воду» (1982), «Вербиченька» (1980) 

демонструвались на Міжнародній виставці в Монреалі (Канада) у 1983 році. 

Друге велике надходження (167 робіт) датується початком 2003 року. Серед матеріалів, 

переданих у цей період, один автопортрет, десять портретів видатних осіб минулого та 

сучасників, картини, дерев’яна скульптура, дерев’яні декоративні пласти, панно з плакетками 

та вази. 

Останнє надходження (24 роботи) – дерев’яна скульптура, датоване 2004 роком. 

Твори талановитого митця Василя Завгороднього доповнюють експозиції  Музею 

«Заповіту» Т.Г. Шевченка (1 робота) та Музею-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава 

і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.» (2 роботи).  

Найбільша частина колекції експонується в «Музеї козацької слави. Роботи 

В. Завгороднього». Колекційні твори автора висвітлюють історичну тематику козацької доби. 

Дерев’яні декоративні пласти – одна із складових частин цієї збірки, їх налічується 14 

предметів.  
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У своїх роботах автор майстерно відтворив у дереві цілу портретну галерею образів, 

пов’язаних з героїчним минулим, твори тематичного змісту виконані в техніці рельєфного і 

плоско-рельєфного різьблення. 

Технологія виконання рельєфного різьблення полягає в тому, що контур нанесеного на 

поверхню деревини сюжетного або орнаментального малюнка прорізується різальним 

інструментом – стамескою. Залежно від форми різальної частини інструмента на поверхні 

деревини вирізаються заглиблення трикутної, напівкруглої чи овальної форми. Рельєфне 

різьблення відрізняється від інших видів більшою виразністю та декоративністю. 

Характерною рисою плоско-рельєфного різьблення є те, що різьблений рисунок 

заглиблюється у верхній шар деревини оздоблюваного предмета. Верхні точки елементів 

рисунка лежать у площині поверхні предмета, а нижні – нижче від неї [19, с. 46-49]. 

Високий художній рівень твору значною мірою залежить від правильного вибору 

деревини, знання її властивостей. Василь Завгородній добре знав текстуру дерева, тобто 

рисунок, що утворюється на поверхні після зрізу. Майстер використовував у роботі багату на 

відтінки деревину дуба, вільхи, груші, клена, горіха, перевагу надавав липі. Її деревина 

однорідна, м’яка, легка та біла, іноді злегка рожевувата. Після просушування і тривалого 

витримування вона набуває золотавого відтінку, стає міцною, не жолобиться. Липа добре 

піддається обробці, легко ріжеться в усіх напрямках без відколів.  

Перший пласт «За Сибіром сонце сходить» (інв. № М-2925, 78х47х7 см) зроблений 

майстром у 1979 році (рис. 2). У центрі в овалі погрудне зображення Устима Кармалюка – 

українського національного героя, керівника повстанського руху проти національного і 

соціального гніту на Поділлі (1813–1835). Устим Кармелюк залишив по собі славу 

справжнього народного месника, що безстрашно боронив знедолених та скривджених. У 

нижній частині на пласті вирізьблений напис «Устим Кармалюк», по кутах зображені сцени з 

народного життя. Сюжетні елементи, деталі, підсилюють, збагачують ідейно-тематичну 

основу твору. Пласт виготовлений з дерева, обрамлений різьбленим ланцюгом. 

У дереві ожили майстерно виконані різьблені портрети визначних українських 

політичних, військових, державних діячів, гетьманів Війська Запорозького. 

У 1986 році Василь Завгородній виготовляє чудові декоративні пласти з зображенням 

Богдана Хмельницького і Івана Мазепи – «Зіркова мить Богдана» (інв. № М – 2954, 95х73х2-

2,5 см) (рис. 3) та «Трагічна доля Івана» (інв. № М – 2955, 95х77х2-2,5 см) (рис. 4). Обидва 

гетьмани зображені верхи на конях, виконані в одному стилі та однаковій техніці. Кожна 

робота відзначається оригінальністю задуму і виконання, має однаковий розмір і разом вони 

фактично складають диптих.  

У тому ж році був створений пласт «Петро Калнишевський» (інв. № С-204, 30х29х3 см) 

(рис. 5). На пласті погрудне зображення Петра Калнишевського – останнього кошового 

отамана Запорізької Січі, який виявив риси видатного державного, політичного, 

дипломатичного та військового діяча. Проживши 112 років у трьох сторіччях, ця непересічна 

особистість уособлювала в собі весь трагічний і величний шлях козацької України. Виразність 

рельєфного зображення обличчя старця підкреслене білим та коричневим тонуванням 

деревини. 

Різьблений портрет «Павло Полуботок – гетьман України» (інв. № М-3220, 50х36х3 см), 

зроблений у 1991 році (рис. 6). Погрудне зображення Павла Полуботка – українського 

військового та політичного діяча, наказного гетьмана Війська Запорозького Лівобережної 

України. Павло Полуботок користувався великою пошаною серед старшини й козацтва. 

Василь Завгородній відтворив портрет чоловіка середніх років з пишним, зачесаним вгору 

волоссям, невеликими вусами, зосередженим поглядом. Без головного убору, одягнений в 

дорогий жупан з орнаментом продовгуватого листя та завитків, прикрашений ґудзиками, 

поверх жупана на плечах великий хутряний комір. Пласт обрамлений у рамку з геометричним 

орнаментом, у нижній частині вирізьблений напис: «Павло Леонтійович Полуботок Гетьман 

України».  
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В 1993 році митець створює два дерев’яні пласти, на яких зображений Петро Конашевич-
Сагайдачний – український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, 
кошовий отаман Запорізької Січі. Один пласт «Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний» (інв. 
№ М-3219, 47х42х2 см) (рис. 7) і другий – «Конашевич-Сагайдачний» (інв. № М-3111, 51х31х8 
см) (рис. 8). 

Однією з кращих робіт, виконаних Василем Завгороднім у 1990 році став декоративний 
пласт «Григорій Сковорода», присвячений українському просвітителю-гуманісту, філософу, 
поету, педагогу (інв. № М-2952. 76х40х5 см) (рис. 9). На прямокутній дошці, в овальному 
оформленні поясне зображення чоловіка, одягненого у свитку. В правій руці він тримає 
палицю, через праве плече на ліву сторону торбину. На задньому плані, у верхній частині на 
пласті видніється українське село.  

Василь Завгородній у своїй творчості приділяє увагу чумацтву і умілими руками у 1989 
році вирізьблює декоративний пласт «Чумацький шлях» ( інв. № М-3109, 84х26х4 см) (рис. 
10). На прямокутній дошці відображено хвилясту дорогу, яка проходить через цвинтар. По 
дорозі їде шість чумацьких возів, запряжених волами. В нижній частині, на передньому плані 
ліворуч, зображено на кургані половецького ідола, а праворуч чоловіка, який веде валку 
чумаків. 

Чільне місце у збірці посідають роботи сюжетно-тематичного змісту. Майстер відтворив 
на дереві мотиви історичної минувшини. Серед робіт виділяємо такі: «На сторожі» (1992 р., 
інв. № М-3110, 57х13х9 см) (рис. 11); «Благословення» (1997 р., інв. № М-3217, 33х19х3 см) 
(рис. 12); «Клятва» (1997 р., інв. № М-3218, 38х15х2 см) (рис. 13); «Козацька могила» ( 2003 
р., інв. № С-274, 49х25х13 см) (рис. 14). 

Привертає увагу декоративний пласт «За світ встали козаченьки» (1991 р, інв. № М-2953, 
117х40х3 см), де на прямокутній дошці, в овальному заглибленні, вирізьблено похід 
козацького війська степом на фоні кургану, за яким вдалині зображено захід сонця. Ця робота 
цікава тим, що автор в ній поєднує дві техніки – малярство та рельєфне різьблення на дереві 
(рис. 15).  

Художнє різьблення на дереві займало особливе місце у творчості Василя Завгороднього. 
Маючи чудовий мистецький хист і володіючи даром художньої фантазії майстер-різьбяр міг 
не лише бачити цікаві сюжети у звичайному шматку дерева, але й створювати їх без 
попередньої підготовки. З під різця Василя Завгороднього виходили чудові роботи, не схожі 
одна на одну. Кожна робота приваблює своєю оригінальністю та високою майстерністю. 

Колекція декоративних дерев’яних пластів, які зберігаються у фондовій збірці 
Заповідника є важливим джерелом для дослідження творчого доробку митця.  

Помер Василь Завгородній 5 квітня 2009 року, похований на Берковецькому некрополі в 
Києві. Справа Майстра, як і він сам, житиме у мистецьких творах, які він залишив на згадку 
про себе нам і майбутнім поколінням. 
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DECORATIVE WOODEN FLOORS OF VASIL ZAVGORODNIY  

(FROM THE STOCK COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORICAL AND 

ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREYASLAV») 
The article describes the outstanding Ukrainian artist Vasyl Zavgorodniy and describes the 

characteristics of decorative wooden floors from the stock collection of the NHER «Pereyaslav». 
Key words: Vasyl Zavgorodniy, folk art, decorative floor, collection, museum, exposition, 

carving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Василь Завгородній 
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Рис. 2. «За Сибіром сонце сходить». 1979. 

Дерево, різьблення. 78х47х7 

 

Рис. 3. «Зіркова мить Богдана». 1986.  

Дерево, різьблення. 95х73х2 

 

Рис. 4. «Трагічна доля Івана». 1986. 

Дерево, різьблення. 95х77х2 

 

Рис. 5. «Петро Калнишевський». 1986. 

Дерево, різьблення. 30х29х3 
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Рис. 6. «Павло Полуботок – гетьман 

України» 1991. Дерево, різьблення. 50х36х3 

 

Рис. 7. «Гетьман Петро Конашевич –

Сагайдачний. 1993. Дерево, різьблення. 47х42х2 

Рис. 8. «Конашевич-Сагайдачний» 1993.  

Дерево, різьблення. 51х31х8 

50х36х3. 

 

Рис. 9. «Григорій Сковорода» 1990.  

Дерево, різьблення. 76х40х5 

50х36х3. 
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Рис. 12. «Благословення. 1997. 

Дерево, різьблення. 33х19х3 

 

 

Рис. 10. «Чумацький шлях. 1989.  

Дерево, різьблення. 84х26х4 

 

Рис. 11. «На сторожі». 1992. 

 Дерево, різьблення. 57х13х9 

 

Рис. 13. «Клятва». 1997. 

Дерево, різьблення. 38х15х2 
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Рис. 14. «Козацька могила». 2003. Дерево, різьблення. 49х25х13 

Рис. 15. «За світ встали козаченьки». 1991. Дерево, різьблення. 40х117х3 
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УДК 392.1 

Раїса Свирида 

(Київ) 

 

ЗВИЧАЇ Й ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ ТА ЇХ ДУХОВНА 

МОТИВАЦІЯ 

 

У статті розглядається духовний смисл звичаєвих правил поведінки і дій, пов’язаних з 

народженням дитини, та предметів і ритуалів, які формують духовну досконалість нових 

поколінь. 

Ключові слова: духовність, обряд журавля, породілля, баба-пупорізка, зливки, хрестини, 

бабина каша. 

 

В етнічних традиціях вироблена ціла система звичаїв та обрядів на забезпечення 

духовної повноцінності, святості майбутнього покоління роду, народу. З поміж них тільки 

поодинокі дії мають якийсь прагматичний сенс, переважна ж маса виявів обрядовості має 

духовну мотивацію. Все коло цих дій нагадує систему духовних взаємодій шаманізму, 

викликання всеосяжного духовного поля, або певних його структурованих частин, що 

відповідають виявам світу: землі, простору, людям, рослинам, тваринам. Такі вияви 

моделюються в культурі різними засобами з метою прикликання цієї духовності і взаємодії з 

нею. Для всіх етносів світу (і для сучасних об’єктивно-наукових уявлень) характерне 

застосування явищ природи і витворів культури як носіїв духовного вмісту, здатних на прямі 

сакральні впливи і взаємодії через духовне поле, що їх з’єднує, як часток цього цілісного 

всеосяжного простору [3, с. 26]. Значні знання про родильну обрядовості українців містить 

монографія дослідниці Наталії Гаврилюк [5, с. 42-45]. 

В етнічних традиціях продовження роду, народження дітей, оточене, радикально 

відмінним від сучасних традицій, культурним комплексом, насиченим етнічною вірою, 

піклуванням про духовний стан дитини. Це стосується правил поведінки батьків, родини, 

громади та духовних дій, пов’язаних із новонародженою дитиною. В Україні й донині живе 

повір’я, що дітей приносять із Вирію лелеки. Таке повір’я вже не пов’язане з обрядом, 

очевидно, воно, втративши зв’язок із ритуалами, зазнало і якихось семантичних втрат. Про 

первісну форму цього повір’я можемо скласти уявлення за народними віруваннями, які ще 

зберегли свій ритуальний статус. Таким є весільний обряд „журавля”, що відбувався вже 

після «комори», в заключній частині весілля, в день перезви. Це надзвичайно давній 

призабутий і малодосліджений ритуал, про нього писали Д. Бантиш-Каменський [1, с. 593], 

Хв. Вовк [4, с. 303], як про спільний танець, в якому весільні гості, чоловіки й жінки, 

тримаючи міцно одне одного за руки чи  за одяг, ходили  по колу, або ключем, часом долаючи 

значні перешкоди,  з сороміцькими приспівами й жестами. «Журавель веде найтруднішими 

стежками, проваллями, через рови, будяки, тини, воду. А найбільше люблять ходити через 

якусь будівлю» [8, с. 132]. Смислу обряду з’ясувати не вдалося.  

У процесі дослідження виявлено, що цей обрядовий танець із піснями є ритуальним 

закликом до духовних родичів людини журавлів, лелек, які приносять із Вирію священні душі 

майбутніх дітей. І кожна новостворена родина під час обряду наділяється цими душами. 

Учасники обряду водять «журавля» священним світоподібним колом, або священним ключем, 

як водять «кривого танцю», певно, моделюючи подорож із Вирію. У польових дослідженнях 

нам вдалося виявити кілька варіантів весільного «журавля», про який ще пам‘ятають на 

Звенигородщині й Київщині. Так, у с. Моринцях в середині ХХ-го ст. «журавля» танцювали 

молодиці-приданки у хаті молодого, вони бралися за руки, ходили по колу з лави на стіл, а зі 

столу на лаву, наче у просторі над горами й долинами, і співали: «Унадився журавель, 

журавель до бабиних конопель...» [18]. У м. Обухові весільні гості бралися за руки й 

танцювали колом, співаючи цю ж відому пісню про журавля, а в інших селах центральної 

Київщини початок перезви пов’язують лише з обрядом гойдання гостей на рядні (наділеному 
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надзвичайними характерами у народному світогляді), а про «журавля» не знають. На 

Звенигородщині зберігся й ширший варіант обряду. Коли весільні гості вже після «комори», в 

день перезви приходили на «кури», чи «циганщину», їх гойдали на  рядні у воротах і брали за 

це ритуально «крадену» курку, яка йшла на приготування страви для весільних гостей, або 

гроші. Потім те рядно, як уже всі гості зійшлися, закидали на найвище  дерево, що росло 

поблизу хати. За обрядом це – ритуальне гніздо для журавлів. Всі, що гуляють, «беруться за 

руки довгою валкою, ведуть «журавля» і співають під тим деревом «Унадився журавель, 

журавель...». «Двоє-троє сміливих жінок лізуть на дерево до того рядна, це – уявні «журавлі», 

які мають «нанести в гніздо яйця-душі».. Їх символічно женуть тичками, а вони не даються 

зігнати, стережуть кладку «яєць». Тоді дерево підріжуть знизу, воно падає, а з ними й журавлі.  

Таким чином відганяють «журавлів», а рядно-гніздо, разом із уявними яйцями-душами 

забирають і урочисто «перуть» під хатою у багнюці, намагаючись чим більше ляпати на хату 

[17; 19].  Уявляється, що в цьому обряді «душі» з рядна переходять у хату, до нової родини, 

як священні душі їхніх майбутніх дітей на весь їхній подружній вік. Відбувалося це один раз 

у житті, тому й не дозволялися за народною мораллю ні дошлюбне подружнє життя, ні 

розлучення, ні зради. Гості йдуть до хати й гуляють−освячують цю ключову у весіллі подію : 

отримання подружжям священних душ своїх майбутніх дітей. І тут удруге за все весілля (після 

«комори»), дозволяються сороміцькі пісні й дії. Це ритуальний заклик молодих, але вже не до 

«калини», якою обмежувався ритуал «комори», а до зачаття дітей, яке у «коморі» було ще 

заборонене через відсутність освячених душ. На загадкову незрозумілість цієї ситуації у свій 

час звертав увагу Хв. Вовк, посилаючись на записи П. Чубинського та подібні звичаї інших 

народів  [4, с. 285]. Із цього погляду цікаво відзначити, що за давніми уявленнями у багатьох 

народів вік людини визначався не від дня народження, а від зачаття дитини.  

Щоб забезпечити формування повноцінного духовного стану майбутнього 

новонародженого дитяти жінка-мати, батькота інші представники родини й уся громада має 

дотримуватись усталених у суспільстві правил. Вони з часом зафіксувалися у соціальних 

нормах, за якими можемо вивчати традиційні уявлення про духовний вплив світ людини. Так, 

майбутній матері не можна дивитися на погане, страшне, адже через погляд  деструктивне 

духовне поле скоріше досягає й охоплює її, і цей стан духовної деструкції передається дитині, 

а якщо таке трапиться, то треба зараз одвернутись і проказати: «Не моїми очима дивлячись, 

одступи од мене»   [8, с. 165]. Загальною рисою етнічного буття є не зображати і не накликати 

чогось спотвореного як носіїв негативного впливу на все духовне та матеріальне буття. 

Загальновідоме табуювання на крадіжки з боку вагітної, бо злодійський  потяг, або знак 

вкраденого передасться дитині через спільне духовне поле. Не можна шити, прати, мазати у 

неділю та свята, бо позначиться на дитині. Небезпечно вагітній, яку називають у народі по-

різному: «товста, черевата, груба» тощо, лякатися, дивитися на пожежу і з ляку братися за тіло, 

бо буде в дитини пляма родима. Тут уявляється, що переляк чи погляд матері на пожежу з 

великим полум’ям здійснює дуже потужний духовний вплив надмірної для дитини 

інтенсивності, а може, і значного деструктивного компоненту від поруйнованої органіки, який 

можна ще й посилити контактно. Цікавою є віра у духовний вплив на дитину не лише через 

тіло матері, фізіологію, а й через прямий просторовий духовний зв’язок батька й дитини, 

зв’язок через духовне поле простору: «А коли батько в неділю воза помастить, то буде у 

дитини чорна пляма» [8, с. 165]. Негативні наслідки духовного впливу на новонароджене дитя 

табуйованих дій батька, свідчать записи сучасних дослідників на Харківщині: «На Різдво 

батько (майбутньої дитини) вийшов порубати дрова... Коли народився хлопчик, і ось поки (до 

плеча) нема руки – права рука одрубана» [10, с. 170]. «Не можна вагітній на мерця дивитися, 

бо від нього йде інтенсивний деструктивний енергетичний потік, але, як уже така потреба, то 

живіт перев’язують червоною стрічкою» [13] з вірою, що вона освятить і перепинить 

деструктивний духовний потік від руйнованої органіки мертвого тіла. За народним 

світоглядом червоний колір і священне коло (у даному випадку утворене обв’язуванням 

стрічкою) є святителями. У народній культурі існує багато правил-застережень щодо 

контактів майбутньої матері з негативним. Але поряд з тим є ціла серія рекомендацій 
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благотворності позитивних контактів. Так, щоб дитина була гарною, щоб її любили, жінки у 

пазусі носили пахучі квіти: чорнобривці, любисток, м’яту. Це прямі духовні дії квітки на 

дитину, яка разом з матір’ю перебуває в духовному полі цієї квітки як священного предмета – 

святителя. І ця святість формує і в матері, і в дитини гармонійний духовний стан,  

матеріальним виявом якого є краса.  

Відоме також застереження: ні з ким не розминатися при зустрічі в дорозі, тому вагітній 

треба постояти, адже стояти – це духовно стійкіше, ніж іти, стоячий стан не спричиняє пологів, 

через духовний вплив, викликаючи аналогічний нерухомий стан дитини. Такі уявлення про  

поширення якостей речей, рухомість і нерухомість спостерігаються у діях породіллі перед 

пологами, коли їй радять ходити і рухати руками все, що є у хаті, навіть віддсунути стіл від 

лави. Після ритуалів освячення зі свяченою водою, сіллю і чотирма кутами стола породілля 

обходить стіл у три заходи по дев’ять разів, читає «богородицю», а тоді ходить від столу до 

порогу, торкаючи поріг правою ногою, а стіла − лівою [8, с. 166]. Тут також немає магії. Люди 

вірили, що рух речей у домі і жінки передається дитині саме перед пологами, а поріг і стіл – 

це священні предмети, які допомагають породіллі, а можливо є ще якісь духовно-етнічні 

нюанси. Коли приходить баба-бранка, вона продовжує водить породіллю і читать 

«богородицю», що також є не магічною опосередкованою дією, а прямою духовною – пряме 

прикликання у хату духа Богородиці.  

У різних місцевостях бабу називають по-своєму: породільна баба, пупорізна, пупов’язка, 

природуха... Це старша жінка, яка уже не живе з чоловіком, відтак ритуально чиста за 

народним світоглядом. Вона знається на малих дітях і давніх традиціях, має при собі свячене 

зілля, прядиво, ніж і з цим приходить до породіллі. Запрошує бабу чоловік із хлібиною. За 

народними уявленнями хлібина є святителем, а баба, «що бабує», наділена здатністю бачити 

долю дитини ще при пологах, вона заглядає у вікно і бачить певну стихію, в якій 

вимальовується доля новонародженого: щаслива чи нещаслива, багата чи бідна, довгий чи 

короткий вік. «Якщо показується вода, і дитина по ній, то буде втоплеником,  якщо вогонь, 

хрест і хоренги, то теж недобре, довго не житиме, а як перед дитям показує білу худобу, то 

добре на багатство» [12].  

При пологах усе, що роюлять баби, батько і сама породілля спрямовує на забезпечення 

духовного сприяння розв’язання пологів через вплив здійснюваних ними дій: розв’язування, 

відмикання, відкривання. Так, коли тяжкі пологи, баба радить і батькові розв’язати пояс, 

розстебнути комір сорочки. Доки народжується дитина, відкривають замки, заслінку печі і все, 

що можна відкрити,  навіть просили священика відчинити царські врата. Якщо й це не 

допомагало, то «чоловік іде на вулицю і вистрілює з рушниці, після пострілу баба наливає в 

рушницю води і дає породіллі навхрест напитися» [8, с. 166]. Так моделюючи бажані дії, 

вірили, що через спільний духовний простір і воду вони передаються породіллі і 

стимулюватимуть відповідні дії до народження дитини. І це також не магія, тут немає 

надприродного, потойбічного, це прямий духовний вплив.  

По тому, як родиться дитина, знаюча баба теж вгадувала його долю. У народі виробилась  

ціла система дій на сприяння долі новонародженого. Наприклад: «як хлопчік народіца, так 

треба сподніцею брать, щоб дівкі любілі, а як дівчина – то штаньми, щоб хлопці любілі» [16]. 

Це прямий вплив цих предметів на духовний стан дитини, який збережеться протягом життя, 

сформує в його духовності певні бажані якості. Загальновідомий давній звичай: аби вплинути 

на долю немовляти, пуповину відсікали на певних символічних предметах: хлопцеві – на 

сокирі, щоб був справним майстром, або на книжці, щоб передати здібності до науки, а 

дівчинці – гребінці, щоб була прялею тощо.  

На Рівненщині в давнину новонародженого хлопчика баба подавала батькові, і той 

садовив дитину голим тільцем на сокиру, покладену біля хатнього порогу, примовляючи 

кілька разів: «будь хорошим плотніком». За народними уявленнями поріг має потужний вплив 

як священна частина хатнього простору. Зав’язавши свяченим прядивом пупа (матіркою, якщо 

жінка ще хоче мати дітей, і плоскінним, щоб дітей більше не було), баба приступає до купелі. 

До нагрітої води вона додає свячене зілля, свячену воду, срібну монету, квіти (любисток, 
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чорнобривці, тою, барвінок та ін.), хліб, мед, молоко і купає дитину з молитвами, 

примовляннями, щоб дитя росло духовно й фізично здоровим. На Богуславщині «дівчині в 

купіль кидали гілку, на якій рій сідав, щоб у майбутньому старости сідали, і першу зацвівшу 

квітку, яку ще мало хто бачив і «не спив її красу очима», щоб і дівчина красива була» [20]. Це 

також прямі духовні звернення-побажання, фіксовані у навколишньому духовному просторі 

та передані дитині. Ці свячені предмети є беззаперечними свідченнями процедури освячення, 

а не «перехідних» ритуалів.  

За потреби баба могла й охрестити дитину. Певно, це рудимент іще вищого, ніж нині, 

статусу баби як святительки, а також свідчення дохристиянської традиції освячення дитини, 

яке було обов’язковим, особливо, коли дитина була слабкою і могла померти. Без освячення 

душа дитини не могла потрапити до Вирію, залишалася неприкаяною, і з такого страдницького 

стану її рятували цілою системою священнодій дохристиянського характеру [22, с. 46-47]. 

Тож, певно, освячення бабою дитини є дохристиянською традицією, відповідно до її ролі 

святительки, а згодом, коли ці функції перейшли до священика, у баби збереглися лише 

фрагменти цієї ролі: «Коли баба виймає з першої води, то з води христить і каже: «Іване 

Христителю! христи воду і благослови і христи бладеньця новорожденного Івана» (баба з 

води хрестить, – то раз–у–раз називає Йваном, а дівчину – Марійкою; а потім піп назве, як 

хоче) [8, с. 167]. На Звенигородщині і в купелі дають у руки немовлятам символічні предмети, 

щоб спрямувати духовну дію на здібності дитини: хлопцеві в руки дають шило, або якусь 

частину од воза, щоб був господар, а дівчині – голку, щоб добре шила, вишивала [8, с. 167]. 

Інші предмети з тією ж метою клали немовляті в колиску: хлопцеві – ножика, долото, дівчині – 

голку, шитий рушник тощо. Вважається, що через спільне духовне поле ці виробничі 

здібності, пам’ять про які несе духовне поле цих предметів, будуть закладені в духовний 

потенціал дитини. Окрім того, металеві предмети вважалися святителями-захисниками (метал, 

як і тканина чи й інші цивілізаційні вияви культури, введений через систему священнодій, 

перебував у культурі як святиня високого сакрального статусу), тому їх баба клала і біля 

породіллі – ключ, ніж, сокиру, ножиці, чи яке-небудь залізне знаряддя з вірою, що вони є 

захисними (не своєю гостротою, як то часом вважається в дослідженнях, а святістю, під 

впливом якої структурно-деструктивна негативність трансформується у структуру священну). 

Про цей захист святістю говорить і звичай, що зберігся донині – чіпляти шпильку і дітям, і 

дорослим «од поганих очей, од лукавих речей» [15].  

Після пологів, переважно  на другий чи третій день, відбувався обряд «зливки» – 

ритуальне обмивання «непочатою» водою, до якої додають свячену йорданську, обох 

учасниць родів – баби й породіллі. Вони по черзі зливають тричі одна одній на руки і вмивають 

одна одну, поріднюються між собою і освячуються через контакт із водою. Бабі підносять 

чарку, дарують намітку. У різних регіонах обряд справляли зі своїми особливостями. 

Старовинне завершення цього обряду зафіксоване в Куп’янському повіті на Харківщині 

наприкінці ХІХ ст. П. Івановим: після обряду «зливки» (рук) бабі дають хліб із грудочкою солі 

зверху, полотно (2-3 аршини), іноді хустку. Після цього баба бере дитя, веде за собою 

породіллю, що тримається за полотно, за нею йдуть жінки, що прийшли на зливки, і питають 

баби: «бабусю, куди Ви йдете? – у Рай. – Боже, Вам помагай! Просіть і нас із собою. – Ідіть і 

ви з нами». Так обійдуть кругом стола три рази, тоді всі сідають за стіл. Породілля сидить на 

тому ж кожусі, де дитина лежить. Сідаючи за стіл, всі кажуть: «царство небесне нашим  

родителям». На хрестинах і на зливщинах завжди поминають умерлих [6, с. 29]. 

 Вироблені певні звичаї освячення колиски: перед тим, як покласти новонароджене дитя, 

колиску обводять вуглинкою, кладуть свячене зілля, червоне намисто, поколишуть спочатку 

кота, щоб і дитя так спало – «на кота дрімота, а на дитя ростота». За давнім звичаєм, у нову 

хату пускають на першу ніч також кішку, відомо, що вона трансформує все негативне, 

одухотворює можливі духовно деструктивні місця. Чи не тому у більшості колискових 

співається про котика, тобто закликається його дух до дитини. 

Із прийняттям християнства прадавні традиційні духовні дії поєдналися з 

християнськими обрядами посвячення дитини. Про це, окрім «купівлі» бабою у попа імені 
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немовляті, свідчить і обряд хрестин. Як несли дитину до Хреста, то також виконувалися 

традиційні обрядодії, спрямовані на освячення дитини через контакт зі священними 

предметами і в сакрально священних частинах хати. Немовля клали на покуті, рідше біля 

порога на кожух, що уособлює дух зооморфних (хутро) та антропоморфних (форма кожуха)  

священних предків, за священний сповивач-крайку клали окрайчик хліба як знак священного 

хліба і священного рогатого тотемного родича-предка. Крім того, на порозі викладали 

металеві предмети – ніж чи сокиру, щоб куми з дитиною переступили, йдучи до церкви, а якщо 

викладали гарячі вуглинки, то куми, як виходять із дитиною, наступають на поріг і на 

жарини [24, с. 77-78; 3, с. 137-139]. Певно, окрім святості металу, ці предмети мають і свою 

власну священну семантику як священне знаряддя. Перед тим, як вийти, куми тричі сідають і 

встають, тримаючи дитя на руках [13]. Хоча духовний смисл цих дій нам не зрозумілий, але 

пригадаймо нині ще живий звичай перед дорогою всім сісти й хвилину мовчки посидіти. 

Певно, в цьому є якийсь сакральний смисл єднання спільним сидінням, і семантика цього 

звичаю може бути дуже давньою, коли сидіти означало жити на певному місці. Нині від 

старших людей можна почути, що в хаті сидять, замість живуть.  Тож, може, це духовне 

стимулювання повернення учасників «сидіння» на це ж місце живими. Йдучи до священика, 

кума кидала на лівий бік вузлик із вуглинкою й печиною, а, вертаючи з церкви, на перехресній 

дорозі викидала вузлик із вуглиною, печиною й сіллю [7, с. 109]. Це подібне до того, як у 

казках, тікаючи від небезпеки, кидають позад себе щось із своїх речей (а всі вияви етнічної 

спадщини мають високий духовний статус), освячуючи дорогу, і особливо перехрестя, до 

якого сходиться багато різних духовних виявів. Це захищало дитину від можливих негативних 

впливів, що несли з церкви,  й які могли йти духовним слідом. Саме тому на перехресті 

кидають особливо потужний набір святинь. 

Свячену сіль, печину, ладан, шматочок проскури зашивають або зав’язують вузликом у 

першу дитячу сорочку, це священні предмети, які оточують дитину, надають дитині духовної 

міцності, яка і є захисною. І  це не окультні  «обереги», що відлякують, а етнічні, які  

освячують. Вони не пропустять деструктивного духовного поля не тому, що лякають його 

власника, а тому, що освячують і виправляють деформації духовного поля деструктивних 

частин. Водночас крізь такі священні обереги вільно проникають священні впливи. І саме 

таким священним є етнічний смисл оберегів, а не окультний, відлякуючий. Коли діти в роду 

мруть малими, то при народженні дитини батько йде на дорогу з пирогом і першого зустріного 

просить бути хрещеним для новонародженого. Тоді, за народними повір’ями, діти більше не 

будуть мерти. устрічний, посланий Долею хрещений, і духи рогатого пирога-тотема 

застережуть від цього. При цьому дітей називають священнними іменами: Адам, Єв – на 

Поліссі; Іван, Марія –  центральній Україні. І коли приносять таку дитину з церкви, то подають 

її в хату не через двері, як звично, а через передпічне вікно [13], щоб заплутати узвичаєний 

духовний слід і уберегтися від насланого родині негативного впливу, що призводить до смерті 

дитини. А можливо, священний статус передпічного вікна, як рудименту найдавнішого входу 

через світло-димовий отвір (традиція, збережена північними автохтонами), вищий за 

сакральний статус дверей, саме з передпічним вікном пов’язані уявлення як про отвір, крізь 

який проходять душі предків роду, про це вікно співається у щедрівках. На Уманщині з цієї ж 

причини, «як несли до хреста, вийняли двері та обнесли дитя біля бігуна, а після хрещення 

подали дитя в хату, вийнявши скло у вікні» [24, с. 78]. Батько, поки куми йдуть хрестити, 

запрошує родичів і приятелів на хрестини, він ходить із пирогом чи паляницею за пазухою, у 

кожній хаті виймає його з-за пазухи, дає в руки господарю і просить його до себе. Хазяїн чи 

хазяйка цілують хліб, дають чарку горілки і повертають хліб, обіцяючи прийти [23, с. 68]. Цей 

взаємний контакт зі священним хлібом є своєрідним освяченням запрошення та обіцянки. На 

хрестини жінки несуть борошно, яйця, вироби з тіста – вареники, булки, бублики (варіантами 

священного хліба), чоловіки йдуть із хлібом і сіллю або калачем. Завершувалися хрестини 

обрядом із квіткою. Для цього баба-повитуха приносила ціле решето невеликих пучечків із 

живих чи сухих квітів і зілля – чорнобривців, васильків, м’яти, барвінку і обов’язково, щоб 

була гілочка калини, колосок вівса, жита чи пшениці. Кожному, хто на хрестинах, баба 
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підносила священну квітку, освячувала нею і частувала з побажаннями здоров’я, щастя, 

благополуччя, дітонародження,  а ті у відповідь віддаровують,  а батькові, буває, ставлять 

квітку за комір – два будяки і кропиву, так робили на Черкащині в Смілянському р-ні [11]. Це 

взаємне освячення всіх учасників рукотворними святинями, індивідуальний внесок до роду 

кожним і своїх священнодій, забезпечує високий духовний рівень хрестин, як взаємне 

благословення. Баба йде на хрестини з крутою пшоняною кашею, звареною у новому горщику, 

як обрядова кутя, тобто зі священною кашею. Про освячення говорить і те, що горщика 

обв’язують рушником і квітчають калиною, квітами. Кум викупляє у баби кашу і розбиває 

горщика так, щоб каша зосталась цілою й непорушною. Поділену бабою кашу всі похапцем 

з’їдають, вершок каші дають матері дитини. Черепки горщика як святителі, що бережуть 

частину святості священного горщика, кидають на поріг, «щоб старости заходили, як дівчина, 

а як хлопець, то щоб скоріше женився [14], «першого черепка кладуть на голову жінкам, щоб 

діти водились, одна одній підкидають» або кидають у пелену чи на грядки [15]. Все це є 

варіантами цілісної системи священнодій, при цьому бабі належить особливо значуща роль. 

Тож перед нами складне духовне дійство з залученням духів усіх тотемних (зооморфних і 

фітоморфних) та антропоморфних священних предків і святості всього Світу, через 

моделювання їх у виявах традиційної культури. Особливого пошанування удостоюється баба-

бранка, вона стає шанованою родичкою, своєрідною духівницею родини. Після хрестин її 

урочисто везуть у ночвах додому, а на кожне Різдво несуть ритуальний хліб (пиріг або книш) 

як члену родини, а дівчина, коли виходить заміж, дарує бабі сорочку.  

Система духовних дій продовжується протягом усього життя людини. Вона 

спрямовується на дитячий одяг [2, с. 75, 102-104; 21, с. 111-116] і присутня у навчанні, 

певним виробленим культурною традицією, навичкам, священнодії вмивання й утирання. 

Коли дитина вже говорить, а місяць стоїть уповні, її спроваджують «на свій хліб», вона вперше 

відламує свій шматок від замішаного найшановнішою з роду бабусею і спеціально спеченого, 

позначеного хрестом хліба, вмочає у сіль, їсть і ритуально наділяє цим хлібом усіх людей, 

закладаючи власну щедрість душі... [9, с. 13-16]. Зростаючи, дитина вчиться священнодії 

всякої роботи-творення, пізнає світ етнічного священного буття, і на схилі літ, осягнувши всі 

духовні знання роду, набуває статусу святителя роду – старшого в роду чоловіка – батька-діда, 

що благословляє кожного на священнодію щоденної роботи, благословляє родину за 

різдвяним столом, або старшої в роду жінки – матері-баби, що годує рід і виховує дітей. Дух 

її втілений у «куклу», що стає духовним провідником нащадків роду після смерті баби. Такою 

постаттю є і баба-бранка, яка приймає й передає весь комплекс знань і практику їх 

застосування у гарантуванні збереження етнічного досвіду продовження роду як священнодії, 

як вагомої складової осягнутого людиною комплексного досвіду буття за духовністю Світу – 

святістю. 
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CREATES AND RELATED BIRTHDAYS AND THEIR SPIRITUAL MOTIVATION 

The article deals with the spiritual meaning of the customary rules of conduct and actions 

related to the birth of the child, and objects and rituals that form the spiritual perfection of new 

generations. 
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Cтепанова Оксана 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРНАМЕНТИКИ КИЛИМІВ ТА 

ГОБЕЛЕНІВ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті проаналізовано художньо-стилістичні особливості рослинного та 

геометричного орнаменту килимів та гобеленів з фондової колекції НІЕЗ «Переяслав». 

Ключові слова: килим, колекція, гобелен, орнамент. 

 

Орнаментика народних тканин стала об’єктом наукового дослідження   з середини ХІХ 

століття. Ця тема у наукових дослідженнях Д. Антоновича, М. Біляшівського, 

Д. Щербаківського, А. Жука та ін. [2; 3; 20; 21; 5; 6]. Із цього часу починається процес 

накопичення фактичного матеріалу, формування критеріїв його наукової оцінки, 

систематизації та класифікації. 

Килими та гобелени з фондової колекції Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав»), ще не були темою спеціального 

дослідження. Матеріали колекції НІЕЗ «Переяслав» були дослідженні фрагментарно 

В. Андріяшко в статті «Художні особливості геометричних килимів Київщини» [1]. 

Особливо актуальним у зв’язку з цим постає питання грунтовного вивчення колекції 

килимів та гобеленів НІЕЗ «Переяслав». З метою введення їх до наукового обігу та 

подальшого більш детального розгляду в контексті етнографічного і мистецтвознавчого 

аспектів. 

Фондова колекція килимів та гобеленів НІЕЗ «Переяслав», нараховує 80 одиниць. За 

орнаментом килими можна поділити на 4 групи: 1) килими з геометричним орнаментом; 

2) килими з фітоморфним орнаментом; 3) килими з зооморфним орнаментом; 4) «датовані» 

килими. Окрему групу килимових виробів складають авторські гобелени. 

Метою цієї роботи є комплексне вивчення фондової колекції килимів та гобеленів НІЕЗ 

«Переяслав». Згідно поставленої мети визначені конкретні завдання: проаналізувати  

художньо-стилістичні особливості орнаменту килимів та гобеленів, простежити 

закономірності колористики в килимах та гобеленах,  що зберігаються у фондовій колекції 

НІЕЗ «Переяслав». 

У килимарстві, як і в інших галузях народної творчості України, джерелом 

орнаментальних мотивів стає рідна природа. Навколишній світ – основа орнаментальних 

мотивів.   Творча переробка природних форм завжди приводила до значних змін, але первісний 

зміст при цьому зберігався. Такі мотиви як «дерево життя», «виноград»,  «рожина» і надалі 

зберігають характер першообразу [3]. 

В орнаментації трапляються мотиви, що походять з глибокої давнини. Первісний 

символічний зміст їх зовсім утратився й набув тільки орнаментального значення. «Зірка» – 

найбільш поширений елемент не лише українського мистецтва, а й усіх народів світу. Його 

часто бачимо у вишивках, розписах хат, писанок. Залежно від кольорового забарвлення він 

щораз виглядає по-новому. Поширені й орнаментальні вирішення хрест, різні розетки. Часто 

ступінь геометризації елементів досить значний [3]. 

Існує думка про те, що найбільш ранні українські килими мали геометричний орнамент. 

Це смугасті композиції, малюнок яких дедалі більше ускладнювався, що зумовило появу 

медальйонних та інших складних композицій. Основні форми геометричного орнаменту дуже 

прості. Одні прямокутники, трикутники, ромби утворилися внаслідок особливостей самої 

техніки ткацтва, другі були створені узагальненням і геометризацією елементів природи, 

треті – це традиційні символічні мотиви, що втратили свій давній зміст. Завдяки різним 

масштабним співвідношенням і вдало знайденим кольоровим сполученням килими, складені 

з геометричних мотивів, справляють велике естетичне враження [1]. Нариклад, килим (Т-



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

277 

6413). Поле чорне. Основний узор: хрести в ступінчатих ромбах, чорні,червоні, білі, жовті, 

зелені, фіолетові, оранжеві. Та килим (ПХІМ-3535). Поле чорне. Основний узор: хрести в 

ступінчастих ромбах. 

Власне з геометричних мотивів найчастіше зустрічаються восьмикутні розети, східчасті 

ромби. У цих килимах чітко визначене основне поле, як і в рослинних, наявна широка кайма. 

У більшості геометричних килимів переважають чорний, брунатний, червоний, білий і жовтий 

кольори; інколи зустрічаються темно-синій і блакитний. Тло – переважно чорне, темно-

коричневе або жовте, трапляється червоне й малинове [16]. 

Килим з геометричним орнаментом смуги, ромби (ПХІМ-3881).  Колористика килима 

чорно-зелена, червоно-синя кольорова гама.  Геометричний орнамент вважається 

найархаїчніший. Ще один з різновидів геометричного орнаменту спостерігається на килимі 

(ПХІМ-3882). Узор: восьмикутні зірочки, по обидва боки різнокольорові смуги. У колірній 

гаммі килима переважає брунатно-зелений та червоний колір. 

Етапом розвитку геометричного орнаменту килимів було створення композицій з 

безперервним рапортом. Є три основні схеми розміщення узорів у центральній частині і на 

каймі килима: симетрична композиція; рапортна композиція (складається з повторюваних у 

певному ритмі узорів одного масштабу); композиція з вільним розміщенням узорів на 

площині. 

На геометричному килимі (Т-854) поле заповнено горизонтальними орнаментальними 

смугами, що складаються з восьмикутних зірок, ромбиків, зигзагоподібних уступчастих ліній. 

У горизонтальному ряді розташовані чотири зірки, між якими розташована ділянка фону, 

конфігурація якого нагадує зрізаний ромб з двома довгими прямокутниками. Таких рядів у 

килимі п’ять. До рядів зірок з обох боків симетрично примикають такої ж ширини смуги з 

зигзагоподібними елементами, між якими знаходяться вужчі орнаментальні смужки, 

заповнені різного розміру ромбиками. В колірній гамі килима переважають теплі жовті, 

коричневі, помаранчеві тони з вкрапленням оливкових та синьо-зелених відтінків. Малюнок 

кайми складається з одного мотиву, що нагадує стилізованого лелеку, який розміщений 

рядком. Вражає у композиції килима відсутність будь-якої системи у колірному рішенні [1]. 

Ще один килим з геометричним орнаментом (Т-846), орнаментальне поле якого 

утворюється чергуванням рядів однакової ширини (всього у килимі їх налічується 

одинадцять). Геометричний орнамент першого рядка складений з трьох уступчастих ромбів, 

які в свою чергу мають внутрішню розробку – аналогічний ромб меншого розміру з вписаним 

у ньому хрестом. Між великими ромбами розташовані дві симетричні половинки ромбів. 

Орнамент другого рядка складається з трьох ідентичних мотивів, що нагадують 

геометризовану вазу. У композиції два середні рядки ромбів, де крайні фігури не цілі, а 

половинчасті − таке довільне трактування говорить, що майстер ткав імпровізуючи у процесі 

роботи. Колірна гамма килима – це оранжеві, золотисті, оливкові та бежеві тони [1]. 

На килимі домотканому (Т-9642), домінуючими кольорами є червоний, синій, 

жовтогарячий, фіолетовий, жовтий, рожевий, чорний і білий. Узор рапортний, розміщений 

горизонтальними вузенькими смугами, гостроконечні зірочки («гостра рожина»), «рожинка» 

(ступінчастий хрест), кущики та хрести з «дамочок». Ці чотири смуги повторюються п’ять 

разів. Основний узор обведений «пилочкою». Кайма на червоному фоні, нижня лиштва – 

споювані ромби з шишечками в середині, на вершинах ромбів пів квіточки. З лівого та правого 

боку на каймі зображена ламана калинова гілка з розкиданими шишечками. Вужчий бік 

обведений різнокольоровими смугами, ширший – зеленою пилочкою. З двох сторін торочки.  

Крім народних килимів, побутували так звані «панські килими». Панські килими мали 

своєрідне оздоблення з помітним впливом тогочасних мистецьких стилів бароко, рококо, 

класицизм. Їх характеризують малюнки з натуралістичним трактуванням квітів, овочів, 

плодів. Кайма у таких випадках була того ж кольору (або близького до нього), що й середина. 

Орнамент її формувався пружними бігунцями, листками, квітами [12]. 
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Килим (Т-165)  безворсовий, двосторонній. Білий фон, орнамент рослинний. Чергуються 

букети великих різнокольорових квітів розмішених горизонтальними рядами. Дві кайми: 

внутрішня  – вузька, зовнішня широка з квітчастою гірляндою. 

Килими, що мають орнаментальну кайму можна поділити на дві групи: перша – килими 

з однаковим тлом кайми і центрального поля; друга, у яких кайма і центральне поле різного 

кольору. Кайма може оточувати килим  з двох, трьох або з усіх чотирьох боків. 

Починаючи ще з XVII століття, поширюється оформлення килимів рослинним 

(фітоморфним) орнаментом, якій був притаманний для Київщини, Полтавщини [18]. Узор, 

характерний для більшості українських квіткових килимів усіх періодів і, зокрема, для тих, що 

зберігаються в колекції НІЕЗ «Переяслав», відзначається ритмічним повторенням на світлому 

(або темному) тлі стилізованого площинного мотиву, у вигляді квіткового букету. Для таких 

килимів була характерна кайма – хвиляста лінія, квітуча гірлянда чи гілка.  

Яскравим прикладом такої композиції орнаменту, є килим  (Т-9627).  Килим домотканий 

з витканим узором. У центрі на чорному фоні букет троянд з бутонами і листочками, та 

синенькими квіточками. По краях вздовж всього килима – ланцюг троянд (червоних, рожевих, 

бурякових) з зеленими та коричневими листочками. Над ними з чотирьох сторін по кутах вивід 

троянди з синенькими квіточками. Весь узор підведений зеленою та світло-зеленою лініями. З 

двох сторін килима біла бахрома. 

Характерні елементи оздоблення килима – «Дерево життя» з великими квітковими 

формами у вигляді бутонів, яблуневого цвіту, винограду [12]. 

Килим вовняний домотканий(Т-402): чорний фон, на ньому два ряди з гілок квітів і 

вазонів, які через один, так зване «дерево життя», а між ними в розкидку квіточки і листочки. 

Квіти темно-червоного, гірчичного темно-бузкового кольору, а листя – гірчичного і 

болотного. Кайма потрійна: від краю вузенька з’єднана пилочка (з’єднані зубці) різних 

кольорів, кожного кольору по три-чотири зубчики, в як ізаходять зубчики іншого кольору.  

Килим «горбиковий» (Т-436) сер. ХІХ ст.  ткався на розбоях в с. Вітовці: чорне поле по 

ньому букети різнокольорових стилізованих квітів, розташованих горизонтально по 3-2 в ряді, 

кайма зелена з виводом різнокольорових стилізованих квітів.  

Килим домотканий  (Т-688): поле чорне, по ньому шість великих букетів і розкидані 

окремі квіти, кайма жовтувата. На подовжній – вивід з червоними і білими квітами, на 

поперечній – з боків виводу два ряди густо розташованих квітів. Біля самого краю пилочка 

фіолетового і світлого кольору.  Ткався в с. Капустинці Переяславського повіту в ХІХ ст. 

Килим (Т-736) тканий на розбоях: на чорному фоні – «вазони» (великі червоні й малинові 

квіти). Кайма червона: різнокольорові квіти й листочки чергуються. Кайма від середини, 

обведена жовтою «кривулькою», а від краю − бузковою «пилочкою». На вузьких краях по 

вісім різнокольорових смуг.  Торочки  на килимі зроблені з основи. Ткався в с. Пристроми в 

1910 р. 

Килим домотканий (Т-3388): по чорному полю різнокольорові стилізовані квіти з 

зеленими листочками,  на листочках різнокольорові кривульки (з трьох з’єднаних дамочок), а 

на квітах – шість дамочок іншого кольору, кайма червона по краю (розкидані окремі квіти з 

листочками) фіолетова пилочка, а від середини – жовта. По вузьких сторонах від середини 

жовта смуга, від краю – фіолетові «горбики», фіолетова, оранжева, зелена, бурякова, жовта, 

чорна смуги, торочки з основи. Ткала Лисенко Уляна Іванівна, с. Поділля, 1929 р. 

Третя група килимів з зооморфним зображенням. Килим (Т-2100): фон чорний, кайма 

червона з ламаною гілочкою стилізованих квітів і листочків. По килиму п’ять рядів 

стилізованих квітів і грон винограду. Між виноградом і квітами, з боків − пташки по дві в ряду. 

З країв кайми чорна пилочка. До музейної колекції надійшов 1972 р. Можливо, що килимарі 

хотіли відтворити гай, у якому між квітами літали райські птахи або сиділи на них, чи 

проходжувались між ними.  

Килим домотканий (Т-6735): на чорному фоні, зображений вінок із п’ятипелюсткових 

різнокольорових квітів і листочків, у центрі якого два голуби. Килим ткався грибінковою 

технікою, завдяки чому майстри ткали кожен мотив, елемент окремо, відходили від 
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семетричності, довільно передавали форми і різноколірне зображення. Це посилювало 

загальний вигляд, фантастичного цвітіння квітів. 

Зустрічаються зображення птахів, які часто меншого розміру, ніж рослинні. Часто 

килимове поле обрамлює декоративна кайма з характерним мотивом «в’юнок» [18].          

Такий орнамент має килим (Т-4447).  На чорному фоні, стилізовані букети квітів, 6 рядів, 

між ними маленькі птахи. Кайма червоного кольору з ламаною гілкою квітів, між нею 

маленькі птахи. Колірна гамма килима червоні, сині, зелені, оранжеві, жовті, фіолетові 

кольори. 

Цікавим орнаментом відрізняється  килим (ПХІМ-4594). На чорному фоні дев’ять 

гілочок, з маленькими різнокольоровими квіточками, на яких сидять великі птахи. Кайма 

вузька, червоні та бордові квадрати. 

Килим (ПХІМ-1887): на чорному фоні, дев’ять рядів геометризованих квітів. Кайма 

широка оливкового кольору, з зображенням птахів. 

Окремої уваги заслуговують  і «датовані» килими з  фондової колекції НІЕЗ «Переяслав». 

Це унікальні раритетні зразки декоративного мистецтва, завдяки закомпонованим на них 

написах та датах, можна простежити  еволюцію українського народного килима, а також 

визначити точне датування виготовлення тканого виробу.  

Килим домотканий (Т-6735): на чорному фоні, в центрі − вінок із п’ятипелюсткових 

різнокольорових квітів і листочків, в центрі  якого розташовані два голуби. З лівого боку, 

внизу, на  чорному тлі закомпонована дата «1962 р.» Килим ткався грибінцевою технікою, яка 

дуже трудомістка і вимагає від майстрині вправності, тонкого відчуття композиції й гармонії 

колірних поєднань, водночас даючи змогу імпровізувати. 

Килим (1892): на чорному фоні бачимо геометризовані букети троянд з пуп’янками та 

листочками, кайма вузенька з одного боку зеленого кольору, а з іншого червоного. З лівого 

боку датування «1881». 

Привертає увагу килим (Т-6826), який знаходиться в Музеї народної архутектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини, в  експозиції виставкової зали.  Узор: на чорному фоні три 

виводи стилізованих ромбічних квітів. Широка кайма обрамлена зубчиками і пилочкою. Узор 

на каймі  − вивід п’ятипелюсткових ромбічних квітів, в лівому куті килима, дата − «1917». 

Ткала Дереча Ірина Данилівна. До фондової колекції НІЕЗ «Переяслав»  килим надійшов у 

1987 році.  

Цікавим зразком килимового мистецтва, є датований килим, яких знаходиться в 

експозиції хати заможного землевласника. Композиційна схема: декорована площина 

поділена на внутрішне поле і кайму. На внутрішньоому полі по горизонталі розміщено два 

вазони із геометризованими трояндами. Напис «∑Еи Килѣм СоẃрǒжіRλ РБ ∑ТЕȹАнλ 

ѠсАчǒкλ со Женою ∑ʀоею ПАлАГѣЮ ДНѦ 17 ЮНЇѦ Р.1869» (Сей килим соурожон Раб 

Божий Стефан Усачук с женою своєю Палагеєю дня 17 июня р. 1869). 

Про особливості функціонування килима жодних відомостей немає. Проте, з цього 

приводу можна висловити деякі припущення. Наявність дати створення килима, 

закомпонованої в орнамент, свідчить про те, що його створювали як пам’ятну річ. 

За ступенем збереження «датовані» килими НІЕЗ «Переяслав», можна поділити: на такі, 

що добре збереглися, та ті,  які надійшли  з пошкодженнями. Килим  домотканий, фон  

бордовий, на ньому чотири ряди букетів квітів, по вертикалі і по горизонталі. Квіти темно-

червоного, гірчичного, темно-бузкового кольору, а листя − гірчичного і болотяного. Кайма 

подвійна: від краю вузенька ламана гілка з маленькими квітами. А від центру кайма ширша, в 

лівому куті  дата «1860». Посередині килима є пошкодження, але втрачена частина килима є 

незначною, що дозволяє побачити композицію килима в цілісному вигляді.  

Народні майстри, завдяки гребінковій техніці, на вертикальних і горизонтальних 

верстатах, ткали кожен мотив (елемент) окремо, відходили від симетричності, довільно 

передавали форми і різноколірне зображення. Це посилювало загальний вигляд, 

фантастичного цвітіння квітів. Невипадково у документальних матеріалах цього періоду часто 

зустрічаються назви ‒ «квіткові килими». Багатство квіткового орнаменту полягає у різних 
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варіантах зображення квітів, їх розміщення, доповнення іншими елементами: листочками, 

пуп’янками [3]. 

Так, з поміж інших «датованих» килимів, можна  виділити килим (Т-1719), на якому 

зображено три  великі букети троянд, виткані в поперечному розрізі, із заокругленими 

різнокольоровими пелюсточками,  листочками та пуп’янками. На каймі − вивід троянд. У 

лівому куті килима закомпоновані ініціали К.М.С. (Калінська Екатерина Стефанівна) 1908 рік. 

Розмір килима: 164х520 см. Він виконаний на горизонтальному ткацькому верстаті, тому 

ширина килима обмежується шириною берда ткацького верстата. Композиція таких виробів, 

як правило, розгортається в довжину. Килим 1908 р. Має видовжену горизонтальну форму. 

Тож за задумом, він мав експонуватися саме у горизонтальному положенні. До фондової 

колекції надійшов 2014 року.   

Привертає увагу орнамент килима (Т-2088). Килим тканий рахунковою технікою, що 

сприяло передачі строгої геометричності. Узор брокар: на чорному фоні, геометризовані 

різнокольорові букети троянди: сім рядів по горизонталі, та десять рядів по вертикалі. Зверху  

по всій ширині килима в два ряди закомпонований напис: «1879г. ФЗД. СЕЙ КОВЕРЬ 

СДѣЛАН В ХЄРСОНСКОЙ ГǒБЄРНІИ. ТЄРСПОЛСКОГО ЧЄЗДА. СЄЛ. КОШНИЦЫ. 

СТАРАНЫЄМЬ ЭВФИМІЯ ЦЧРКАН ЖЕНА ЄГО МАРІЯ. РАБОТАЛИ ДѣВИЦЫ. МАРІЯ. 

АННА. ЄЛИСОВѣТА. МАРІЯ. АННА. МАРІЯ. ЗАПИСЧИКЬ ПЕТРЬ». Розмір килима: 

362х520 см. 

Окрему групу килимових виробів становлять авторські гобелени, які знаходяться в 

експозиціях тематичних музеїв НІЕЗ «Переяслав».  

Гобелен (фр. gobelen) – це витканий ручним способом килим-картина, що зазвичай 

сприймається, як складний, полі функціональний  твір художнього ткацтва. За технікою 

виконання розрізняють гобелени, виткані на горизонтальному і на вертикальному верстатах. 

За основу беруть вовняні, лляні нитки, для підкання – вовняні, натуральні. Зразком для 

художника-текстильника слугує підкладений під основу мальований фарбами в натуральну 

величну гобелену робочий картон. Відтворена на ньому композиція гобелена тчеться не на 

всю ширину виробу, а лише в межах окремого кольору. Вовняне підкання  переплітає нитки 

основи, повністю закриваючи їх з обох сторін [7]. 

У Музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини експонуються три авторські 

гобелени.  

Привертає увагу гобелен Т-3627 «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», автор 

Г. В. Холопцева,  розмір 300х180 см. Тканий на розбоях, технікою «кругляння». На чорному 

фоні деревце з цвітом на ньому різнокольорові віночки. Зверху та знизу гобелена 

закомпонований напис «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». 

Гобелен (Т-3628) «Соняшники», автор Г. В. Холопцева, розмір 300х180 см. На сіро-

зеленому фоні великі соняшники. Зверху та знизу відокремлена кайма «зубчики». Знизу 

гобелена різнокольорова бахрома. 

Гобелен (Т-3709) «Либідь»,  автор В.А. Вуколов. На сіро-синьому фоні зображено 

дівчину, та трьох воїнів, що пливуть у човні, а в далині видніється місто. 

У Музеї українських обрядів в експозиції представлено два авторські гобелени. 

Гобелен «Толока», авт. О.І. Мельник. Виготовлений на Решетилівській фабриці 1973 р., розмір 

250х200 см. Це багатофігурна композиція: на сіро-коричневому фоні зображено групу людей 

в українському народному одязі, які працюють на будівництві хати. Автор зобразив на 

гобелені своїх рідних та сусідів. Це дипломна робота О.І. Мельника. 

Гобелен «Вертеп» автор Б.І. Губаль, 1989 р., розмір 228х228 см, складається з чотирьох 

частин. Перша частина: на сіро-синьому фоні зображена дівчина зі «звіздою». Друга −  на сіро-

синьому, що імітує зиму, зображенні два юнаки. Один з них в кептарі із скрипкою в руках. 

Третя − зображено людей в масках: смерті, царя і рицаря з щитом. Четверта − на сіро-синьому 

фоні зображено жінку з мішком, за спини якої виглядає чорт. 

Комплексно дослідивши фондову колекцію килимів та гобеленів НІЕЗ «Переяслав», 

переконуємося, що всі вони мають велику наукову та мистецьку цінність, вражають своєю 
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орнаментикою, колористикою, оригінальністю композиційного вирішення.  Більшість 

килимів та гобеленів фондової колекції Заповідника атрибутовані: встановлені час, місце їх 

виготовлення, а також імена майстрів. Це унікальне зібрання може  стати  джерелом творчого 

натхнення для сучасних та майбутніх майстрів художнього текстилю. 
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Олена Тонконог 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

РОБОТИ МАЙСТРІВ ПО ДЕРЕВУ Є. В. ШАПОВАЛА ТА Є. І. ШЕВЧЕНКА У 

ФОНДОВОМУ ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО 

ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті подано інформацію про декоративне зображення та семантику орнаментів 

різьблених кухонних дощок, що були виготовлені відомими у 80-х роках XX ст. київськими 

майстрами Є. В. Шаповалом та Є. І. Шевченком. Музейні предмети були придбані для 

Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника з приватної 

колекції. 

Ключові слова: колекція, різьблені дошки, орнамент, різьбярі, розетка. 

 

Постановка наукової проблеми. В основі дослідження є спроба висвітлити особливості 

орнаменту кухонних дощок: авторських робіт 80-х років ХХ ст., які зберігаються в 

Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав»). 

Аналіз досліджень і публікацій із досліджуваної проблеми. Різьблені вироби з 

фондового зібрання вивчалися та досліджувалися науковими співробітниками НІЕЗ 

«Переяслав». У статті О. Жам та Л. Годліної зазначено, що основними мотивами декору 

волових ярем із фондів НІЕЗ «Переяслав» є різні геометричні фігури; орнаменти є 

примітивними й не відзначаються точністю зображення. Найбільш уживані в частих варіантах 

прямі та ламані лінії [1, с. 97-102]. В іншій публікації О. Жам, характеризуючи різьблення на 

пряничних формах, представлених в експозиції Музею хліба, звертає увагу на те, що ці вироби 

прикрашені фітоморфною (квітковою, рослинною), зооморфною, орнітоморфною, сюжетною 

та геометричною орнаментикою. На них також є зображення солярних знаків [2, с. 247-253]. 

Разом із тим матеріали про колекцію різьблених дощок Є. В. Шаповала та 

Є. І. Шевченка, що зберігаються у фондах, не введено до наукового обігу. 

Мета та завдання статті: дослідити колекцію кухонних дощок, виділити в композиціях 

декору деталі, традиційні для народного орнаменту XIX–XX ст. 

Виклад основного матеріалу. Кухонні дошки залишаються незмінним атрибутом у 

побуті українців протягом багатьох століть. У XX ст. ці речі набувають не тільки утилітарного, 

але й декоративного призначення. Ними прикрашають інтер’єри будинків, заклади 

громадського харчування. Дошки стали масово виготовляти в артілях, на фабриках. При 

комунальних підприємствах відкривали невеликі цехи для виготовлення різних дерев’яних 

побутових речей, декорованих розписами, випалюванням, різьбленням. Крім того, дошки 

вирізьблювали окремі талановиті майстри. У 80-х роках ХХ ст. відомими були різьбярі 

Є. В. Шаповал та Є. І. Шевченко. 

Євген Ігоревич  Шевченко за свої роботи в галузі художньої оброки дерева отримав 

звання «Заслужений діяч мистецтв України». З 2004 р. очолив Національну спілку майстрів 

народного мистецтва України [8]. Не менш відомим різьбярем є Євгеній Вікторович Шаповал. 

Твори цих майстрів є надбанням культурної спадщини українського народу. Вони 

представлені в різних музеях України, а також у Національному історико-етнографічному 

заповіднику «Переяслав». 

У Заповіднику зберігається колекція дощок, цінність якої полягає в тому, що всі вироби 

є виключно ручної роботи. Високий рівень досконалості та професійності їх виготовлення, 

вишуканість візерунків є доказом таланту та самобутності митців. 

Спочатку зупинимося на описі робіт Є.В. Шаповала. Автором опрацьовано двадцять 

одна дошка із музейних фондів. Виконані вони із соснового та липового дерева. Внутрішня 

сторона пласка, робоча – для приготування страв, зовнішня – декорована художнім, 

виїмчастим різьбленням, але зображення на творах скомпоновані так, що кожне вирізняється 
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своїм різноманіттям. Для виробів, переважно, характерний геометричний орнамент (великі 

ромби, розетки, кола, квадрати, трапеції, прямокутники). Походження сюжетів має символічне 

значення. 

Дошки різні за розмірами та формою: найбільша (М-2102) – розмірами 65,6 см. х 23,5 см 

Х 1,5 см [5], найменша (М-1978)  – 26,4 см х 14,9 см х 1,4 см  [4]. 

Оригінальною в колекції є дошка М-1598.  По центру – великий різьблений ромб, 

розділений косим хрестом на чотири маленьких ромби. Зверху та знизу – розетки. Одна з них 

багатопроменева. У ній – зображення хреста (рис. 1) [4]. 

Ромб ще з прадавніх часів був символом матеріального благополуччя та продовження 

роду. Крім того, він уособлював земельну ділянку  [3, с. 68 ]. 

Хрест символізував Дерево Життя, поєднання двох протилежностей. За даними 

А. Голана, культ хреста був відомим ще в VII тис. до Різдва Христового в Сирії, Ірані, 

Туреччині. У V–IV тис. до н. е. хрест поширився в Європі. Учені називають різні витоки 

символіки хреста. Найпоширенішими є думки, що він символізував сонце, перехрестя, світове 

дерево, чотири сторони світу. Різні за формою хрести мали й різну символіку. Андріївський 

хрест означав союз Верхнього та Нижнього світів [3, с. 318]. 

Розетка – орнаментальне зображення, яке в давні часи було символом сонця (солярним 

знаком) [7, с. 210]. Дослідник Б. Рибаков вважав, що зображення хреста в середині сонячного 

кола існувало ще в древніх землеробів енеоліту й означало систему координат і, очевидно, у 

часи мезоліту мисливці схід і захід визначали по сходу й заходу сонця, північ за Полярною 

зіркою, а південь – по апогею сонця  [4; 6, с. 550-551]. 

Привертає увагу дошка М-1937  із вирізьбленою ромбоподібною фігурою, у середині 

якої багатопроменевий хрест (енергетичний знак) (рис.2). Поверхня – виїмчаста, утворює косі 

смуги рельєфних ромбів. На ручці виробу випалено авторський знак – «Ш. Е. В.» [4]. 

Різьбленим ромбом прикрашений інший музейний предмет М-1941 (рис. 3). У нього 

вписана багатопроменева розетка. Сторони ромба, прикрашені зображенням маленьких 

ромбоподібних фігур. По боках  – однораменні хрести [4]. 

Центральне місце композиції дошки М-1939 є ромбоподібна фігура з чотирьма 

розетками в п’ятикутниках (рис.4). Елементи орнаменту (п’ятикутники) – абсолютно 

нетрадиційні для народного. На предметі – рельєфні смуги з дрібних ромбів [4]. 

На дошці М-1942 по середині – чотирьохподільний ромб із зображенням стилізованих 

зірок, поверхня – виїмчаста. Зверху та знизу – смуги. Ручка – прикрашена різьбленими 

трикутниками. Таке зображення є традиційне щодо до народного [4]. 

Оригінальними за своїми композиційними мотивами є вироби з різьбленими великими 

розетками. На виробі М-1597 наявна велика кругла розетка. Унизу – смуга з маленьких 

рельєфних ромбів. На верхній частині – зображення трикутників [4]. Восьмипелюсткова 

(рис. 5). та три багатопроменеві розетки є на дошці М-2103. Поверхня дошки декорована 

різьбленими ромбами із стилізованими зірками. На ручці – дві поперечні смуги [5]. 

Велика кругла розетка на виробі М-1596 [4]. Також різьбленою фігурою декорована 

дошка М-1936. Зверху – чоторьохподільний ромб із однораменними хрестами. По обидві 

сторонни виїмчасті дводільні ромби та трикутники [4]. 

Ажурним декором із зображенням багатопелюсткової квітки-розетки (рис. 6) , 

декорована дошка М-1947 [4]. Цікавою є орнаментика у вигляді великої розетки із 

променями  на дошці М-2097 [5]. Великою розеткою прикрашена дошка М-2096 [5]. 

Оригінальними за композиційними мотивами є вироби із зображенням великого кола по 

центру. Зокрема, таким чином майстер прикрасив дошку М-1940. У ньому – чотири 

багатопроменеві розетки та ромби [4]. Орнаментальний мотив у вигляді багатопроменевої 

розетки є традиційним для народного різьблення. 

Дошка М-1946 прикрашена декором у вигляді трьох концентричних кіл. По центру – три 

концентричні кола, що заповнені геометричним орнаментом, який складається з еленментів 

ламаної лінії, розетки з багатопроменевими стилізованими зображеннями, композиції із 

дванадцяти розеток (рис. 7). По кутам – чотири шестипелюсткові квітки-розетки [4]. 
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У народному орнаменті традиційно використовувалася ламана лінія. Вона обмежувала й 

відділяла композиціні вузли, могла служити викінченням окремих деталей виробу. Ця 

орнаментальна деталь вважається знаком захисту. 

Виріб М-1980 прикрашений різьбою: у центрі коло, в якому ромб [4]. Дошка М-1978 

декорована великим колом із стилізованими квітами та ромбами [4].  

Київський різьбяр Євген Шаповал робив дошки з дерева, в орнаментах яких зображував 

також іншу геометричну фігуру – квадрат. Так, виріб М-2102 із вирізьбленним великим 

квадратом, у ньому по колу дванадцять розеток. По кутах – виїмчасті промені, а по обидві 

сторони – візерунок із подвійних ромбів. На зворотній стороні – напис «Шаповал Є.В.» [5]. 

Разом із іншими творами названого майстра у фондах Заповідника зберігається дошка 

М-1943. На ній теж великий різьблений квадрат. У нього «вписане», із дев’ятьма 

різноманітними розетками. Унизу та зверху над квадратом – маленькі виїмчасті ромби [4]. 

Цікаву композицію має дошка із зображенням трапеції по центру. Наприклад, в 

орнаментиці дошки М-2101 подвійне коло із розеткою (рис. 8). По кутах трапеції – зображення 

променів. Зверху та знизу– виїмчасті ромби, трикутники. У верхній частині виробу – маленька 

ромбоподібна фігура [5]. 

Привертає увагу своїм візерунком дошка М-1938 із зображенням виїмчастих смуг. У 

центрі – різьблений прямокутник із композиціним зображенням [4]. 

Разом із надходженнями різних цінних експонатів до музею потрапила дошка М-2095 із 

зображення по центру маленьких фігур: виїмчастих прикрашених ромбів. Дошка обрамлена 

маленькими трикутниками. На звороті виробу прізвище та ініціали автора, рік виготовлення 

(1988) [5]. 

Оригінальним декором прикрашена дошка М-2004, зроблена Є. І. Шевченком  Цей виріб 

відрізняється за формою тим, що є прямокутної форми й виготовлений без ручки. На предметі 

наявні всі елементи різьблення, які використовувалися в орнаментах Центральної України: 

трикутник, поділений пополам ромб, косий та однораменний хрест, стилізована 

багатопелюсткова квітка в квадраті. Знизу наявне зображення розетки [4]. Такий орнамент 

поширений також у вишивці та писанкарстві. 

Твори, вироблені Є. В. Шаповалом та Є. І. Шевченком є цікавими, оригінальними, 

досконалими виробами з дерева. Ці декоративно-побутові предмети вирізняються 

вишуканістю та досконалістю орнаментальних зображень. Вид орнаменту, переважно, 

геометричний. Основні елементи декору на їхній поверхні (солярні знаки, ромби, квадрати, 

трикутники тощо) є символами традиційними для народного орнаменту. Їх можна вважати 

справжніми зразками декоративно-прикладного мистецтва другої половини ХХ ст. Вироби 

цих майстрів займають належне місце у фондовому зібранні Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». Перспективою подальшого дослідження можуть 

стати особливості орнаментальних зображень на інших виробах Є.В. Шаповала та 

Є.І. Шевченка. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Жам О., Годліна Л. Семантика орнаментів волових ярем із колекції Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» /  О. Жам , Л. Годліна   //  Народна символи 

та обереги України: роль у формуванні ментальності людини: Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції (Білоцерківський краєзнавчий музей, 10–11 листопада 2011 р.) – Біла 

Церква, 2011. 

2. Жам О. Пряники і пряничні форми у зібранні Музею хліба Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» / О. Жам  // Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». 

Збірка наукових статей. Вип. (4) – К.: Міленіум – 2008. 

3. Словник символів культури України / Коцур В. П.,  Потапенко О. І. , Дмитренко М. К., 

Куйбіда В. В.; За загальною редакцією.  – [3 е вид.] – К.: Міленіум, 2005. – 352 с. 

4. НІЕЗ «Переяслав». Інвентарна група «Мистецтво» (шифр «М»). М-4. 

5. НІЕЗ «Переяслав». Інвентарна група «Мистецтво» (шифр «М»). М-5. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

285 

6. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – Москва: «Наука», 1987. – 774 с. 

7. Шевченко Є. Українська народна тканина. – К. Артанія, 1999. – 410 с. 

8. Шевченко Євген Ігорович −. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://www.wikiwand.com/uk/Шевченко_Євген_Ігорович. 

 

Olena Tonkonog 

WORKS OF WOOD CRAFTSMEN E.V. SHAPOVAL AND YE.I SHEVCHENKO IN THE 

FOUNDATION OF THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE 

«PEREASLAV» 

The article gives information on the decorative image and semantics of carved kitchen plates 

ornaments that were made in the 80's of the XX century by Kiev masters E.V. Shapoval and E.I. 

Shevchenko. Museum items were purchased for the Pereyaslav-Khmelnytsky State Historical and 

Cultural Reserve from a private collection. 

Key words: collection, carved boards, ornament, carvers, socket. 
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УДК 391:069.51(477.41-21 Переяслав)«18/19» 

Шакула Валентина  

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ЖІНОЧІ СОРОЧКИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО- ЕТНОГРФІЧНОГО  

ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»  

 

У статті подано характеристику жіночих сорочок Переяславщини (сс. Харківці, 

Мазінки, Дем’янці, Лецьки, Вінинці) кінця ХІХ – 60-х років ХХ століття з фондової збірки НІЕЗ 

«Переяслав». Автор аналізує традиційні риси, особливості крою, техніки вишивання та 

орнаментики одягу досліджуваних сіл. 

Ключові слова: Переяславщина, жіноча народна сорочка, техніка вишивання, 

орнамент, композиція. 

 

У даний час проявляється поглиблений інтерес до народної культури українців. Це 

зумовлює необхідність вивчення та розвитку національної культури, самоідентифікації 

українців, усвідомлення свого минулого й фіксації його для прийдешніх поколінь. Значимим 

елементом даного процесу, його основою є артефакти, що зберігаються в музейних та 

приватних колекціях. Переважна частина з них потребує вивчення та введення до наукового 

обігу. Одним із широких пластів народної культури є одяг. Саме він якнайглибше репрезентує 

не тільки матеріальну, а й духовну культуру, обрядовий світ українців.  

Українська вишита сорочка – це не лише елемент традиційного народного одягу, але й 

один із символів – оберегів, які з часом стали сприйматися як риса національного менталітету. 

Жіночі сорочки Переяславщини (за адміністративно-територіальним поділом до 1924 р. 

частина Полтавщини Середньої Наддніпрянщини) – основа народного костюма, який 

прийнято вважати за класичний зразок національного одягу [5, с. 275]. 

Вивченням народного костюма, в тому числі сорочки, як однієї з його деталей, займалися 

багато вітчизняних дослідників: етнологи, мистецтвознавці. На початку ХХ ст. український 

етнолог та антрополог Хв. Вовк у своїх працях висвітлив питання формування українського 

народного костюма та вивів його початок від давньоруського та козацького періоду. 

Характеризуючи детально кожен з елементів костюма він розділив сорочки на два головних 

типи, аналізуючи їх типологію та виділяючи регіональні особливості. Автор також приділяв 

значну увагу орнаментиці цього виду одягу [4]. У 1920-х роках надрукована одна з 

найфундаментальніших на той час робіт В. Білецької з використанням фактичного 

документального матеріалу та аналізом особливостей і типових ознак української народної 

сорочки [1]. 

Подальший розвиток проблема етнографічного районування українського народного 

одягу отримує в роботах К. Матейко. Авторка виділяє не тільки комплекси одягу, а й детально 

аналізує його компоненти [13]. 

Народний одяг населення Середньої Наддніпрянщини, в тому числі і Переяславщини, 

досліджує Т. Ніколаева Так, як і К. Матейко безпосередньо, працюючи з артефактами 

музейних колекцій, вона визначає взаємозв’язки сировини, покрою, орнаментики [15]. 

Вагомий внесок у визначення факторів, що впливали на формування народного одягу та його 

історичної основи зробив О. Воропай у своїх працях [5]. 

Дослідженням народних сорочок Переяславщини в контексті взаємозв’язків матеріалу, 

крою та орнаментики з функціональним призначенням одягу та його місцем в обрядовості 

займалася Л. Годліна [7; 8; 9].  

Місце народної сорочки в духовній культурі в першу чергу цікавило видатного 

українського етнолога сучасності В. Скуратівського. Дана проблема стала ключовою в його 

дослідженнях. Наукові праці В. Біляшівського та М. Селівачова присвячені вивченню 
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орнаментики (композиційні схеми, деталі орнаментів, розкольорування) та регіональних 

особливостей техніки вишивання [2; 19]. 

Досліджуючи українські народні сорочки такі вчені-етнологи як К. Матейко, 

Т. Ніколаева, О. Косміна, М. Селівачов працювали з фондовими колекціями Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (надалі в тексті – НІЕЗ «Переяслав»). Отже 

частина матеріалу із фондового зібрання була введена до наукового обігу ще в 1970-х – на поч. 

2000-х рр. [14].  

У 2010-х рр. науковцями НІЕЗ «Переяслав» було видано ряд статей, проблематика яких 

стосувалася українських народних сорочок із фондової колекції Заповідника. У дослідженнях 

О. Калінович, Н. Костенко, В. Приходько, М. Бондаренко, Н. Ревеги, Н. Юхименко, та автора 

цієї статті проаналізовано особливості крою та орнаментики народних сорочок Полтавщини, 

Київського та Чернігівського Полісся, частково Переяславщини [3; 11; 17; 21; 22; 23]. А також 

введено до наукового обігу матеріали з колекції народного вбрання, що експонуються в музеях 

Заповідника (С. Захарченко, С. Зубер) [10]. С. Тетеря подала загальну характеристику 

фондового зібрання українського народного одягу, в тому числі жіночих сорочок [20]. 

Метою даної роботи є комплексне вивчення максимально можливого обсягу артефактів, 

носіїв інформації про особливості та традиційні риси жіночої народної сорочки 

Переяславщини, що входять до складу фондового зібрання НІЕЗ «Переяслав» та введення 

матеріалів дослідження до наукового обігу. Для досягнення даної мети автор ставить такі 

завдання: типологізація жіночої народної сорочки за сировиною,  кроєм та типів орнаментики 

відповідно до техніки вишивання; виділення типових ознак в крої та орнаментиці традиційних 

для жіночої народної сорочки Переяславщини; виявлення особливостей в крої та орнаментиці, 

притаманних окремим селам ареалу.  

Збірка українських жіночих сорочок із фондів НІЕЗ «Переяслав» досить чисельна. 

Географічні межі зібрання охоплюють у переважній більшості Середню Наддніпрянщину, 

Полтавщину, Полісся. Незначна кількість музейних предметів представляють Слобожанщину 

та Прикарпаття. Найбільше у збірці виробів, виготовлених у селах Переяславщини – їх понад 

500 предметів. Хронологічні рамки колекції досить вузькі: кінець ХІХ – 60-і рр. ХХ ст. Усі 

предмети надійшли до фондів із матеріалами етнографічної експедиції НІЕЗ «Переяслав», яка 

працювала у 60-х рр. ХХ – на поч. ХХІ ст. [21, с. 250]. 

Такі часові межі логічно аргументовані, оскільки сорочка – це елемент щоденного 

побутового вжитку – одяг натільний. Окрім того, більшість із них збереглися з часу, коли 

поруч із традиційним одягом почали з’являтися речі фабричного виготовлення, а національне 

вбрання поступово втрачало своє побутове значення й ставало більш раритетним, обрядовим 

ніж необхідно повсякденним. 

На початку ХХ століття в сільській місцевості Переяславщини посаг нареченої включав 

значну кількість вишитого одягу, зокрема, сорочок різного призначення в скрині могло бути 

від 25 до 100 одиниць. У 50-60 рр. ХХ ст. такі вироби вже стали виконувати роль предметів-

атрибутів традиційного обрядового дійства (весілля, похорону), доки зовсім не зникли з 

буденного життя українців і почали використовуватися тільки як сценічні костюми. 

Об’єм матеріалів частини збірки, що досліджується (жіночі народні сорочки 

Переяславщини), великий за своїм обсягом, тому не дає можливості розглянути заявлену тему 

в рамках однієї статті. Виділимо жіночі народні сорочки, виготовлені в п’ятьох селах 

Переяславщини, близьких за територіальним розташуванням: Вінинці–Лецьки, Дем’янці–

Харківці, Мазінки. 

У дослідженні подано характеристику 57 жіночих народних сорочок, вишитих 

лічильними техніками. До них входять сорочки, виготовлені на території сіл: Дем’янець – 9 

предметів, Харківець – 11 предметів, Мазінок – 16 предметів, Вінинців – 15 предметів, 

Лецьок – 6 предметів. 

У колекції представлені буденні, жалобні та святкові сорочки, які відрізняються 

матеріалом для пошиття, кроєм та кольоровою гамою. 

Найбільш ранній експонат датується 1890 роком (Т-5494) [14]. 
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Крій жіночих сорочок традиційний для народного одягу Полтавщини (у межах 

адміністративно-територіального поділу до 1920-х рр.). Усі вони додільні, рукав приєднаний 

за допомогою зборів-«пухликів» та штапу до плечової вставки-уставки, з вузькими чохлами. 

Одна із сорочок має суцільний рукав (с. Вінинці), що може свідчити про її давність або ж 

обрядове призначення. Горловина традиційно кругла, іноді застібається на ґудзик або має 

петлі для шнурка, з вузьким комірцем-обшивкою, розріз пазухи глибокий. Здебільшого 

зустрічаються сорочки, станок яких пошитий із трьох пілок, що зумовлюється шириною 

домотканого полотна. Рідше побутували сорочки із станком «у дві пілки», адже їх виготовляли 

з фабричного полотна, ціна якого була досить високою. У досліджуваному матеріалі таких 

сорочок дві: одна пошита з коленкору, друга – із голандського полотна (бавовняна тканина). 

Відповідно датуються вони поч. ХХ – І пол. ХХ ст. Переяславські жіночі сорочки традиційно 

вирізняються значною шириною рукава та мають вставку – «ластовицю» («ластку») між 

станком і рукавом. Дана деталь притаманна й для сорочок досліджуваних сіл [14]. 

Матеріал для всіх видів сорочок підбирався відповідно до призначення одягу та статків 

родини. Святкові сорочки (в тому числі й обрядові) шили з тоншого полотна: лляного чи 

конопляного – «двадцятки», іноді фабричного або коленкору (поч. ХХ ст.). Вони багато 

прикрашалися, при їх виготовленні використовувалася більша кількість технік вишивання, 

поєднувалися ажурні та глухі шви. Для нанесення орнаментів вибирали заполоч, часто 

червону та чорну, хоча двоколірність і не є переважаючою гамою для давніх вишитих виробів 

Переяславського повіту. Як уже було відмічено, для пошиття святкових сорочок найчастіше 

використовувалося полотно «двадцятка». Іноді в разі нестачі тонкого полотна бідні селянки 

використовували його лише для верхньої частини сорочки або ж тільки для рукавів (така 

деталь традиційна для «пізніх» сорочок, датованих 30–40 рр. ХХ ст.), а нижня частина – 

«підточка» шилася з грубішого полотна. У жіночих сорочках Переяславщини «підточка» 

зустрічалась дуже рідко, навіть у часи «колгоспно-радянські». Переважно тоді, коли старій 

зношеній сорочці хотіли «продовжити життя». Серед матеріалів, виділених авторкою, всі 

сорочки «додільні» [21, с. 250]. Даний факт свідчить про заможність мешканців 

досліджуваних сіл Переяславського повіту.  

Буденні сорочки шили переважно з грубішого матеріалу. Їх, як і жалобні, менше 

прикрашали, використовуючи при цьому ахроматичні кольори, монохромну гаму. 

Вузькі смуги вишивки на рукавах, чохлах, комірці-обшивці та пазусі є ознакою 

полтавського стилю оформлення жіночої сорочки, незалежно від її призначення. Останнє 

притаманне й для досліджуваних екземплярів. «Пухлики» (збори), штапівка, зубцювання – 

такі техніки оздоблення та з’єднання вказаних вище деталей сорочок можемо простежити у 

вбранні, яке належить до матеріалів збірки. У досліджуваних селах вишивка сорочок, в 

основному, виконувалася сировими фарбованими нитками, переважно коричневого кольору, 

тому кольорова гама, здебільшого, монохромна. Для окремих сіл притаманними були певні 

відтінки фарбованих ниток у вишиванні. Наприклад, дубову кору, яка дає коричневі відтінки, 

частіше використовували жительки Дем’янець та Харківець (Т-8877; Т-8885) [14]. Нитки, 

пофарбовані у вільховій корі, використовували жінки Вінинець та Лецьок (Т-3219) [14]. Такі 

нитки світліші від «дубових», але це надає візерунку, виконаному ними, золотистості й тепла. 

У більшості жіночих сорочок колекції не витримується ні хроматична, ні ахроматична 

гама (поєднання червоного й чорного, червоного й сірого, коричневого й чорного), 

використані ж відтінки належать як до теплих тонів (червоний, коричневий), так і до холодних 

(чорний, сірий). 

У чотирьох сорочках червона та чорна заполоч у вишивці поєднується із сировими 

фарбованими нитками. Червоно-чорна гама присутня в орнаментиці шістнадцяти сорочок, 

датованих 30–40-ими рр. ХХ ст. Два предмети мають вишивку чорними нитками (сс. Дем’янці, 

Мазінки). Можливо їх виготовляли як постові чи жалобні. Один із виробів вишитий 

кольоровою заполоччю. Отже, для орнаментики сорочок досліджуваних сіл переважно 

типовим є вишивання сировими вбіленими чи фарбованими нитками. Ця риса зберігається 

навіть у І пол. ХХ ст. [14] (рис. 1). 
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Серед технік вишивання традиційні різні види гладі (лиштви), мережка, вирізування, 

довбанка, виколювання, штапівка, ретязь, хрестик та інші. Переважаючим прийомом 

вишивання була гладь, доповнена іншими швами. 

Для с. Мазінок типові сорочки вишиті тільки гладдю (Т-8885, Т-8866, Т-8877, Т-8878, Т-

8886, Т-8887), що досить рідко зустрічається у вишиванні жіночих сорочок 

Переяславщини [14]. Притаманна така особливість і для частини жіночого натільного одягу 

с. Харківці (Т-9546) [14]. Слід зазначити, що дане вбрання датується як кін. ХІХ, так і І пол. 

пол. ХХ ст. Хоча для І пол. ХХ ст. більш характерна вишивка хрестиком та поєднання ажурних 

і глухих швів у вишиванні. Така тенденція спостерігається в сорочках досліджуваних сіл [14]. 

Сорочок, вишитих лише хрестиком, у колекції тільки одинадцять. Традиційним для 

оформлення подолу є мережка чи вирізування з подвійним прутиком, який використаний як 

спосіб підрублення готового виробу. Вирізування містить елементи різноманітної складності: 

по «чотири», «по сім», «по дев’ять» (Т-8881, Т-9533, Т-8873) [14] та інші. У поєднанні такі 

елементи могли утворювати досить складні та вишукані візерунки (рис. 2). Для вказаних сіл 

властиво поєднувати у вишиванні мережку з іншими техніками. Сорочок, прикрашених лише 

мережкою, у колекції всього дві (сс. Вінинці, Харківці) [14].  

Українська жіноча сорочка, предмет як повсякденного, так і святкового традиційного 

українського вбрання, вишивалася завжди з особливою увагою та прискіпливістю, оскільки 

вона була найближче до тіла і її узори повинні були містити традиційні народні обереги, 

відтворені як за допомогою фітоморфних, так і зооморфних, антропоморфних, геометричних 

та інших орнаментів. При цьому початки свої вони брали в глибині століть і передавалися від 

матері до дочки в сім’ї як родинні секрети. Існувала ще й традиція «перезнімання узорів». 

Дуже часто жінки, помічаючи на одязі односельців цікавий орнамент, перезнімали його, але 

одночасно кожна вишивальниця вносила щось своє в композицію, удосконалювала кольорову 

гаму, вибираючи кращі варіанти. Варіації вишивки сприяв також і той факт, що помиляючись 

вишивальниця ніколи не випорювала роботу, а намагалася дофантазувати візерунок, щоб він 

вписувався в загальну композицію. Вважалося, що випорюючи нитки вишивки, жінка «плутає 

собі долю».  

Вишивання – як життя: ми не можемо наново прожити вчорашній день, він вийшов 

таким, яким був. Випорювати роботу – значить вносити хаос, безлад у життєву програму. Ось 

чому, старі вишивки часто викликають підсвідоме бажання доторкнутися до них, щоб 

«зчитати» позитивну інформацію, яку вони несуть. За свідченням респондента: «Перед 

вишиванням, перш ніж приступити до роботи, потрібно було налаштуватися на добрий лад, 

помолитися і почати працювати з найчистішими думками» [16].  

В українській вишивці взагалі, і в полтавській зокрема, органічно співіснують рослинний 

(фітоморфний), тваринний (зооморфний), олюднений (антропоморфний) і геометричний 

орнаменти. Більш давніми, переданими нам від праслов’ян, є геометричні мотиви, такі як 

«ромб», «розетка», хрестоподібні елементи. Саме вони як стилізовані деталі створюють 

основу для орнаменту окремих сорочок Переяславщини.  

Із другої половини ХІХ ст. спостерігається підвищений інтерес до рослинної 

орнаментики в декорі. Це сприяє витісненню стародавніх геометричних композицій, новому 

їх переосмисленню та стилізаціїї, що можна простежити на прикладі досліджуваних виробів. 

Але рідко зустрічається чітко виражений тип фітоморфного орнаменту, частіше в одному 

виробі поєднуються два, а то й три види орнаментних мотивів.  

У сорочках вибраних сіл традиційно фітоморфні деталі поєднуються з геометричними. 

Для жіночого одягу с. Дем’янці переважаючими орнаментами є фітоморфні (Т-9333, Т-9334, 

Т-9335, Т-9544, Т-9545, Т-8865, Т-11086) [14]. Серед рослинних візерунків найчастіше 

зустрічаються квіткові виводи троянд, гвоздик, волошок, букетів, стилізованих квіточок (Т-

5314, Т-8866, Т-8871, Т- 8887, Т-8879, Т-10851), різні види листочків: «хмелик» та дубових, 

завитків, кущиків (Т-5313, Т-8878, Т-8881, Т-8885) [14] (рис. 3). Розмаїттю фантазії та вмінню 

вишивальниць залишається тільки дивуватися, коли на полотні з кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

з’являлися рослинні мотиви: смородина, калинові грона, полунички, калинка (Т-8380, Т-8887, 
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Т-9335, Т-10860, Т-11084) [14]. Серед стилізованих фітоморфних деталей поширений 

орнамент «явори», традиційний для вишивок Переяславщини (Т-8877) [14]. 

Варто зазначити, що в орнаментиці жіночих сорочок с. Мазінки трапляється деталь не 

типова для ареалу. Це – візерунок, що носить назву «жито», фітоморфні обриси якого 

майстрині стилізують до геометричних форм (Т-8863) [14]. Дуже рідко зустрічається така 

орнаментна деталь як «царська корона» (Т-8881) [14]. 

На другому місці за частотою використання – геометричні візерунки. Представлені вони 

різноманітними кривульками – звивистими, ламаними лініями, ромбами, трикутниками, 

прямокутниками, які органічно та вишукано поєднуються з елементами інших орнаментних 

видів (Т-8881, 8879, 9546) [14]. Переважно їх доповнюють фітоморфні деталі. Зооморфна 

група менш різноманітна: зустрічаються зводжуваний «журавель», «раки», «в’юнчик», 

«собачки», «жучки», «паучки» (Т-8886, Т-8873, Т-9534, Т-10851, Т-10860) [14].  Дуже часто 

зооморфна тематика простежується тільки в назвах орнаментних деталей. Самі ж обриси 

елементів візерунку носять геометричний характер. Традиційним для орнаментів є звивиста 

чи ламана лінія, так звана «кривулька». З різними доповнюючими елементами вона утворює 

«ламану гілку». На Переяславщині (с. Лецьки) один із її різновидів носить назву «крива 

Палажка» (Т-3031) – суто місцева деталь [14]. Антропоморфні орнаменти не представлені 

зовсім, навіть у стилізованому вигляді. 

Композиція вишивки традиційна в більшості виробів. Орнамент розташовується на 

уставці, рукаві, подолі, чохлах та комірі (дві останні деталі можуть бути лише позначені 

смугою «штапівки»); розміщення орнаменту на рукаві – як горизонтальне, так і вертикальне 

(смуги) або ж має «шаховий» порядок. Досить часто рукав залишається не вишитим. Орнамент 

розташовується лише на «уставці» (Т-8882, Т-8863, Т-8885, Т-8866, Т-8887, Т-8873, Т-9333, Т-

9334, Т-9544, Т-9546, Т-10860) [14]. Останнє пов’язане з побутовим навантаженням сорочок. 

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що народні жіночі сорочки, 

розглянуті в даному дослідженні, за своїми основними ознаками (крій, матеріал, техніка 

виконання, композиційні особливості) традиційні для загалу народних жіночих сорочок 

Переяславщини кін. ХІХ – І пол. ХХ ст. Особливо відчутно проявляються спільні риси у 

вбранні мешканців сіл близьких за територіальним розташуванням. Але навіть у межах одного 

ареалу прослідковується відмінність у поєднанні техніки виконання, підборі кольорової гами, 

використанні орнаментних мотивів.  

Сорочки досліджуваних сіл мають особливості, які не виходять за межі обрисів, 

притаманних одягу даної місцевості. Їх побутування здебільшого може бути пов’язане з 

обрядовим навантаженням жіночої сорочки та авторськими інноваціями вишивальниць.  
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Valentina Shakula 

WOMEN'S SHIRTS STOCK COLLECTION OF 

NATIONAL HISTORICAL-ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» 

The article describes the character of the women's shirts of Pereiaslav (vlgs. Harivtsi, Masinki, 

Demyanets, Letyky, Vinnytsia) at the end of the 19th and 60th years of the twentieth century from the 

stock collection of the NIEZ «Pereiaslav». The author analyzes the traditional features and features 

of the cut, the technique of embroidery and ornamentation of the clothes of the studied villages. 

Key words: Pereiaslav region, women's national shirt, embroidery technique, ornament, 

composition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Сорочка жіноча (інв. № Т-5007), с. Вінинці Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл., І-ша пол.  ХХ ст. 
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Рис.2. Сорочка жіноча (Інв. № Т-3326), с. Вінинці  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.,  

30-ті рр. ХХ ст. 

 

Рис.2. Сорочка жіноча (Інв. № Т-3326), с. Вінинці  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.,  

30-ті рр. ХХ ст. 
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УДК 069:94(477.41-21 Переяслав)«1952» 

Інна Більченко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ В 1952 РОЦІ 

 

Мета дослідження – введення до наукового обігу Звіту Переяслав-Хмельницького 

історичного музею про роботу за 1952 р. та на його основі висвітлити основні напрямки 

роботи зазначеної музейної інституції. Під час дослідження використано загальні 

принципи – історизму та об’єктивності, що дозволило оцінити наявні аналізовані факти з 

урахуванням часу їх виникнення, розглянути їх у тісному зв’язку із конкретно-історичними 

умовами, в яких відбувались події. 

Ключові слова: музей, звіт, експозиція, експонати, пам’ятка. 

 

Значний інтерес у збереженні української культури становить діяльність Михайла 

Сікорського (1923-2011 рр.) Героя України, видатного фундатора музейної справи 

Переяславщини, багатогранна культурно-краєзнавча діяльність якого була спрямована саме 

на збереження національних традицій українського народу, створення та розвиток музейного 

комплексу національного значення.  

На даний час існує значний масив літератури, де фахівці із культурології, 

музеєзнавства, краєзнавства, пам’яткознавства, археології та етнографії аналізують описи, 

розповіді, міркування, докази М. Сікорського. Існує значна кількість історико-

культурологічних досліджень, що розкривають окремі аспекти розвитку переяславського 

Заповідника та діяльності колишнього його керівника, але в основному вони стосуються 60-

90-х років ХХ ст., коли розпочався основний етап становлення та безпосередній розвиток 

музейної інституції в м. Переяславі-Хмельницькому. В основу багатьох наукових публікацій 

покладено фактичний матеріал фондів НІЕЗ «Переяслав». Об’єктивній оцінці музейної 

діяльності М. Сікорського сприяють праці Д. Тетері [8], Н. Ткаченко [9], О. Колибенка [10], 

Л. Соги [7], М. Махінчука [5], А. Мінгазутдінова [6] та інші. Але не дивлячись на великий 

обсяг публікацій, історія створення музейної інституції в м. Переяславі має значну частину 

незаповнених лакун. Розвідки в основному присвячені діяльності М. І. Сікорського, об’єктам, 

експозиціям, окремим музейним предметам, життю першого керівника НІЕЗ «Переяслав». 

Малодослідженими залишаються перші роки діяльності історичного музею під керівництвом 

Михайла Сікорського. 

Метою даної статті є введення до наукового обігу документу пов’язаного із діяльністю 

Переяслав-Хмельницького історичного музею, а також висвітленню основних напрямів 

роботи музею в м. Переяславі-Хмельницькому на основі аналізу Звіту про роботу Переяслав-

Хмельницького історичного музею за 1952 р., який є цікавим джерелом для вивчення 

діяльності зазначеної інституції в 50-х роках ХХ ст. Дана розвідка є спробою дослідити 

композицію, стиль чи літературну якість побудови тексту. Основна увага приділяється змісту 

документа, відповідно до нього виокремленні основні напрями роботи Переяслав-

Хмельницького історичного музею за 1952 р. 

Метдологічною основою дослідження є загальні принципи – історизму та 

об’єктивності, що дозволить оцінити наявні аналізовані факти з урахуванням часу їх 

виникнення, розглянути їх у тісному зв’язку із конкретно-історичними умовами в яких 

відбувались події. 

Як відомо, період радянської влади на території України обумовив певний державний 

та життєвий устрій. Музею було відведено, перш за все, ідеологічно-політичну роль, на 

другому місці стояло збереження культурної спадщини. Влада засновувала нові музеї, які 

МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
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повинні були займатись пропагандою марксистсько-сталінської теорії побудови світу, 

паралельно відбувався процес ліквідації тих музеїв, ідеологія яких не відповідала поставленим 

вимогам керуючої партії.  

Отже, тільки зміщуючись в площину тогочасних реалій, можна розпочати аналіз 

документу «Звіт про роботу Переяслав-Хмельницького історичного музею за 1952 р.» (Далі 

Звіт). Адже не можливо критично дати характеристику, не звертаючи увагу на історичні 

обставини, в яких створювався документ. 

Звіт датований 19.01.1953 р., надруковано на 16 аркушах, підписаний директором 

музею М. Сікорським, підшитий з іншими звітами про роботу історичних музеїв УРСР за 

1952 р. [3]. Варто зазначити, що документ не має чіткої структури і створений в досить 

довільні формі, нажаль не має вичерпної інформації про штат музею, його працівників. Разом 

з тим він містить значну кількість фактів, що дають змогу проаналізувати об’єм та основні 

напрями роботи в 1952 р. Поданий текст ділимо умовно на чотири частини: загальну, 

культурно-освітню, наукову, фондову роботу.  

Вступ до загальної частини складається із характерних для того часу фраз про значення 

для музею рішень ХІХ з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, праці Й. В. Сталіна 

«Економічні проблеми соціалізму в СРСР», марксистсько-ленінської теорії [3, арк.76]. 

Далі автор робить опис реекспозицій, які були зроблені відповідно до вказівок 

пануючої ідеології. Автор Звіту зазначає про наукову обробку більше 300 експонатів, які 

відображають розбудову Переяслав-Хмельницького району в післявоєнний період, зокрема, 

особисті речі Героя Соціалістичної праці О. С. Хобти, книга пошани із с. Пристроми та 

інше [3, арк.77-80]. 

Як відомо, на даний час архів НІЕЗ «Переяслав» не має наукових концепцій, 

структурних, тематико-експозиційних планів, текстів екскурсій музейних експозицій, які 

стали основою для створення Заповідника, тому цікавим в загальній частині є інформація про 

структуру історичного музею в 1952 р. Вона складалась з 12 розділів, що висвітлювали історію 

розвитку Переяславщини від часів Київської Русі до 50-х років ХХ ст.: 

1. Київська Русь. 

2. Визвольна війна українського народу 1648−1654 рр. 

3. Вітчизняна війна 1812 р. і декабристи. 

4. Поява марксизму в Росії. 

5. Революція 1905−1907 рр. 

6. Перша світова війна, лютнева революція 1917 р. 

7. Велика Жовтнева Соціалістична революція і громадянська війна. 

8. Соціалістичне будівництво в 1920−1941 рр. (1 частина) 

9. Соціалістичне будівництво в 1920−1941 рр. (2 частина) 

10. Велика Вітчизняна війна радянського народу 1941-1945 рр. 

11. Відбудова народного господарства в післявоєнні роки і виконання четвертої 

Сталінської п’ятирічки. 

12. Сталінський план перетворення природи, великі будови комунізму, ХІХ з’їзд партії і 

боротьба за мир Радянського Союзу [3, арк. 83]. 

Варто нагадати, музеї в радянський період розглядались, як храми панівного 

ідеологічного культу, що знайшло відбиття і в структурі переяславського музею 1952 р., де 9 

залів із 12 розкривали соціалістичні здобутки радянської влади під проводом Леніна-Сталіна. 

Друга частина «Масово-політична і культурно-освітня робота», присвячена виду 

музейної комунікації, що здійснюється в процесі безпосереднього контакту із музейною 

аудиторією шляхом цілеспрямованого процесу пізнання (лекції, виставки, екскурсії). Даний 

розділ Звіту показує число відвідувачів та музейну аудиторію за звітний рік. У 1952 р. 

музейними працівниками було прочитано 67 лекцій, які прослухало 4250 чоловік [3, арк. 84]. 

Тематика лекцій відповідала ідейно-політичному вихованню радянської системи: 

1. Велика дружба народів СРСР. 

2. Віковічна дружба російського і українського народу. 
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3. Історія Переяслава. 

4. Богдан-Хмельницький – великий син українського народу. 

5. Великі будови комунізму. 

6. Велика Жовтнева Соціалістична революція. 

7. Історичне значення ХІХ з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу [3, арк. 84]. 

Виставкова діяльність музею була представлена наступними тематичними пересувними 

виставками: 

1. Боротьба за мир радянського народу 

2. Великі будови комунізму 

3. Волго-Дон – перша будова комунізму 

4. 1917 рік 

5. Трудовими успіхами зустрічає радянський народ ХІХ з’їзд партії 

6. Сталінська будова на Дніпрі 

7. Столиця Радянської України – Київ  

8. Успіхи Радянської України 

Зазначені виставки побачило 8200 чоловік. Тематика лекцій та виставок була покликана 

розкрити та продемонструвати досягнення соціалістичного будівництва, перспективи 

розвитку радянського способу життя [3, арк. 85-85].  

Музейні працівники провели 164 екскурсій із охопленням ними 3897 екскурсантів. 

Також в документі зазначено, що музей відвідало 11710 чоловік із них робітників – 935, 

колгоспників – 4835, службовців – 1801, учнів – 4139 [3, арк. 86]. Як бачимо, окремі форми 

музейної культурно-освітньої роботи були засобами ідейно-політичного виховання радянської 

системи, вони знайшли своє втілення і в роботі Переяслав-Хмельницького історичного музею. 

Розділ «Наукова робота» займає третю частину від усього Звіту (5 аркушів). Його 

основою є розповідь про археологічні дослідження, що проводились на території 

м. Переяслава-Хмельницького та його району, короткий опис археологічних знахідок. 

Автор підкреслює, що саме завдяки проханню Переяславського музею Інститут 

археології Академії наук України направив археологічну експедицію під керівництвом 

М. К. Каргера, які проводили археологічне дослідження м. Переяслава ХІ−ХІІ ст., а музейним 

працівникам доручили вивчення пам’яток знайдених в жовтні 1951 р. «культури «полів 

поховань» ранніх слов’ян» [3, арк. 87]. 

Як засвідчує археологічний звіт В. К. Гончарова, то саме під його керівництвом 

проводились дослідження Переяславського могильника черняхівської культури, а про його 

виявлення на території радгоспу «Переяславський», повідомив Інститут археології АН УРСР 

Переяслав-Хмельницький історичний музей [2, c. 2]. У Звіті ж немає інформації, що музейні 

співробітники працювали із зазначеним археологом. Роботи організованої у 1952 р. експедиції 

тривали з 20 серпня по 20 вересня. До складу експедиції були зараховані М. І. Сікорський та 

Є. С. Нестеровська, що засвідчує запис у щоденнику експедиції (сторінка 6), а в науковому 

звіті В. К. Гончарова коротко зауважено: «Для участия в работах были привлечены научные 

сотрудники Переяслав-Хмельницкого исторического музея т. М. И. Сикорский и 

Е. С. Нестеровская» [2, с. 2]. Про учасників розкопок з боку переяславського музею згадується 

й у великій підсумовуючій статті  В. К.Гончарова та Є. В. Махно про результати досліджень 

могильника, яка вийшла друком 1957 р. [1, с. 127]. 

Виявлена знахідка є цікавою пам’яткою римської доби на теренах Східної Європи. Тому 

невипадково особливу увагу в археологічних розвідках автор приділяє вивченню 

Черняхівської культури – «культура «полів поховань» І –ІІ ст. н.е.» [3, арк. 87]. Він дає високу 

оцінку проведеним розкопкам «які тривали біля місяця і відкрили ряд дуже цінних поховань з 

різним інвентарем, який клали разом з небіжчиком і характеризує, що слов’яни досить довгий 

час жили на цих землях і є корінним населенням більшої частини тих території, що вони 

займають у Європі тепер.» [3, арк. 87]. 

Поряд в звіті йде детальний опис поховання № 5, де похованого супроводжував багатий 

інвентар «в голові була велика ваза з трьома вушками і всередині посуд з скла. З боку лежала 
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миска. На лобі була пов’язка із шкіри, де були прикріплені 22 чорних і білих намистин, на 

грудях лежало сердолікове намисто. На руках були срібні персні, а в колінах лежала фібула і 

позолочений слов’янський ніж. В ногах лежала велика миска з кістяками риби, двох курей і 

цілого барана. Крім цих предметів було знайдено перевернуту глиняну чашу…» [3, арк. 88]. 

Не дивлячись на відсутність археологічного досвіду, автор звіту розумів, що знайдені 

пам’ятки є цікавим джерелом пізнання для історичної реконструкції колишнього суспільства. 

Нижче автор доповідає про дослідження валів навколо дитинця та м. Переяслава, які 

проводив М. К. Каргер в 1952 р. В Звіті також згадуються розкопки невідомої церкви 

та житла ХІ ст.: «експедиції допомогли нам виявити нову церкву ХІІ ст., … землянку 

ХІІ ст. …» [3, арк. 89]. Швидше за все автор Звіту має на увазі одноапсидний храм ХІ ст., 

фундамент якого розкопаний за адресою вул. Радянська, буд. 7., та житла напівземляного типу 

ХІІ-ХІІІ ст.[4, с. 8-9]. Зазначені археологічні знахідки М. К. Каргер детально описав у своїй 

розвідці «Розкопки в Переяславі-Хмельницькому 1952-1953 рр.», нажаль, не згадуючи в ній 

про участь музейних працівників міста. Наскільки активною та безпосередньою була участь 

Михайла Івановича в розкопках експедиції М.К. Каргера достеменно не відомо. Зі слів 

М. І. Сікорського деякі подробиці співпраці із видатним археологом записані 

М. Г. Махінчуком [5, с. 38-42]. Утім, незаперечно, що масштабні роботи експедиції 

М. К. Каргера, значні її здобутки та відкриття надихнули М. І. Сікорського на подальші 

дослідження в м. Переяславі та його районі. 

Дана інформація говорить про тісну співпрацю Переяслав-Хмельницького історичного 

музею із видатними археологами того часу. Звіт показує, що музейні працівники не лише 

спостерігали за археологічними розкопками на Переяславщині, а й приймали активну участь 

в них. Археологічні розкопки 1952 р. дали поштовх до створення унікальної археологічної 

колекції, яка входить до складу фондів Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав». Так наслідком даних розвідок стала передача фондам таких унікальних 

експонатів, як бронзові хорос-люстра, свічник, деталі панікадила з розкопок Спаської церкви-

усипальні, тощо. Завдяки співпраці із відомими археологами Михайло Сікорський поставив 

археологію на одне із чільних місць у своїх наукових дослідженнях, задіяв археологічні 

матеріали для заснування музейного будівництва на Переяславщині. 

Поряд з археологічними розвідками Звіт надає інформацію і про проведення 25 квітня 

1952 р. науково-теоретичної конференції «Сталінська робота «Марксизм і питання 

мовознавства» на якій було оприлюднено 5 доповідей [3, арк. 89]. 

Наступний розділ присвячений фондовій роботі музею. «Зібрали в 1952 р. значний 

матеріал з історії Переяслава і науково його опрацювали…» [3, арк. 90]. Впродовж року 

працівниками було зібрано 642 експонати, які були погруповані за наступними темами: 

Соціалістичне будівництво – 525; 

Велика Жовтнева соціалістична революція – 36; 

Громадянська війна – 12; 

Велика Вітчизняна війна – 69 [3, арк.91] 

На кінець 1952 р. в фондах Переяслав-Хмельницького історичного музею всього 

налічувалось 1109 музейних предметів. Звіт надає інформацію про збереження та облік 

музейних експонатів. Так в 1952 р. було повністю завершено роботу із написання інвентарно-

наукових карток на всі наявні музейні предмети [3, арк. 90], «…фонди повністю оборудовані, 

що дає змогу розмістити експонати згідно інструкції…». Всі експоновані пам’ятки 

знаходились у вітринах, які мали замки [3, арк. 91]. 

Поряд із звітом про виконану роботу музеєм в 1952 р., видно, що музейних 

співробітників повідомили про святкування в 1954 р. 300 років з дня проведення 

Переяславської ради. Автор звіту звертається до керівництва: «Враховуючи, що утворення 

повноцінної експозиції Переяслав-Хмельницького історичного музею буде одним із етапів 

підготовки до святкування 300 річчя Переяславської ради, музей просить асигнувати кошти 

на обладнання музею та виділити штатні одиниці двірника і доглядача…» [3, арк. 92]. 

Святкування 300-річчя Переяславської ради радянсько-партійне керівництво намагалось 
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повною мірою використати для пропаганди важливої для нього тези про відсутність до і після 

«возз’єднання» окремої від російської української нації, культури і держави. Для розвитку 

української історичної науки дії радянського керівництва, пов’язані з відзначенням цієї події, 

мали суттєве значення, оскільки прямо диктували не лише напрями досліджень окремих 

історичних подій із визначенням бажаних для влади їх оцінок, а й нав’язували концептуальні 

положення трактування української історії.  

Цікавим, на нашу думку, є останнє речення аналізованого документу: «Для цього треба 

створити музей Переяславської ради імені Богдана Хмельницького» [3, арк. 92] – даний музей 

залишився тільки пропозицією. Та зазначене речення є першим зверненням, яке вказує на 

бажання Михайла Сікорського творити, будувати музеї. Воно є першим поштовхом до 

перетворення давнього Переяслава на місто музеїв, видатний осередок культури та 

духовності. Не дивлячись, що молодий директор намагався всіляко своєю роботою 

відповідати вимогам того часу, у першому його звіті вже починають простежуватись перші 

кроки в музеєтворчій роботі, які пізніше привели до створення такою музейної інституції, як 

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». Як показав час, музейна 

діяльність Михайла Сікорського була спрямована саме на збереження та популяризацію 

національних традицій українського народу. На даний час його система музеїв, створена в 

м. Переяславі-Хмельницькому, підкреслює не пересічність українців на тлі світової культури. 

Отже, автор Звіту намагається дати осмислений опис роботі, яка була проведена 

музейними працівниками під його керівництвом впродовж 1952 року. У Звіті показано 

особливості побудови експозиції, подано різні види науково-просвітницької роботи, музейних 

заходів, наявна коротка характеристика фондового зібрання, тощо. 

Як бачимо, переяславський музей забезпечував всі основні напрямки роботи з питань 

побудови нових музейних експозицій, дослідження та охорони археологічних об’єктів 

культурної спадщини, пошуковій та збирацькій роботах, проведенні наукових конференцій, 

своєю діяльністю охоплював широкі верстви населення. Музейні працівники налагодили тісні 

відносини з Інститутом археології НАНУ, проводячи спільні дослідження пам’яток на 

території Переяславщини. Із Звіту про роботу Переяслав-Хмельницького історичного музею 

за 1952 р. видно, що музей уже почав готуватися до святкування 300-ліття «возз’єднання» 

України з Росією, адже було «значно вдосконалено експозицію залу № 2 «Визвольна війна 

українського народу 1648−1654 рр.» [3, арк. 83], за рік було підготовлено та проведено 67 

лекцій, що охопили 4250 чоловік, на теми «Велика дружба народів СРСР», «Віковічна дружба 

російського і українського народів» [3, арк. 84]. А в кінці звіту М. І. Сікорський висловлює 

пропозицію до зазначеного ювілею створити музей Переяславської Ради імені Богдана 

Хмельницького [3, арк. 92]. З вище зазначеного видно, у той час Переяславський музей 

повинен був виконати визначене замовлення представників від радянської адміністративно-

командної системи щодо створення стійкого іміджу цілковитого процвітання та благополуччя 

СРСР. 

Під впливом культурно-політичних парадигм радянської системи Переяславський музей 

змушений був у своїй діяльності пропагувати ідеї утвердження нового соціалістичного ладу. 

Але разом з тим, вже закладався фундамент для створення потужної музейної інституції в 

м. Переяславі-Хмельницькому, яка на даний час є своєрідним інститутом культурної пам’яті 

українців.  

Безперечно, на основі даного Звіту не можливо окреслити повністю обсяг роботи музею 

за рік, а тим більше визначити об’єм труднощів, з якими зіткнулись музейні працівники. Тому 

в даному досліджені була зроблена спроба визначити тільки основні напрями діяльності, а для 

комплексної реконструкції роботи музею потрібно виявити та залучити до аналізу додаткові 

документи, вхідну, вихідну та внутрішню документацію, що є невід’ємною складовою для 

повного висвітлення діяльності Переяслав-Хмельницького історичного музею в 1952 р. 
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Inna Bilchenko 

THE MAIN DIRECTIONS IN THE WORK OF THE PEREYASLAV-

KHMELNYTSKY HISTORICAL MUSEUM IN 1952 

The aim of the study is to introduce a Report on the work of the Pereyaslav-Khmelnytskyi 

Historical Museum in 1952 and on its basis to highlight the main directions of the work of the 

mentioned museum institution. During the study some general principles were used – historicism and 

objectivity, which allowed us to evaluate existing analyzed facts taking into account the time of their 

occurrence, to consider them in close connection with the specific historical conditions in which the 

events took place.  

Key words: museum, report, display, exhibits, memorial. 
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КОЛЕКЦІЯ ЗНАКІВ РОЗРІЗНЕННЯ ЛІСОВОЇ ОХОРОНИ ІЗ ФОНДОВОГО 

ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

Знаки розрізнення структури широко використовуються як у військових, так і цивільних 

відомствах. У фондовій збірці НІЕЗ «Переяслав» є колекція загальних та посадових знаків 

розрізнення державної лісової охорони. Мета даної статті провести аналіз колекції з метою 

введення її у науковий обіг та окреслити напрями подальшого наповнення. 

Ключові слова: музейний предмет, колекція, лісова охорона, знаки розрізнення, СРСР, 

Україна. 

 

Дослідження колекцій музейних предметів у Національному історико-етнографічному 

заповіднику «Переяслав» має незаперечну актуальність у контексті дослідження окремих 

питань етнокультурної спадщини Середньої Наддніпрянщини і України в цілому. Основою 

фондових колекцій Заповідника стали предмети, які при надходженні мали обов’язкове 

первинне опрацювання із зазначенням короткого опису та присвоєнням інвентарного номера 

відповідної групи. Сформовані зібрання різноманітні за своїм наповненням, потребують 

належного вивчення, детального наукового підходу, що передбачає з’ясування витоків 

виникнення самих предметів, їх певного значення у історичних процесах. Одне із зібрань 

представляє знаки розрізнення лісової охорони. Проведення аналізу змісту даної колекції, 

дослідження її історичної сутності потребує окремої публікації. 

Історія формування та становлення строїв форменого одягу та знаків розрізнення 

працівників лісової охорони мають основне висвітлення у публікаціях по уніформології [5; 7], 

де значна увага приділяється воєнному однострою. Знаки розрізнення військових і цивільних 

відомств затверджувалися нормативними актами та указами діючих урядів держав, під 

юрисдикцією яких були українські землі в різні часи [2; 3; 4; 6]. 

Дана публікація є спробою узагальнення інформації щодо історико-культурної цінності 

колекції знаків розрізнення лісової охорони із фондового зібрання НІЕЗ «Переяслав» шляхом 

проведення аналізу наявної збірки музейних предметів, складання відповідного переліку для 

введення до наукового обігу та представлення перспективи розширення репрезентованої 

колекції. 

Загалом структура лісової охорони, а відповідно і знаки її розрізнення, історично 

формувалися поступово, протягом значного часового відрізку, неодноразово зазнавала змін, 

допоки не склалася сучасна система лісового господарства з чіткою ієрархією. На українських 

землях вона була у різних видах відповідно до формування права власності та запиту 

суспільства на певному етапі його розвитку: для охорони лісів використовувалися воєнізовані 

формування, поліцейські та армійські підрозділи. 

Зокрема, з кінця XVIII ст. в українських губерніях у складі Російської імперії 

запроваджується впорядковане лісівництво, оскільки на державному рівні з 1798 р., за указом 

імператора Павла І «О лесном управлении», було сформовано Лісовий Департамент для 

управління казенними лісами. На той час лісова охорона доручалася особам, що пройшли 

військову службу та не мали спеціальної підготовки до діяльності у цій сфері [2]. Відповідно, 

у структуру лісівництва, як виробничої галузі на українських землях, вводяться посади 

трирівневої структури за аналогією до військових посад: оберфорсмейстери губерній, 

форсмейстери лісових дач (лісових кордонів) та лісові доглядачі (лісники). Відтоді ж 

започатковується обов’язкове забезпечення форменим одягом за прикладом армії. Знаки 

розрізнення теж були запозичені із військової атрибутики. 
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У роки державного відродження України (1917–1921 рр.) Тимчасовий уряд одним з 

перших прийняв закон про ліс, причому з відтворенням структури лісової охорони, типової 

для Російської імперії [3]. 

З приходом більшовицької влади, у радянській Україні правові норми про лісоохорону 

закріплюються у Лісовому кодексі УРСР. Так у 1925 р., відповідно до ухвали Ради Народних 

Комісарів «Про лісову варту», відбулася зміна структури служби: загальне управління 

здійснювали лісничі, у їх підпорядкуванні були лісники, які керували роботою лісових 

об’їждчиків [2]. 

З 1939 р., ухваленням нового законодавчого акту «Положення про державну лісову 

охорону Союзу РСР», більша частина українських лісів попадає під юрисдикцію всесоюзних 

органів управління. У 1950 р. був прийнятий наступний документ – «Положення про Державну 

лісову охорону СРСР» [6, c. 317], що діяв до розпаду Союзу і залишався чинним, за деякими 

незначними змінами, регламентуючи діяльність лісової охорони, і в Україні до 2009 р. Згідно 

даного «Положення», об’їждчиків замінили лісові техніки; лісники і лісничі зберегли свою 

назву і функції; інспектори з охорони лісу стали інженерами з охорони і захисту лісів; 

додатково вводилися посади головних лісничих, помічників лісничих; зберігалися посади 

тимчасових пожежних сторожів і директорів. 

Як за часів Російської імперії, так і у радянський період, співробітникам лісової варти 

видавалися спеціальна форма, нагрудні та інші знаки розрізнення. Обмундирування були 

обов’язковим у носінні під час виконання службових обов’язків. Формений одяг включав 

літній, зимовий комплекти, головні убори та взуття, видавався за державними цінами 

безпосередньо лісгоспами, згідно до фондів, що отримувалися щорічно [8]. 

Варто зазначити, що у 50-их рр. у СРСР, відповідно до змін в системі військової та 

цивільної організації життя держави, за аналогії із армією, відбулося упорядкування у носінні 

форменого одягу, систематизовано персональні звання й відмітні знаки для працівників 

цивільних міністерств, що стосувалося і працівників лісової галузі. Зразки одностроїв і 

відмінні знаки лісової охорони були, знову ж таки, рецептовані зі зразків одягу чиновників 

царської Росії кін. ХІХ ст. 

Сьогодні в Україні діє Положення про державну лісову охорону від 3.04.2011 р. Зразки 

форменого одягу працівників лісової охорони та знаки розрізнення затверджені наказом від 

24.07.1992 р. Міністерством лісового господарства України, хоч і були успадковані від 

Радянського Союзу. 

У фондовій збірці НІЕЗ «Переяслав» є зразки знаків розрізнення структури лісового 

господарства – знаки для загального та внутрішнього розрізнення рангів та посад. Вони 

об’єднані у невелику колекцію. Ця збірка почала формуватися на початку 2000-х рр. і 

представлена 49 музейними предметами основного фонду зберігання [1]. Хронологічно 

репрезентує періоди Радянського Союзу та України. Предмети були передані у 

НІЕЗ «Переяслав» людьми, що безпосередньо працювали у свій час у лісових господарствах. 

Майже одночасне їх надходження у фонди Заповідника пояснюється активною пошуковою і 

збиральницькою роботою, що проводилася для створення Музею історії лісового господарства 

Середньої Наддніпрянщини.  

У колекції є наступні знаки розрізнення: емблеми головних уборів (кокарди), наплічні – 

погони, нарукавні та нагрудні нашивки, шеврони. На всіх емблемах присутні геральдичні 

зображення державної належності, на деяких – ще й кольори прапора. Окрім цього, 

обов’язкові зображення, що вказують на приналежність службовця до лісової охорони – 

дубове гілля, листя, жолуді. Персональні звання і заслуги у структурі лісової охорони 

відображені на погонах та нарукавних нашивках у вигляді зірок (їх кількість та величина) та 

галунів (стрічки з шиттям золотистого кольору). 

Одна частина музейної колекції знаків розрізнення лісової охорони, що репрезентує 

радянський період, представлена 9-ма музейними предметами (2 із них не мають 

індивідуальних інвентарних номерів) [1]. Із знаків розрізнення є емблеми для головних 

уборів – кокарда велика (1 шт.) і середня (1 шт.). Вони прикріплені до кашкетів за допомогою 
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кляймерів (вусиків). Велика кокарда використовувалася у парадному та повсякденному 

форменому одязі вищого керівного та інженерно-технічного складу лісової охорони (від 

головного лісничого), середня – середнього і молодшого складу посад. 

Кокарда велика прикріплена до кашкета з інв. номером Т-11395. Вона золотистого 

кольору, виготовлена із металу методом тиснення. На фоні дубового листя в центрі випуклий 

круг із зображенням на зеленому тлі малого герба СРСР (перехрещені серп та молот), над 

ним – п’ятикутна зірка у променях (по три з двох боків). Розміри: ширина – 80 мм, висота – 

34 мм, діаметр випуклої частини – 29 мм. 

Кокарда середня прикріплена до іншого кашкета (інв. номер Т-396). Вона теж 

виготовлена методом тиснення, золотистого кольору, округлої форми (40 мм х 35 мм), має 

випуклий круг діаметром 22 мм. Кокарда має ті ж зображення, як і велика, лише зірка виконана 

без променів. 

Із знаків розрізнення структури лісової охорони радянського періоду у музейній колекції 

представлені ще й нарукавні нашивки шеврони (7 шт.) [1]. Вони мають форму прямокутника 

та виготовлені із тканини, що закріплена на тверду основу із проклеєного полотна. Тканина 

вовняна, темно-синього кольору. В усіх нашивках у верхній частині зображено перехрещені 

дубові гілки з трьома листками, над  ними – малий герб СРСР. Ці зображення виконані 

машинним швом гладдю у золотистому кольорі. У нижній частині шевронів нашиті галуни. 

Ширина галунів 10 мм і 15 мм, відстань між нашитими галунами на шевронах 7 мм. В колекції 

є нарукавні знаки наступних посад: 

- лісничий лісового господарства, 1 шт. (інв. номер Т-9767). Розміри: ширина 100 мм, 

висота 85 мм, по всій ширині шеврона три смуги галуна шириною 10 мм; 

- старший інженер лісового господарства, 1 шт. (інв. номер Т-9768). Розмір 100 мм х 

100 мм, по всій ширині шеврона чотири смуги галуна шириною 10 мм; 

- головний інженер лісового господарства, 2 шт. (інв. номер Т-9769). Розміри: ширина 

100 мм, висота 85 мм, по всій ширині шеврона дві смуги галуна: одна, шириною 10 мм і під 

нею – друга, шириною 15 мм; 

- директор лісового господарства, 3 шт. (інв. номер Т-9770 (1,2,3)) (рис. 1). Розміри: 

ширина 98 мм, висота 100 мм, по всій ширині шеврона три смуги галуна: дві шириною 10 мм, 

а під ними – третя, шириною 15 мм. 

Інша частина музейної колекції знаків розрізнення репрезентує період України (з 1992 р. і 

до нині) і складається із 40 музейних предметів основного фонду [1]. Як було сказано вище, їх 

будова, основні риси успадковані від системи лісової галузі СРСР. Та все ж у зображеннях 

відбулася певна зміна у наступних елементах: 

- геральдичний знак малий герб СРСР (серп і молот) замінено на малий герб України 

(тризуб); 

- п’ятикутні зірки – на трикутні; 

- широкий галун (15 мм) на нарукавних і наплічних став шириною 20 мм (очевидно для 

кращої візуалізації розрізнення); 

- колір нарукавних нашивок із синього змінено на зелений. 

Із емблем належності до лісової охорони України в музейній колекції представлені 

кокарди – велика (2 шт., інв. номер Т-10136 (1-2) (рис. 2); середня (3 шт., інв. номери Т-9777, 

Т-10135 (1-2) (рис. 3); мала – (1 шт. Т-9776) (рис. 4); а також нашивка нарукавна (1 шт., інв. 

номер Т-10137). 

Кокарди лісової охорони України мають зображення тризуба у оточенні рельєфного 

вінка з дубового листя. На малій кокарді зверху та знизу точки перетину дубового листя 

міститься ще й зображення жолудів Кокарди виготовлені методом тиснення, форма – округла. 

Їх розміри: кокарда мала – ширина 35 мм, висота 32 мм, середня – 32 мм і 35 мм та кокарда 

велика – 82 мм і 38 мм відповідно. 

Нарукавна нашивка (інв. номер Т-10137) має форму перевернутої трапеції із 

заокругленими кутами (ширина 70 мм і 60 мм, висота 83 мм), виготовлена в кілька шарів 

вовняної тканини темно-зеленого кольору.  Зображення на нашивці виконані машинним швом 
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гаддю у 4 кольорах. Нашивка по периметру має окантовку шириною 3 мм. В центрі нашивки – 

контурний малюнок малої кокарди із схрещеними дубовими листками на фоні вузької смуги 

(14 мм) українського прапора. Над контурами емблеми – зображення сходу сонця на тлі лісу. 

Усі малюнки виконані жовтим кольором. Нарукавний знак має написи білого кольору: 

зверху – «Україна», знизу – «Державна лісова охорона». 

Із знаків розрізнення персональних звань структури лісової охорони України в музейній 

колекції міститься 33 предмети [1]. Вони представлені наплічними та нарукавними 

накладками, які мають аналогічну будову радянських зразків. Наплічні накладки одностроїв – 

погони – прямокутної форми, розміри 45х120 мм, у напрямку до коміра протилежні два кути 

зрізані. Погони окантовані шиттям зеленого кольору. У верхній частині – емблема лісового 

господарства у вигляді тризуба над схрещеним дубовим листям, виготовлена із тисненого 

алюмінію жовтого кольору, та алюмінієвий ґудзик з таким же малюнком тиснення. На погонах 

містяться трикутні зірки розміром 12 мм або 20 мм в кількості від 1 шт. до 3 шт. Розміщені на 

відстані 20 мм від нижнього краю і розташовані по вертикалі на відстані між ними 2 мм (типу 

ялинка). На погонах також присутні повздовжні стрічки галунів – ширина їх шиття складає 

5мм і відстань між ними 10 мм. Вищий склад має погони з генеральський зигзагом та зірками 

більшого розміру. 

Нарукавні нашивки (шеврони) – квадратної форми (100 мм х 100 мм). Зображення 

верхньої частини – вишиті гладдю емблема лісового господарства (тризуб над схрещеним 

дубовим листям), нижньої частини – нашиті галуни. На нарукавних знаках галуни 

горизонтальні, шириною 10, 20 чи 30 мм з відстанню між ними в 7мм. 

У музейній колекції знаки розрізнення цього періоду представляють наступний перелік 

звань посад: 

- лісник, єгер: погони, інв. номер Т-10118 (1, 2); шеврони, інв. номер Т-10119 (1, 2); 

- майстер лісу: погони, інв. номер Т-10120 (1, 2); шеврони, інв. номер Т-10121 (1, 2); 

- старший майстер лісу: погон, інв. номер Т-10122; шеврони, інв. номер Т-10123 (1, 2); 

- помічник лісничого Держлісгоспу: погони, інв. номер Т-10124 (1, 2); шеврони, інв. 

номер Т-10125 (1, 2); 

- лісничий або інженер Держлісгоспу: погони, інв. номер Т-10126 (1,2); шеврони, інв. 

номер Т-10127 (1, 2, 3); 

- головний лісничий або гол. інженер Держлісгоспу: погони, інв. номер Т-10128 (1, 2) 

(рис. 5); шеврони, інв. номер Т-10129 (1, 2) (рис. 6); 

- директор Держлісгоспу: погони, інв. номер Т-10130 (1, 2); шеврони, інв. номер Т-10131; 

- начальник відділу лісогосподарського об’єднання: погони, інв. номер Т-10132 (1,2); 

- головний лісничий лісогосподарського об’єднання: погони, інв. номер Т-10133 (1, 2); 

шеврони, інв. номер Т-10134 (1, 2). 

Отже, колекція знаків розрізнення фондової збірки НІЕЗ «Переяслав» представляє 

значний інтерес і включає 49 музейних предметів. Ця збірка може бути використана для 

створення виставок, при дослідженні питання повсякденності, для збирання матеріалів 

монографічного показу при характеристиці галузі лісового господарства. 

Проведений аналіз наявних предметів колекції знаків розрізнення лісової охорони 

свідчить, що зібрання не повне та має перспективи подальшого наповнення. Зокрема, відсутні 

знаки розрізнення періоду кінця ХІХ ст., почату і першої половини ХХ ст. Частина музейних 

предметів, що відображають період СРСР, показує, що у колекції відсутні будь-які наплічні 

знаки погони, нагрудні знаки та неповний набір нарукавних нашивок шевронів. Колекційні 

предмети, що репрезентують структуру лісового господарства України, теж не в повній мірі 

відображають усе її різноманіття. В сучасний період, коли стали доступними нові технології 

виготовлення емблем, збільшилася кількість різних нашивок загального призначення для 

означення працівників лісової варти, які слід виявляти і збирати. Наведені факти вказують на 

необхідність подальшої пошукової роботи і дають уявлення про напрями її проведення з 

метою виявлення недостаючи знаків і наступного наповнення новими надходженнями. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D1%83
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Irina Bova 

COLLECTION OF SIGNINGS OF FORESTRY PROTECTION FROM 

THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE 

«PEREYASLAV» FOUNDATION 

The signs of the distinction of the structure are used not only in military formations, but also in 

civilian life, for example, forestry. There is a collection of general and official signs distinguishing 

the state forest protection in the fund collection of the National historical and ethnographic reserve 

«Pereyaslav». The purpose of this article is to analyze collections, suggest its introduction into 

science and determine the prospects for future research. 

Key words: museum object, collection, forest protection, signs of distinction, USSR, Ukraine. 

 
Рис. 1. Нарукавна нашивка представника лісового господарства СРСР. 

Посада – директор лісового господарства. Інв. номер Т-9770 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_4_9
http://history.org.ua/JournALL/sid/sid_2013_21/20.pdf
http://www.vedomstva-uniforma.ru/mundir8/voenles/index.html
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Рис. 2. Емблема лісової охорони України. Кокарда велика. Інв. номер Т-10136 

 
Рис.3. Емблема працівника лісової охорони України. Кокарда середня. Інв. номер Т-10135 

 
Рис. 4. Емблема працівника лісової охорони України. Кокарда мала. Інв. номер Т-9776 
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Рис. 5. Наплічна накладка працівника лісової охорони України. 

Посада – головний лісничий. Інв. номер Т-10128 

 
Рис. 6. Нарукавна нашивка працівника лісової охорони України. 

 Посада – головний лісничий. Інв. номер Т-10129 
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УДК 7.046.3 

Валентина Бойченко 

(Київ) 

 

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ОБРАЗУ БОЖОЇ МАТЕРІ З НЕМОВЛЯМ З ФОНДІВ НМНАПУ 

 

У роботі розглядається приналежність музейного образу Матері Божої до однієї з двох 

відомих чудотворних ікон України – К.-Братської та Пряжівської. 

Ключові слова: Божа Матір, К.-Братська ікона, Пряжівський образ. 

 

У фондах НМНАПУ зберігається образ Божої Матері з Немовлям, який за 

іконографічними ознаками відповідає поширеному богородичному типу Милування (з 

гр. Єлеуса), що символізує взаємну любов Матері до Божественної Дитини. Визначаючи 

можливу приналежність названої ікони до одного з відомих чудотворних образів такого 

взірця, котрий проявив свою святість на теренах України, виявилося, що він за композиційною 

схемою та стилістикою схожий на Києво-Братську з НХМУ й Пряжівську з книги 

Є. Поселянина, якщо автор у названій роботі подав оригінал саме Пряжівського образу або 

його список. У роботі береться до уваги й копія Пряжівськогої ікони з Тригірського монастиря 

на Житомирщині зі збірника «Чудотворные и местночтимые иконы Святой Руси на земле 

украинской просиявшие» (Київ, 2004 р.). 

На музейному образі Богородиці (привезена з Сумщини, датується ХІХ ст.), як на Києво-

Братському з НХМУ та зазначених Пряжівських, написано Матір Божу з маленьким Ісусом, 

сидячим на її лівій руці, ліву руку якого тримає Богородиця, а правою Він благословляє. Отже, 

саме про відповідність фондової ікони як відтворення Києво-Братської чи Пряжівської – цих 

суто українських чудотворних образів нашої землі і йтиме мова нижче, бо вони, як і інші 

благодатні ікони Божої Матері, заслуговують на їхнє інформативне ознайомлення, широке 

повсякчасне пошанування. 

Перш, ніж розглядати образ К.-Братської Богородиці, наведемо кілька подій, пов’язаних 

з його чудотворним явленням у Києві на Подолі у Братському монастирі, викладених у деяких 

писемних джерелах. 

Найдавніша інформація про К.-Братську ікону міститься у праці Ф. Софоновича 

«Хроніка з літописців стародавніх», яка датується другою половиною XVII ст., перевидана в 

Києві у 1992 р. [4, c. 237–238]. Ще одним автором, але анонімним, можливо, сучасником чуда 

явлення ікони Божої Матері на Дніпрі на Подолі – народним піснеспівцем, складена пісня, 

відома під назвою «Пісня Київська» (у 1734 р. вона була включена до Кам’янського 

Богогласника). У ній повніше розкривається зміст згаданої події. Історію появи образу, опис 

ікони, її фото й коментар подає Мухін М. у книзі «Киево-Братский училищный монастырь» 

(Киев, 1893 р.). Наприклад про те, що «Икона эта прежде была в Вышгороде, в храме св. 

страстотерпцев Бориса и Глеба. В 1651 г., во время войны Б. Хмельницкого с Польшею, кн. 

Януш Радзивилл, сжегши Києво-Подол, подошел к Вышгороду и здесь переправился за Днепр. 

Один из его воинов вошел в вышгородский храм, много глумился над святыми иконами и 

потом в безумной злобе уязвил оружием в лице икону Божьей Матери. Язва эта, идущая от 

брови левого глаза почти чрез всю правую щеку, видна на лике Богоматери до настоящего 

времени. В ту же ночь Божья Матерь явилась Радзивиллу восне и грозно потребовала смерти 

воина, так святотатственно уязвившего икону: а ще, рече, обиду мою стерпиши и уязвления, 

княже, не отмстиши, давеси, яко не изидеши отсюду. На другой день Радзивилл вспомнил о 

бывшем ему восне видении и, сожалея о поругании святыни, приказал повесить безбожного 

святотатца и вышел из Вышгорода невредим, не сделав и Вышгороду никакого вреда. В 1662 

году Вышгород был крымскими татарами сожжен, и церкви его разграблены, а икона 

Богоматери чудесным образом приплыла по Днепру к берегам Києво-Подола и остановилась 

против Братского монастыря. Отсюда она была взята братскими иноками и с тех пор 

пребывает в нашем монастыре, будучи известна под. именем иконы Братской Божьей 
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Матери… » [2, c. 280]. Автор посилається на працю Ф. Маніковського «Вышгород и его 

святыня», Киев, 1830 р., стор. 34–35. Там же йдеться і про те, що після згаданих подій, «...во 

время переправы, вдруг поднялся страшный шум, над врагами показался огненный столб с 

небес, и они начали тонуть с иконами, на коих переезжали. Икона же Божьей Матери не 

потонула и перенесла сидевшего на ней татарина на другую сторону Днепра, но с ним поплыла 

на другую сторону Киево-Подола, где подоляне, увидев плывущего татарина, сняли его с 

иконы, а икону, которую они приняли за малый плот, пустили. Тогда икона поплыла далее и 

остановилась против Братского монастыря. С радостью принял Братский монастырь этот 

небесный залог вишнево благословения и внес чудотворную икону Владычицы сначала в 

обновленную церковь Бориса и Глеба, а потом в великую церковь, где она пребывает и 

доныне…» [2, c. 95]. 

У цій роботі автор говорить і про пожежу, яка спіткала Братський монастир у 1864 р. – 

випадок, котрий «в яркой степени обрис овал любовь подолян к К.-Братской обители, их 

сочувствие к постигшему ее несчастью и их веру в чудесную силу чудотворного образа 

Братской Богоматери... В разных местах можно было видеть людей плачущих и на коленях 

молящихся о спасении любимой церкви… Когда в начале пожара не было никакой надежды 

на человеческую помощь, народ обратился за помощью к Небесной предстательнице и просил 

поднять чудотворный образ и с молебным пением обносить его вокруг церкви» [2, c. 266]. 

Письменник оповідає також про копію чудотворної ікони, яка знаходилася біля іконостасу 

Свято-Духівської церкви святителя Михаїла, першого митрополита Київського (храм був 

двопрестольним, головна церква називалась в ім’я Зішестя Святого Духа). Згаданий образ 

перебував у визолоченому різному кіоті посередині між чотирма іконами: св. Миколая, Анни 

пророчиці, Іоана Хрестителя і пр. Іллі. Автор зазначає, що це зображення було «без язвы на 

лике» [2, c. 284]. Про К.-Братський чудотворний образ йдеться і у праці Макарія Булгакова 

«История Киевской Академии», виданій в С.-Петербурзі в 1843 р. Зокрема в ній пишеться про 

те, що по відбудові храму після пожежі 1662 р. «…внесена была в обновленню большую 

церков монастиря вновь явившаяся чудотворная икона Богоматери, с тех пор постоянко здесь 

находящаяся и известная под именем Братская» [1, c. 46]. На інформацію Булгакова 

посилається і М. Закревський у своїй роботі «Описание Києва», Ч. 1. 

К.В. Широцький у путівнику по Києву в 1917 р. наводить і такі подробиці про 

чудотворний образ: «Посредине храма у среднего правого стола находится чудотворный, 

очень популярный в 17-18 в. образ Братской Божьей Матери. Он украинского письма 17 в. в 

обычном типе наместных икон и происходит из іконостаса Вышгородского храма, 

разрушенного польско-литовскими войсками в 1651 г. История прибытия иконы из 

Вышгорода рассказана на интересном гравированном изображении ее, сделанном известным 

киевским гравером 17 в. Илларионом Мигурою, который год появления иконы в Братском 

монастыре считает 1654 г. … (І. Мигура жив у тому часі, достовірно знав про чудо, пов’язане 

з образом і цю подію відносить до 1662 р., а у 1706 р. зробив малюнок з нього). 

Икона ныне сильно переписана, но старые гравюри дают понять, что черты рисунка 

неизменны» [6, c. 142–143]. 

У книзі «Богоматерь» під редакцією Є. Поселянина значиться, що образ, який іменується 

К.-Братським, уперше з’явився у 1654 р. у м. Вишгороді Київському і був поставлений у 

місцевому храмі в намісному ряду. В 1662 р. під час війни з Польщею (1659–1667 рр.) татари, 

будучи на боці поляків, пограбували храм – забрали цінності, ікони. Аби не допустити наруги 

і над цим образом, мешканці міста, боячись, що не зможуть урятувати ікону, пустили її по 

Дніпру, покладаючись на волю Божу. Хвилями ріки образ було принесено до берега на Подолі 

в Києві. Помітивши ікону, ченці К.-Братського монастиря перенесли її до обителі, там вона 

перебувала до часу написання Поселяніним вище згаданого збірника. У цій книзі згадується і 

передання, за яким один татарин, під час переправи через Дніпро, аби не потонути, вирішив 

скористатися образом. Та ухопившись за ікону, образ стрімко поніс його по воді і зупинився 

посеред води проти Братського монастиря. Боячись загинути, татарин почав голосно волати 
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про допомогу. Спасли його монахи, припливши на човні. Образ принесли у монастир, а 

татарин на вдячність за спасіння прийняв християнство і постригся у ченці. 

М. Мухін у своїй праці зазначає також, що Києво-Братський чудотворний образ «южно-

русского письма», написаний на полотні й наклеєний на дерев’яну дошку, висотою в 1 арш. 

14 верш. і шириною 10 арш. 6 верш., вбраний у срібну позолочену ризу, оздоблену 

дорогоцінним камінням. Голови Цариці Небесної та Немовляти, окрім вінців, прикрашені 

коронами. У роботі дослідник детально представив і всі коштовності шатів, але опису 

живописного зображення Богородиці й Дитини не зробив, можливо через те, що він вніс у 

книгу світлину даної ікони. На фото якраз показане іконографічне зображення Матері та Сина 

під мистецьки зробленим ошатним окладом. Особливо на знімку виділяється образ 

Пріснодіви, а надто проникливі очі, що несуть у собі утаємниченість приходу Христа у світ і 

разом з тим розкриття цієї таїни, які, немов удивляючись у глядача, промовляють: це все для 

людства, творіння Божого. Уважно придивившись до лика Божої Матері, можна, ймовірно, 

вгледіти і слабо помітну «виразку», котра йде від лівої брови, зачіпаючи носа, про яку писав 

автор (можливо, це здається). За дослідженнями науковців з НХМУ, ця ікона і є образ із 

зазначеного музею. 

Києво-Братська ікона з НХМУ стримана як за складністю людських переживань 

написаних осіб, так і за вишуканим покладенням приглушених кольорових фарб, що тактовно 

підсилює і виявляє головний зміст образу – виносить на перший план постать Владичиці. 

Через погляд Благословенної поринаєш, стаєш свідком глибинних уболівань Матері – Божої 

Матері за Сина, бо вона прийняла, породила і віддає світові свою Дитину – Спасителя, який 

«зотлілому у гріху людському єству» запропонує Нове вчення, «щоб кожен, хто вірує в Нього, 

не загинув, але мав життя вічне». А людині у земному перебуванні належить вибирати путь-

дорогу самостійно. На знімку цієї ікони, зробленої до реставрації, помітне ушкодження лика 

Матері Божої, про яке йдеться у книзі Мухіна. 

При зіставленні фотографії ікони Києво-Братської Богородиці у ризі НХМУ зі світлиною 

Києво-Братського образу у шатах з книги Мухіна видно, що вони зафотографовані в подібних 

дорогоцінних окладах, збігаються їхні розміри, взяті у Мухіна та обмірів НХМУ [2, c. 279; 5]. 

І за іконографічним типом, як уже було зазначено, вони тотожні. Та, уважно придивившись до 

них, можна вгледіти і деякі неспівпадіння на окремих деталях зображених осіб. Наприклад, 

голова Богородиці у Мухіна виглядає більш нахиленою до голівки Дитини, ніж це показано на 

іконі НХМУ. На світлинах не зовсім схожі лики Матері Божої – за стилем написання образ з 

книги Мухіна може відноситися до пізнішого часу (?), ніж з НХМУ. Помічені розбіжності 

ймовірно пов’язані з недосконалим типографським друком, точніше відбитком образу на 

папері у книзі. 

Ще про таке: в описі чудотворної Києво-Братської ікони у Мухіна йдеться про те, що 

вона написана «на холсте, наклеенном на деревянной доске». Ми не можемо точно знати, що 

автор мав на увазі – паволоку чи власне живопис на полотні, наклеєному на дерево (у такому 

випадку фактура полотна чітко проглядається на живописній поверхні). А образ НХМУ, за 

інформацією науковців музею, написаний на дереві «у техніці масляного живопису з 

застосуванням темпери» [5]. 

Щодо «виразки» на обличчі Богородиці, то на цих іконах вони подібної конфігурації, 

хоча слід на лику на знімку Мухіна, який сприймається як шрам, іде немов не з початку брови, 

а приблизно зсередини. Потрібно також сказати, що за обстеженням працівників музею, 

живописний шар на їхній іконі двошаровий, і поріз  іде лише по верхньому зображенню, а яка 

«виразка» на лику Матері Божої на іконі у книзі Мухіна, імітована чи справжня – невідомо. 

І така думка. Дані образи, можливо, є одними з перших списків первісної благодатної 

Києво-Братської ікони Матері Божої з справжнім ушкодженням обличчя Марії, яка ще не 

виявлена, або вже втрачена. Бо подібне відтворення «виразки» на образах свідчить про 

достовірний показ конкретно нанесеної рани, пов’язаної з певною реальною драматичною 

подією Києво-Братської чудотворної ікони, подією, зокрема, відображеною у «Пісні 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

311 

Київській» (ці ушкодження за формою нагадують справжні рани, нанесені гострим предметом, 

а не умовні). 

Відомості про Пряжівську благодатну ікону та її ілюстрація надруковані у 

Є. Поселянина. Ці писані матеріали, а також світлина списку даного образу, що перебуває у 

Спасо-Преображенському монастирі у с. Тригір’я Житомирської області, подаються й у 

збірнику «Чудотворные и местночтимые иконы Святой Руси на земле Украинской 

просиявшие» (Київ, 2004 р.). Поселянин у своїй роботі появу благодатної ікони відносить до 

кінця XVII – початку XVIII ст., посилаючись на давні записи в церковних книгах с. Пряжеве, 

що знаходиться поблизу Житомира (від назви поселення походить і назва образу). На час 

написання праці Поселяніним ікона знаходилася у храмі села. 

У цій довідці дослідник наводить і подію, під час якої цей образ проявив чудо. Відбулася 

вона під час переходу храму з католицької юрисдикції під православну. «Какой-то 

католический ксендз перед уничтожением унии приехал в Пряжеве и, взяв икону Богородицы, 

хотел было увезти ее с собой, но не мог привести свой замысел в исполнение и когда он с 

иконою отъехал от Пряжеве на расстоянии четырьох верст, лошади его вдруг остановились. 

Никакие усилия людей не могли двинуть их с места. Случайно взглянув на икону Матери 

Божьей, ксендз заметил на лике Богородицы как-бы некую влагу от слез; он догадался, что 

Царице Небесной не угодно, чтобы ее икона была вывезена из села Пряжеве. Немедленно он 

приказал кучеру ехать обратно в Пряжеве и по приезде туда поставил икону на прежнее место 

в пряжевской церкви». По словам автора книги, на іконі спочатку були мідні шати. Дізнавшись 

про чудо, пов’язане з образом, імператриця Марія Олександрівна у 1864 р. прислала на 

пряжівську ікону срібну ризу з дорогоцінним камінням… [3, c. 397–398]. Відсутність більшої 

інформації, пов’язаної з пряжівським образом до передачі храму православним, автор пояснює 

тим, що ця церква до XVIII ст. належала уніатам. 

Обидві Пряжівські ікони – оригінал чудотворного образу у Поселянина (якщо це таки 

первісна благодатна ікона) та її список з Житомирщини Пряжівська-Тригірська написані в 

єдиній композиційній схемі з аналогічною поставою тіла, голови, рук, але різними 

зображеннями ликів і стилем письма (образ Пряжівсько-Тригірської Божої Матері належить 

до пізнього списку). 

Музейний образ Божої Матері Милування українського походження, датується ХІХ ст., 

відзначається приємним колоритом м’яких золотистих тонів червоних, вохристих, зелених 

барв, гармонійно поєднаних з теплотою, добротою, які випромінює Божа Матір, віддаючи 

свою любов не лишень до Первістка, до голівки якого, як до дорогоцінного дару лагідно 

прилинула, дбайливо підтримуючи Немовля за ручку, а й до споглядальників образу, немов 

промовляє: Я люблю Сина, люблю і вас. Та, попри  ніжну ласкаву посмішку, на Її обличчі 

проглядається і внутрішній ледь помітний смуток – неспокій за місію і долю Христа, які 

Прісноблаженній передрекли архангел Гавриїл та св. Симеон. І все ж лики зображених 

чарують своєю чистотою, скромністю, відданістю одне одному й внутрішньою осяйністю 

сердець – живим диханням життя. 

Огляд ікон з НМНАПУ, НХМУ, світлин з книги М. Мухіна, Є. Поселянина та збірника 

«Чудотворные и местночтимые иконы Святой Руси на земле украинской просиявшие» показує 

їхню беззаперечну приналежність до одного з найпоширеніших іконографічних типів образів 

Богородиці Єлеуса, а також деякі їхні незначні невідповідності. Зокрема, на них подібно 

притулені одна до одної голівки Матері і Дитини, притиснені личка Немовляти до щоки 

Цариці Небесної. Так само Пріснодіва на іконах правою рукою обережно підтримує ручку 

Ісуса. Збігаються верхні складки гіматія на Спасителеві на правому плечі коло шийки і сліди 

шва біля плеча на лівому рукавці сорочки, видно й однакові вузенькі червоні пасочки, що 

підперізують сорочку в поясі (огортання Марії та Христа на живописному зображенні образа 

у Мухіна закрите ризою). 
Щодо розбіжностей на згаданих іконах, то на пряжівських образах та на іконі з НХМУ 

так само розміщена долоня руки Пречистої, на якій сидить Дитя – більш вертикально, а на 
фондовій з НМНАПУ – горизонтально. Суто індивідуальними написані лики, їхнє вираження. 
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На іконах відрізняється відстань між руками Немовляти – на пряжівських вона майже тотожна, 
а менша на образі з НМНАПУ. На іконах десниця Христа піднята у благословляючому жесті, 
пальці складені двоперсно. Та положення пальців намальоване по-різному – однаково на 
пряжівських й інакше, але також схоже, на К.-Братській з НХМУ та НМНАПУ. На образах не 
сходиться облягання омофору на голові Марії – подібно він спадає на пряжівських і з 
НМНАПУ, схоже на світлині Мухіна та з НХМУ. По всілякому драпірована ніжка Ісусика 
гіматієм. 

Розглянуті іконописні твори виконані притаманною для українського сакрального 
малювання манерою письма, датуються XVII–ХІХ ст., за винятком ікони зі збірника, яка 
написана прекрасним іконографічним живописом, але пізнішого часу. При детальному 
співставленні образів проглядається більша схожість фондової ікони з НМНАПУ з 
Пряжівськими, особливо з книги Є. Поселянина (пряжівські прикметно майже тотожні та на 
них відрізняються лики написаних осіб і стилістика письма). Вирішальними об’єднуючими 
чинниками образу зі збірки НМНАПУ й Пряжівської з Поселянина є ледь усміхнені обличчя 
Матері Божої, подібність личка Ісусика та однаково світле волоссячко на його голівці й самі 
голівки виглядають трохи більшими, ніж на інших іконах. Окрім того, на них збігається 
положення правої руки Пріснодіви з лівою Дитини, пальчики котрого майже покладені на 
долоню Богородиці, а не так, як у К.-Братській з НХМУ і зі збірника – де кінчики пальців 
немов лише торкаються материнської руки. Схожі вони й покриттям гіматієм правого плеча 
Спасителя від шийки до зап’ястя, який повністю покриває правий рукав сорочки. Також тим, 
що на них майже не видно положення колінця правої ніжки Ісусика. Подібно виглядає і 
обгорнена ліва ніжка гіматієм від коліна до стопи і положення гіматія на спині Немовляти й 
так само покрита Матір Божа омофором на голові. До головних відмінностей цих образів 
належить оздоблення німбів навколо голів Божої Матері та Немовляти. Якщо у Поселянина 
вони прикрашені всередині, то на фондовій з НМНАПУ – кругом ореолу рядом зірочок. 

Щодо суто чудотворних ікон К.-Братської та Пряжівської, то добре було б у подальшому 
дослідити їхні глибинні історії появи у Вишгороді, с. Пряжеве. Історії, пов’язані з їхніми 
чудотворними явленнями, які можливо й зафіксовані у тогочасних літературних пам’ятках, 
народній творчості, зокрема пісенній і вийти на їхні первообрази чи якийсь один з них, бо по 
всьому видно, що вони походять з одного іконописного джерела. 

А під кінець хочеться подати й оригінальний текст пісні Київської про чудотворну ікону 
Богородиці – образ «Воєводи мужньої», яка під час битви з татарами у Вишгороді «потопила 
у Дніпрі ворогів оружних»; «ковчег нового Мойсея», котрого «Київ від душі бачить бажав» 
здавна – Матір Божу, якій подячний спів повинні зносити всі кияни та про рану, нанесену Їй – 
«незафарблену виразку». І новий сучасний варіант давньої пісні, складений Ткачем В., а також 
ноти до цього твору того ж автора в музичній обробці Іваненко Л. 

Пісня Київська 1662 року (оригінальний текст, узятий з «Кам’янського Богогласника» 
1734 року) 

Переможницю ясну ви, усі кияни, 
Славте, матінку святу, що прийшла із брані 
Від Вишгорода, Дніпра, в Києво-Подолі, 
Коли варварський загін славно били в полі. 
З роду вибраного та воєвода мужня,  
Потопила у Дніпрі ворогів оружних. 
Як у морі погрязла Фараона сила,  
В Костянтина полі так скипрських звірів збила. 
Це у тисяча шістсот шістдесятім другім 
Переплисти за Дніпро кинулись катюги; 
В пліт ікону один взяв в Вишгородськім храмі,  
Щоб не втонути відтак у Дніпровій ямі. 
На іконі ворог плив по воді тій плавом –  
Перемогу-чудо там воєвода мала. 
Стовп вогненний і страшний над Дніпром явився,  
Шум бурливий, із небес дощ жахкий полився. 
Та ікона пресвята, що була намісна, 
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Діва дивна, славная, мати усім звісна. 
Що носила на руках однородця-сина, 
Узяла на образ свій злого поганина. 
Не втопило у ріці ту ікону дивну,  
Її знесла течія в Київську долину. 
Як Марія прибула в Київ, та невіста,  
То кияни цей полон узяли до міста. 
Хоч і образом була, та, як жива мати, 
По Дніпрі вона пливла дивну славу взяти, 
Народила-бо Творця; тож проти течії 
З волі Божої пішла супротивнодіять. 
Братський монастир Дніпро біля себе має, 
Непорушну в річці річ раптом помічає, 
Люди чудо бачать те, і ченців там повно,  
Узяли Господню річ – бісер надкоштовний. 
О щасливеє оте плесо Дніпровеє, 
Таж начиння узяли з неба перловеє. 
Із води взяли ковчег – нового Мойсея, 
Здавна Київ від душі бачить бажав теє.  
Хоч відсікся од гори камінь Вишгороду,  
Узяли його з Дніпра, як побив заброду. 
Над водою постають душі Фараона 
А до тебе поспіша сила із Сіона. 
В ній же Бог явленний є – забажав тут жити, 
Гора хоче Іордан власний оздобити. 
Із тріумфом по війні вони в місто входять,  
І татарина того одного приводять. 
Уподобився купцю, що хрестив на диво,  
Володимиру вказав бісер так і Діву; 
Бо з оружжям навісним два князівські брата 
Билися за княжий двір – відкидали врата. 
Пробудись, Могило наш, вітай Бога, Матір, 
Це фундаторка к тобі йде, щоб поміч дати. 
Тож, Могило, відкривай ти могилу й яму, –  
Буть премудрості отут випадає храму. 
Оцей образ малювавсь увоздіб’ї вербнім, 
В році тисячу шістсот п’ятдесятім первім? 
Хоч малярськая рука образ малювала,  
Не зафарблена у ній виразка сіяла. 
Тож подячно спів знесіть ви усі, кияни, 
Братській матері своїй, що прийшла із брані. 
 
Пісня про Києво-Братську ікону Божої Матері 1651–1662 рр. (автор Ткач В.) 
Гомін гомін (2 р.) по діброві; чорна хмара наступає 
Як теє військо Яна Радзивіла до Вишгорода тай приступає – 2 р. 
В славнім Вишгороді древнім – Ольгиному стані 
Катувать стали ікону у наміснім храмі – 2 р. 
Взяли шаблю (2р.) і мушкет поруби та виразки зробили 
Тільки очі на Святому Образі тай ожили – 2 р. 
Потікла (2 р.) скупа сльоза; кровоточить рана 
З переляку тай у вояка луснула; тріснула мембрана – 2 р. 
Переможни… Переможницю ясну славте ви – усі усі кияни  
Божу Матір Києво -Братську; що прийшла (2 р.) із брані – 2 р. 
Від Вишгорода (2 р.) Дніпра в Києво-Подолі 
Коли військо агарянське славно били (2р.) в полі – 2 р. 
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Як один тай із них татарин взяв як плот ікону в храмі 
Думав; щоб тай не утопитись у Дніпровій (2 р.) ямі – 2 р. 
Переправа почалася; бунчук лихо вився 
Тільки з Образу Святого стовп вогню (2 р.) з’явився – 2 р. 
Пронизавши усе небо; яке стало чорним 
Дощ суцільний потопив ворогів (2 р.) проворних – 2 р. 
А той татарин; що плив на іконі; він про Бога нашого дізнався 
І припливши той до Подолу; в Братському монастирі зостався – 2 р. 
І не стали (2 р.) закривать фарбою ті виразки і рани 
Обладнали Святий Образ в Могилянськім (2 р.) храмі – 2 р. 
То ж подячний (2 р.) спів знесіть ви – усі усі кияни 
Божій Матері Києво-Братській; що прийшла (2 р.) із брані – 2 р. 

 
Ноти до вище поданої пісні (авт. Ткач В., музична обробка Іваненко Л.). 
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Вікторія Вовкодав 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» 

НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ВІСНИК ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» 

 

У статті здійснено спробу класифікації, систематизації та аналізу матеріалів 

регіональної газети «Вісник Переяславщини», які відображають інформацію про сакральні 

пам’ятки, що перебувають в оперативному управлінні НІЕЗ «Переяслав». 

Ключові слова: архітектура, культові споруди, музей, НІЕЗ «Переяслав», сакральні 

пам’ятки. 

 

Сакральна архітектура є важливою складовою культурної спадщини українського 

народу. Нині в межах музейних комплексів України зберігається велика кількість подібних 

об’єктів. Не виключенням є й Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» 

(далі НІЕЗ «Переяслав»). Актуальний перелік нерухомих пам’яток дозволяє говорити про 11 

об’єктів сакральної архітектури, що перебувають в оперативному управлінні заповідника. 

Вони неодноразово потрапляли в поле наукових інтересів дослідників та розглядалися у 

великій кількості наукових праць, аналіз яких потребує окремого дослідження і буде 

висвітлений у наступних дописах автора. Також варто зазначити, що сакральні пам’ятки НІЕЗ 

«Переяслав» у значній мірі знаходили відображення на сторінках періодичної преси. Серед 

таких видань особливу увагу заслуговує газета «Вісник Переяславщини», яка була 

найстабільнішим виданням другої половини XX ст. − початку XXI ст. та мала найбільше 

просторове розповсюдження [50, с 143]. Це періодичне видання за часи свого існування шість 

разів змінювало назву: «Змичка», «Колективіст Переяславщини», «Прапор Переяслава-

Хмельницького», «Зоря комунізму», «Комуністична праця», а з 1991 р. − «Вісник 

Переяславщини». 

Протягом останньої чверті XX ст. на сторінках цієї газети з’являлося багато статей, 

присвячених об’єктам культурної спадщини НІЕЗ «Переяслав», зокрема і сакральним 

спорудам. Варто зазначити, що видання тривалий час було чи не основним місцем публікації 

інформації про музеї заповідника. Зважаючи на це, наша дослідницька увага була зосереджена 

саме на ньому. Зокрема, на особливостях опублікованої інформації, змісті та тематиці статей. 

Загалом ми опрацювали понад 2000 номерів зазначеного видання за період з 1976 по 

2018 рр. (газетні фонди бібліотеки НІЕЗ «Переяслава» і бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди»). 

Як вже зазначалося, в оперативному управлінні НІЕЗ «Переяслав» перебуває 119 

пам’яток, які різняться за типологією та характером їх використання. Тому для зручності 

подальшого аналізу інформації про сакральні об’єкти НІЕЗ «Переяслав», що відображена в 

газеті, нами проведена їх класифікація. Таким чином, було окреслено декілька груп об’єктів 

за наступними критеріями:  

 місце розташування (зв’язок з історичним місцем існування); 

 характер використання об’єкту. 

Відповідно до першого критерію було виділено такі підгрупи: 

 об’єкти, що залишилися на місті створення (історичного існування); 

 перевезені об’єкти. 

У свою чергу серед об’єктів першої групи варто виділити дві підгрупи: 

 збережені; 

 зруйновані. 

До першої підгрупи ми віднесли наступні пам’ятки:  

 Михайлівська церква (1750 р.); 

 Дзвіниця Михайлівської церкви (1747 р.); 
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 Вознесенський собор (1700 р.). 

Другу підгрупу пам’яток складають залишки двох споруд культового призначення: 

 залишки Церкви-усипальні (Спаської) (початок XI ст.); 

 залишки Михайлівського собору (1089 р.). 

До другої групи відносяться культові споруди, що перевезені до Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслава»: 

 церква Св. Георгія із с. Андруші, Переяслав-Хмельницького р-ну, Київської обл. 

(1768 р.); 

 Покровська церква із с. Сухий Яр Ставищенського р-ну Київської обл. (1774 р.); 

 церква Покрови Пресвятої Богородиці із с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської 

обл. (1606 р.); 

 Трьохсвятительська церква із с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл. (1651 р.); 

 церква Св. Параскеви із с. В’юнище, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 

(1891 р.); 

 дзвіниця із с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл. (1760 р.). 

Перші два об’єкти належать до пам’яток архітектури та містобудування національного 

значення, а інші − місцевого. 

Відповідно до іншого критерію − характеру використання об’єктів – було визначено дві 

групи пам’яток (табл. 1): 

 об’єкти, що мають музейну експозицію; 

 об’єкти, у яких вона відсутня. 

Таблиця 1. 

Назва пам’ятки Тип експозиції 

Залишки 

Михайлівського собору 

(1089 р.) 

Музей архітектури давньоруського Переяслава (відкритий у 

1982 р.)  

Михайлівська церква 

(1750 р.) 

Музей українського народного одягу Середньої 

Наддніпрянщини (відкритий у 1957 р.). Із 2010 р. експозиція 

відсутня 

Дзвіниця Михайлівської 

церкви (1747 р.) 

Експозиція відсутня 

Вознесенський собор 

(1700 р.) 

Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і 

створення Букринського плацдарму восени 1943 р.» з 

(відкритий у 1975 р.) 

Залишки Церкви-

усипальні (Спаської) 

(початок XI ст.) 

Археологічний музей (відкритий у 1957 р.) 

Покровська церква 

(1774 р.) 

Музей історії Української Православної Церкви (з 1986 р. по 

1992 р. – Музей історії релігії та атеїзму) 

Дзвіниця (1760 р.)  Експозиція відсутня. 

Церква Св. Георгія 

(1768 р.) 

Відтворено інтер’єр храму кінця XIX − початку XX ст. 

Церква Св. Параскеви  

(1891 р.) 

Музей космосу (відкритий у 1979 р.) 

Трьохсвятительська 

церква (1651 р.) 

Музей українського рушника (відкритий у 1995 р.) 

Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці 

(1606 р.) 

Експозиція церкви XIX ст. 
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Згадана вище класифікація дозволила оптимізувати пошук та систематизацію інформації 

про пам’ятки сакрального значення, що відображена в газеті «Вісник Переяславщини». 

Аналіз публікацій дозволив виявити 50 статей, що безпосередньо чи опосередковано 

стосуються проблематики нашого дослідження. Інтенсивність публікації матеріалів про 

об’єкти даного типу в різні роки була неоднаковою. Тому для відстеження певної тенденції їх 

появи ми провели систематизацію наявних публікацій відповідно до періоду 

створення (рис. 1). 

Аналізуючи даний графік, можна помітити певну тенденційність виходу статей протягом 

1976−2018 рр. Загалом максимальна кількість публікацій не перевищувала 3–4 у рік, але в 

2007 р. вона збільшилася до 7. На нашу думку, це пов’язано із ситуацією, що склалася навколо 

Михайлівської церкви та її дзвіниці. Саме в цьому році було здійснено рейдерське захоплення 

території, де розташований комплекс пам’яток Михайлівського монастиря. Це поставило під 

загрозу функціонування Музею українського народного одягу Середньої Наддніпрянщини, 

що викликало значний резонанс [3, с. 5; 12, с. 5; 33, с. 5; 35, с. 11; 36, с. 11; 43, с. 7; 44, с. 6]. 

Різнотипність відображуваної інформації, що міститься у розглянутих публікаціях, 

зумовила необхідність групування матеріалів за змістом. Тому нами було виокремлено 

декілька наступних груп: 

 публікації присвячені історії та функціонуванню культових споруд, їх архітектурним 

особливостям;  

 публікації про музейні експозиції в цілому та про окремі експонати, що розташовані в 

приміщенні культових споруд; 

 публікації, у яких опосередковано згадуються досліджувані об’єкти. 

Перша група статей є найчисельнішою і найінформативнішою. Її складають 29 

публікацій [9, с. 2; 11, с. 5; 14, с. 3; 15, с. 2; 20, с. 3; 21, с. 6; 22, с. 3; 25, с. 3; 26, с. 3; 27, с. 3; 31, 

с. 7; 34, с. 5; 37, с. 5; 38, с. 6; 39, с. 5; 40, с. 9; 46, с. 3; 47, с. 3; 49, с. 6; 51, с. 3; 52, с. 6; 53, с. 3]. 

Друга група представлена матеріалами, що описують історію створення у досліджуваних 

об’єктах музейних експозицій, містять їх опис. До неї ми віднесли статті про: Музей-діорама 

«Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.» [1, 

с. 7; 6, с. 2; 7, с. 7; 8, с. 10; 13, с. 9; 56, с. 3; 58, с. 7], «Музей космосу» [17, с. 2; 18, с. 2; 19, с. 2], 

«Музей історії Української Православної Церкви» [2, с. 3; 55, с. 4], «Археологічний музей», 

«Музей українського рушника», «Музей українського народного одягу Середньої 

Наддніпрянщини» [16, с. 2; 42, с. 2; 48, с. 2], «Музей архітектури давньоруського Переяслава» 

[10, с. 2]. Цю групу складають 16 публікацій. 

Остання група представлена 5-а публікаціями. У них містяться окремі згадки про 

сакральні пам’ятки, інколи світлини з ними [2, с. 4; 4, с. 5; 29, с. 4; 32, с. 10; 41, с. 9]. 

Кількісний розподіл публікацій (у межах згаданої вище класифікації) відносно окремих 

пам’яток відображений у таблиці (табл. 2). Зауважимо, що в одній і тій же статті інколи 

одночасно згадані декілька об’єктів. Тому кількість представлених у таблиці публікацій є 

більшою ніж загальна кількість матеріалів трьох груп у цілому. 

Таблиця 2. 

Назва пам’ятки 
Кількість публікацій 

1 група 2 група 3 група 

Залишки Михайлівського собору (XI ст.) 4 1 0 

Михайлівська церква (1750 р.) 13 3 4 

Дзвіниця Михайлівської церкви 1747 р. 2 0 1 

Вознесенський собор (1700 р.) 9 5 3 

Залишки Церкви-усипальні (Спаської) (друга половина 

XI ст.) 
3 0 1 

Покровська церква (1774 р.) 1 1 0 
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Дзвіниця (1760 р.) 0 0 0 

Церква Св. Георгія (1768 р.) 3 0 1 

Церква Св. Параскеви (1891 р.) 1 2 2 

Трьохсвятительська церква (1651 р.) 0 0 0 

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (1606 р.) 1 0 0 

Варто також згадати, що нами виявлена низка газетних публікацій, у яких подана 

інформація про об’єкти, що історично пов’язані з досліджуваними пам’ятками: 

 залишки Андріївської церкви (XII ст. ) [23, с. 3; 45, с.  3; 57, с. 7];  

 залишки Воскресінської церкви (кінець XI ст.) [24, с. 3]; 

 дзвіниця Вознесенського собору (1775 р.). 

Загалом під час реалізації дослідження виявлено 50 статей газети «Вісник 

Переяславщини» (за період із 1976 по 2018 рр.), що відображають інформацію про пам’ятки 

сакральної архітектури НІЕЗ «Переяслав». Кількісний розподіл публікацій відповідно до часу 

їх створення дозволив прослідкувати певну закономірність. Зокрема, протягом всього 

окресленого періоду спостерігається стабільність появи інформації про досліджувані об’єкти 

на сторінках газети: щороку з’являлося 3–4 статті. Окрім 2007 р., коли прослідковується різке 

збільшення кількості публікацій до 7-ми, про що йшлося вище.  

Переважна частина (58%) опрацьованих матеріалів містить інформацію про історію та 

функціонування, архітектурні особливості згаданих об’єктів (рис. 2). Серед них найбільше 

статей про Вознесенський собор, комплекс споруд Михайлівського монастиря. Велика 

кількість публікацій (32%) присвячена історії створення у досліджуваних об’єктах музейних 

експозицій та їх опису (рис. 2). Найбільше таких матеріалів про Музей-діораму «Битва за 

Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.», Музей 

космосу, Музей українського народного одягу Середньої Наддніпрянщини. У декількох 

публікаціях (10%) досліджувані об’єкти згадуються опосередковано (рис. 2).  

Зауважимо, що у даному дописі нами свідомо не здійснювався детальний розгляд змісту 

кожної публікації. Дослідження було спрямовано на узагальнений аналіз статей та їх 

систематизацію. Його результати дозволили сформувати підґрунтя для створення 

інформаційної бази матеріалів газети «Вісник Переяславщини», присвячених пам’яткам 

сакральної архітектури НІЕЗ «Переяслав». Окрім цього, отримані результати можуть бути 

використані під час детальної розробки проблеми відображення об’єктів культурної спадщини 

НІЕЗ «Переяслав» у літературі. 
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Victoria Vovkodav 

NIEZ «PEREIASLAV»'S SACRAL ARCHITECTURE OBJECTS ON THE PAGES 

OF THE NEWSPAPER «VISNIK PEREIASLAVSCHINY» 

The article conducts the systematization, classification and analysis materials of the local 

newspaper «Visnik Pereiaslavschiny» about. There is information about the NIEZ «Pereiaslav»'s 

sacred objects in these materials. 

Key words: architecture, religious buildings, museum, National Historical and Ethnographic 

Reserve «Pereiaslav», sacred object. 

 

 
Рис. 1. Інтенсивність появи газетних публікацій про сакральні пам’ятки НІЕЗ «Переяслав» 

 

 
Рис. 2. Розподіл статей за типом інформації  
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УДК 069.5]:94(477.4/.5-22)-045.36«19/20» 

Олександр Горбовий 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ЗАТОПЛЕНЕ ПРИДНІПРОВ’Я: МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ ТА МУЗЕЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ 

(ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.) 

 

У статті досліджується затоплене Придніпров’я у меморіальних комплексах та 

музейних експозиціях. У ній особлива увага приділена Переяславщині. Автор пропонує ширше 

показати етнографічні особливості затоплених земель у межах переяславського скансену. 

Ключові слова: Придніпров’я, Дніпро, музей, Переяславщина, меморіалізація, 

гідробудівництво, водосховища. 

 

Актуальність теми. На Дніпрі в Україні у ХХ ст. було споруджено каскад із шести 

великих водосховищ. Вони затопили біля 700 тис. га земель, а також частково або повністю – 

473 населених пункти. У зв’язку з цим на нові місця проживання переселилося близько 

295 тис. чоловік [9, с. 63; 6, Арк. 3, 33]. 

Прирічкові території здавна відігравали важливу роль у житті людства. Вони 

характеризуються своєрідними природно-географічними ландшафтами із власною флорою та 

фауною. Взаємодія з ними людини набуває особливих етнографічних рис. Освоєння людиною 

річок та їх берегів у більшій чи меншій мірі супроводжується трансформацією місцевих 

природно-географічних комплексів та історико-культурних пластів. Найбільш кардинальні 

зміни відбуваються при великому гідробудівництві. При цьому, вони зазвичай вкрай 

неоднозначно сприймаються місцевим населенням та діячами культури і науки.  

Практичне значення роботи. У 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив «Програму 

розвитку гідроенергетики до 2026 р.» [33]. У ній, серед іншого, передбачено спорудження 

Канівської ГАЕС на Дніпрі та каскаду невеликих ГЕС на Дністрі. Звідси постає потреба у 

вивченні процесів впливу гідробудівництва на Придніпров’я в історико-культурній сфері. 

У 2016 р. працівниками НІЕЗ «Переяслав» була опублікована «Наукова концепція 

Музею затоплених сіл Переяславщини» (ще не створений) [37]. Дана стаття може бути 

використана при формуванні такого або подібного музею. 

Історіографія питання включає доволі широке коло літератури. Спробу меморіалізації 

місця смерті князя Святослава на дніпрових порогах досліджував О.В. Комар [23]. Пам’ять 

про окремі місцевості Придніпров’я розкривалася у цілій низці книг [24; 26; 35; 31; 34 та багато 

інших]. Питання відображення затоплених територій у музейних експозиціях частково 

розглядалося у [36; 21 тощо]. З 2009 р. працівники навчально-наукового центру усної історії 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» (О.А. Горбовий, І.А. Капась, М.П. Ярмоленко) під керівництвом Т.Ю. Нагайка 

ведуть роботу над внутрішнім проектом «Затоплені села переяславського краю. Свідчення 

очевидців» [13; 14; 35 та інші]. Водночас спеціального узагальнюючого дослідження з даної 

теми ще не проводилося. 

До джерельної бази роботи відноситься широке коло матеріалів: проект 

Музею затоплених сіл Переяславщини [37], перелік архітектурних споруд переяславського 

скансену [22], спогади [18–20], періодична преса [7; 8; 11; 12; 15–17; 25; 27–30]. 

Звідси формується мета роботи: спробувати узагальнити теоретичний та практичний 

досвід еволюції місць пам’яті та музейних експозицій, які стосуються затопленого 

Придніпров’я. 

Її завдання полягає у тому, щоб розглянути розвиток затопленого Придніпров’я через 

формування його місць пам’яті та музейних експозицій про нього: 

 у цілому по Дніпровському каскаду; 

 на Переяславщині; 

 у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав». 
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Виклад основного матеріалу. Затоплене Придніпров’я багате на різноманітні пам’ятні 

місця, із якими пов’язані події, які відігравали непересічну роль у житті всього регіону. До 

найбільш відомих із них можна віднести пороги, на яких, зокрема, ймовірно загинув князь 

Святослав, та Великий Луг, на якому проживало запорізьке козацтво. 

Ще у 1910 р. виникла ідея позначити ймовірне місце загибелі київського князя 

Святослава Ігоревича. У 1912 р. одеському скульптуру Б.В. Едуардсу замовили виготовити 

відповідну чавунну меморіальну плиту. У 1913 р. її за сприяння Д.І. Яворницького встановили 

на скелі Монастирко Ненаситецького порогу. В 1932 р. її затопило водами Дніпровського 

водосховища. Після підриву греблі вона стала тимчасово доступною. А тому у 1947 р. її 

демонтували та перенесли у розміщене неподалік правобережне село Нікольське-на-Дніпрі, 

що не зовсім відповідає реаліям сплаву через даний поріг. Адже для його подолання люди у 

часи Київської Русі вивантажувалися на лівий, а не правий берег. У 1952 р. через пошкодження 

плиту замінили копією. Також археологічні знахідки при спорудженні греблі Дніпрогесу та 

Запорізького індустріального комплексу зумовили виникнення ще двох популярних версій 

місця княжої смерті. А саме: поблизу Чернечої скелі на о. Хортиця та на місці Вознесенського 

археологічного комплексу VII–VIII ст. Вони позначені охоронним знаком та скульптурою 

князя відповідно. Загалом О.В. Комар зазначає, що наукових даних для точної локалізації 

поховання київського князя ще не достатньо, але більш ймовірною виглядає версія 

Д.І. Яворницького про Ненаситецький поріг [23, с. 240, 242–252]. 

Одним із найбільших дніпровських водосховищ (Каховським) було майже повністю 

затоплено так званий Великий Луг – великий масив плавнів на Дніпрі нижче острова Хортиця. 

На ньому розміщувалися п’ять із восьми Запорізьких Січей: Томаківська (1560-ті рр. – 

1593 р.), Базавлуцька (1593–1638 рр.), Микитинська (1639–1652 рр.), Чортомлицька або Стара 

(1652–1709 рр.; 1725–1730 рр.), Нова або Підпільнянська (1734–1775 рр.). Вони в основному 

також були затоплені водами Каховського водосховища. 

На незатопленій частині о. Томаківка встановлено пам’ятний камінь на згадку про 

місцеву Січ. Залишки плавнів (балки, острови, прибережна смуга водосховища) у 2006 р. 

увійшли до складу Національного природного парку «Великий Луг» (16756 га). У 1974 р. 

утворили геологічний заказник «Дніпровські пороги» (1383 га), який охороняє незатоплені 

залишки порожистої частини Дніпра (кристалічні виходи дніпровського комплексу 

архейського віку – 2840–2640 млн. р. т.). Він включає острови Байда, Дубовий, Хортицю 

(частково), скелі Три Стоги, Два Брати, Ростьобін тощо. У 1960-х рр. діяла державна програма 

по увічненню пам’ятних місць, які пов’язані із історією запорізького козацтва. Відповідно у 

1965 р. створюється заповідник Хортиця (з 1993 р. – Національний; 2386,86 га). У 1967 р. від 

берегів Каховського водосховища, які активно ним розмивалися, було перенесено могилу 

кошового отамана І. Сірка. 

На місцевому рівні активна робота по меморіалізації затоплених територій розвинулася 

після здобуття Україною незалежності. Вона переважно відбувалася у переселенських 

громадах і була пов’язана із їх потребою у психологічному подоланні травматичного досвіду 

переселення. Така робота могла виражатися у різних формах: періодичні зібрання 

переселенців, написання віршів, спогадів, книг, створення картин, формування фотоальбомів, 

встановлення пам’ятників, просування ініціатив з відновлення села тощо. Зокрема, у 2009 р. у 

с. Худяки Черкаського району відкрили пам’ятник затопленим Кременчуцьким водосховищем 

у 1959–1961 рр. селам Худяки та Талдики [25, с. 3]. 21 листопада 2014 р. автор разом із 

А. Журавльовою був присутнім на відкритті у с. Демидів пам’ятного знаку на честь 13 сіл 

Вишгородського району Київської області, які були затоплені у 1964 р. Київським 

водосховищем [29, с. 14]. Також тоді представник вишгородського районного відділу 

культури згадував, що у 2011 р. за підтримки дирекції Київської ГЕС на катері пропливли по 

Київському водосховищу та поклали вінки на воду над затопленими селами. 

Підготовка ложа дніпровських водосховищ включала у себе різноманітну рятувальну 

історико-культурологічну роботу: фотофіксація місцевих ландшафтів, археологічні розкопки, 

етнографічні експедиції, перенесення окремих значимих пам’яток історії та культури України, 
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формування музейних експозицій тощо. Зокрема, ще при спорудженні Дніпрогесу (1927–

1932 рр.) у Дніпропетровську (нині – м. Дніпро) планувалося створити парк-музей 

колишнього Запоріжжя (скансен) [5, Арк. 105–106]. Але через брак часу та фінансування цю 

ідею реалізувати не вдалося. Також ще у 1927 р. запланували створити музей Дніпровського 

будівництва, але реалізувати задум вдалося лише у 1930 р. До того ж він постійно мав 

проблеми із приміщеннями [36, с. 111–121]. Під час Другої світової війни його експонати 

зникли. Також при переселених населених пунктах широко практикували створення так 

званих народних музеїв, у яких, зокрема, висвітлювалася історія перенесених населених 

пунктів. У с. Сагунівці Черкаського району Черкаської області, яке було переселене через 

Кременчуцьке водосховище, такий музей зберігся донині [27]. Також О.М. Костюкова 

розробила екскурсійні програми про історію будівництва Кременчуцького водосховища та 

затоплені села Черкаського краю. Вони разом із музеєм с. Сагунівки та пам’ятником 

затопленим селам Худяки і Талдики сприяють збереженню пам’яті про затоплений край та 

розвитку місцевого туризму [24, с. 123–167]. 

Яскравим прикладом збереження пам’яті про затоплені території стала Переяславщина. 

У 1964–1976 рр. було створено хронологічно останню ступінь дніпровського каскаду – 

Канівський гідровузол. У 1997 р. громадський кореспондент, переяславець М. Гончаренко 

нарахував, що лише у межах Переяслав-Хмельницького району Київської області його 

водосховищем затопили майже два десятки населених пунктів. Зокрема, зникло десять 

великих сіл: сім із них знаходилися на лівому (Андруші, В’юнище, Городище, Козинці, 

Комарівка, Підсінне, Циблі), а три – на правому (Зарубинці, Монастирок і Трахтемирів) 

берегах Дніпра. А також кілька хуторів: Чубуки, Гора, Борок, Гетьманів, Лісанєвичі, а також 

хутори села Трубайлівки Слобода та Максимівка тощо [11]. 

Згідно з економічною характеристикою Переяслав-Хмельницького району Київської 

області станом на 1965 р. у ньому знаходилося 45 сіл, 14 хуторів та радгосп «15-річчя 

Жовтня». Загальна кількість населення становила 61 847 осіб (без м. Переяслав-

Хмельницького). Із них 7 318 чол. потрапило у зону затоплення Канівського водосховища [4, 

Арк. 3–4]. 

На лівому березі площа затоплення була значно більшою через його низинний характер. 

Морфологічно він складається із заплавних луків, які мали поодинокі підвищення дюнного 

характеру висотою від 2–5 м над заплавою до 10–30 м над водосховищем. Іноді дюни ідуть 

грядами і утворюють цілі піщані масиви-підвищення. Ширина заплавної зони поблизу 

с. Комарівка досягала 8 км [31, с. 8–9]. 

Станом на 1965 р. адміністративно лівобережна територія затоплення Переяславщини 

входила до чотирьох сільських рад. Із них повністю затоплювалася лише В’юнищанська 

(с. В’юнище – 988 чол., с. Циблі – 1283 чол., с. Козинці – 465 чол.). Всі інші – частково: 

Трубайлівська (с. Трубайлівка – 987 чол. та затоплене с. Андруші – 1027 чол.; знаходилися 

неподалік м. Переяслав-Хмельницький), Дівичківська (с. Дівички – 1537 чол., с. Ковалин – 

1485 чол., с. Стовп’яги – 968 чол., чотири хутора та затоплене с. Підсінне – 775 чол.), 

Хоцьківська (с. Хоцьки – 2545 чол., радгосп «15-річчя Жовтня» – 854 чол. та затоплені села 

Комарівка – 1045 чол. і Городище – 556 чол.) [4, Арк. 3–4]. Також на середину 1960-х рр. села 

В’юнище, Козинці та Циблі разом утворювали колгосп імені Шевченка. Села Городище і 

Комарівка належали до колгоспу «Комунар». Села Підсінне та Андруші входили до радгоспів 

«Дніпро» та «Переяславський» відповідно. 

Централізоване переселення у межах району передбачало створення нових житлових 

масивів. На землях радгоспу «Переяславський», в урочищі Бабачиха (західна околиця міста 

Переяслав-Хмельницький) побудували село Андруші (Нові) [1, Арк. 210–211]. У 1970 р. воно 

разом із залишками с. Трубайлівка увійшли до складу міста в якості мікрорайонів «Андруші» 

та «Трубайлівка» (інколи називають також «Карань») відповідно [3, Арк. 134–135]. На землях 

колгоспу «Імені Шевченка» поблизу с. Циблі (Старі) у 1967 р. заснували експериментально-

показове с. Циблі (Нові) [26, с. 110]. Також для переселенців побудували нові житлові масиви 

у складі уже існуючих сіл: Хоцьки та Дівички [1, Арк. 210–211; 2, Арк. 29]. 
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На правобережній Переяславщині ситуація виявилася складнішою. На середину 1960-х 

рр. до Переяслав-Хмельницького району входив так званий Трахтемирівський півострів, який 

з трьох сторін омивається водами Дніпра. Впродовж історії він неодноразово змінював своє 

адміністративне підпорядкування: то він відносився до центрів правобережжя Дніпра, то – до 

лівобережного Переяслава. Такі коливання були пов’язані із тим, що його природно-

географічні та логістичні умови не співпадали. Із географічного погляду він належав до 

правобережжя Дніпра. А з погляду транспортних, економічних та інших зв’язків він тісніше 

був пов’язаний із лівобережним Переяславом. Як пояснювала жителька с. Циблі 

С.Ф. Сорокова (колишня зарубинчанка) місцевим селянам набагато швидше та легше було 

дістатися до лівобережного Переяслава, ніж, наприклад, до правобережного Ржищева [20, 

хв. 80.50–84.25]. 

Ландшафт півострова складається із низки підвищень, які умовно називають горами 

(перевищують рівень Дніпра на 80–100 м) [31, с. 6]. На них розміщувалися населені пункти 

Григорівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району. Станом на 1965 р. до неї 

входило три села (Григорівка – 1456 осіб, Трактомирів – 454 чол. та Зарубенці – 552 чол.), а 

також два хутори (Луковиця – 213 чол. та Монастирок – 172 чол. (за документом найбільшими 

хуторами у районі була Ульянівка (525 чол.), Радянський (384 чол.), Натягайлівка 

(383 чол.) [4, Арк. 3–4]. Їх землі відносилися до колгоспу «Шлях Леніна». У зв’язку із 

створенням Канівського водосховища правобережні села були передані Канівському району 

Черкаської області, де знаходяться і нині. При цьому, нижня частина Григорівки через 

затоплення була перенесена дещо вище, а сам населений пункт отримав статус 

перспективного. Тим самим село збереглося і станом на 2007 рік його населення нараховувало 

480 осіб. Луковиця також збереглася і станом на 2007 рік її населення нараховувало 28 осіб. 

Також виявилося, що Трахтемирів теж не ліквідували (станом на 2007 рік його населення 

нараховувало 9 осіб, а на 2017 р. – 2 особи). А ось Монастирок як населений пункт був 

ліквідований. Донині збереглася лише його назва завдяки місцевому урочищу Монастирок та 

вулиці у с. Циблі (Нові) – Монастирська. Набагато складніша ситуація склалася із 

с. Зарубинці, на честь якого названа відкрита неподалік В.В. Хвойкою археологічна культура 

(прав.-зарубинська). 

На початку ХХ ст. воно розміщувалося на двох придніпровських горах, але жити там 

було досить важко через проблеми із водою. Пізніше Дніпро дещо відступив від цих 

підвищень і утворив долину у їх пониззі. За словами С.Ф. Сорокової у 1920-х рр. частину села 

на горі частково спалила якась банда (мається на увазі один із місцевих селянських 

повстанських загонів). Іще один зарубинчанин, Г.П. Шевченко, писав, що то були загони 

Зеленого (щоправда, цей отаман помер у 1919 р.) [35, с. 30]. Натомість іншому жителю 

колишнього с. Зарубинці (Г.П. Свитці) його батько (К.П. Свитка) розповідав, що селяни не 

сплатили якийсь податок і комуніст, якийсь уповноважений спалив село [35, с. 14–15; 19, 

хв. 110.00–110.30]. Погорільці вирішили поселитися ближче до Дніпра у новоствореній 

низині. 

Саме ця частина нового села і потрапила у 1960-х рр. у зону затоплення Канівського 

водосховища. Відповідно, виникла дискусія стосовно його майбутнього. Зарубинське віче 

через любов до батьківщини та небажання змінювати звичний спосіб життя просило відселити 

їх на гору, де раніше повністю знаходилося село. На їх прохання приїхали спеціалісти із 

Харківського проектного інституту, зробили план та розбивку нового села на горі [35, с. 79]. 

Щоправда, не всі зарубинчани бажали знову селитися на старому місці через проблеми з 

водою. Зокрема, батько Г.П. Свитки радив: «На гору не йдіть!» [19, хв. 111.20–111.30]. 

Врешті-решт керівництво колгоспу та сільської ради вирішило, що краще всіх 

зарубинчан переселити в інше місце. Від району пропонували для поселення три села: Циблі 

(Нові), Андруші (Нові) та Жовтневе. Найбільше поїхало в село Циблі (Нові) – до 60 сімей, в 

Переяслав-Хмельницький та, зокрема, Андруші (Нові) – до 40 сімей, по селах району – до 

10 сімей, а всі інші у Кримську, Херсонську, Черкаську області тощо. У листопаді 1974 р. 

останні переселенці виїхали із с. Зарубинці, а 30 червня 1976 р. рішенням черкаського 
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обласного виконавчого комітету його взагалі зняли з обліку населених пунктів. Топонім 

колишнього села зберігся у назвах місцевого урочища (Зарубинці) та вулиці у с. Циблі (Нові) – 

Зарубинська [35, с. 62, 79-80, 143, 249]. 

Всі перенесені із зони затоплення населені пункти відігравали важливу роль в історії 

регіону. Зокрема, на їх землях знаходилися літописні пам’ятки: городища Устя (с. Андруші) 

та Заруб (правий берег). У ХVІІ ст. Трахтемирів був шпиталем для поранених козаків. У 

ХІХ ст. нині затоплені села відвідував Т.Г. Шевченко, який описав свої враження від 

побаченого у віршах («Сон», «Заповіт» та інші). У часи Другої світової війни дана місцевість 

була ареною кровопролитних боїв за Букринський плацдарм.  

Також придніпровська Переяславщина була багатою на археологічні пам’ятки. З них 

близько тридцять одного об’єкту (від неоліту до давньоруського часу) опинилися під водою. 

Вони знаходилися поблизу колишніх сіл Підсінного (3), Андрушів (7), Козинець (4), 

В’юнищ (3), Цибель (1), Городища (2), Комарівки (8) та хутора Чубук (3). Серед них можна 

відмітити давньоруське городище поблизу с. Андруші (ймовірно літописна Устя), 

давньоруське городище поблизу с. Городище, придніпровський змійовий вал (біля хутора 

Чубук, у с. Андруші та між сс. В’юнище та Городище), а також багатошарове поселення в 

урочищі Загай (с. Козинці). На колишній правобережній Переяславщині затоплені пам’ятки 

відсутні [31, с. 292, 296-301]. 

Меморіальні практики стосовно затопленої Переяславщини в основному 

концентрувалися навколо трьох осередків пам’яті: новозбудоване село Циблі Переяслав-

Хмельницького району Київської області, залишки територій колишньої Переяславщини на 

Трахтемирівському півострові, Переяслав-Хмельницький музей під відкритим небом. 

Циблі. У радянський період основна увага була прикута до процесу переселення, 

будівництва водосховища та нового села Циблі. За спогадами С.Ф. Сорокової десь до 1980 р. 

діяв туристичний маршрут для закордонних делегацій Переяслав – Циблі (Нові). Зокрема, 

кубинці спочатку побували у переяславському скансені, а потім приїхали у експериментально-

показове с. Циблі (Нові) [20, хв. 226.55-238.30]. 

У 1974 р. у Будинку культури села Циблі (Нові) відкрили народний музей історії сіл, що 

перенесені із зони Канівського водосховища. Експозиція охоплювала хронологічні межі від 

найдавніших часів до тогочасних подій і розміщувалася у трьох залах (від давнини до 1920 р.; 

1920–1945 рр.; 1946–1974 рр.) [8]. С.Ф. Сорокова допомагала його організовувати. Вона 

згадувала, що у ньому були верстат, піч, півтораметровий дерев’яний діючий макет млина, 

залізна ветеринарна аптечка з інструментами, фотографії загиблих у Другій світовій війні, 

нагороди та багато інших речей. Але за її словами він проіснував недовго, десь до 1980-х рр., 

а експонати пропали [20, хв. 131.40–141.50]. Відповідно переселенці збирають експонати для 

створення музею затоплених сіл у с. Циблі (Нові) [20, хв. 258.50-260.00]. 

У с. Циблі (Старі) була своя церква Св. Іллі. Вона була кам’яною, з дуже міцним 

фундаментом (за розповідями місцевих жителів, будівельний розчин замішувався на яйцях) і 

розміщувалася посеред села. При переселенні її не змогли ні перевезти, ні зруйнувати. Руїни 

культової споруди виявилися на краю села, частково підтоплені Дніпром. Розглядалися 

ініціативи з її відновлення, але вирішили, що це буде занадто дорого і не зручно. А тому 

побудували нову церкву [20, хв. 152.55–162.45]. У 2017 р. ГО «Старий Дніпро» за підтримки 

ГО «Корінь нації» та ГІС-Асоціації України запропонували створити у с. Циблі (Нові) 

панорамний майданчик для віртуального огляду затоплених територій [30]. 

Трахтемирівський півострів. Стосовно колишнього правобережжя Переяславщини, то 

значна частина земель її колишніх виселених сіл залишилися незатопленими. Сюди 

приїжджали студенти на практику, пасічники, відпочивальники. Також свої рідні землі 

відвідували в індивідуальному порядку або невеликими групами переселенці із Монастирка 

та Зарубинець: їздили за ягодами, ставили пасіки, згадували минуле тощо [35, с. 143; 16]. 

Також цим землям велику увагу приділяли науковці. У 1980 р. співробітники Інституту 

геологічних наук АН УРСР на науково-практичній конференції «Використання, охорона і 

меліорація природного комплексу Канівське Придніпров’я» сформували концепцію 
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національного парку «Канівські гори». Вона була доповнена у розробці «Геологічні та 

структурно-геоморфологічні критерії попередження катастрофічних явищ у районі канівських 

дислокацій» (срібна медаль ВДНГ СРСР 1982 р.). Також її уточнили на республіканському 

семінарі «Участь громадськості в справі охорони надр і геологічних пам’яток» (м. Черкаси, 

1984 р.). Водночас у 1980-ті рр. Інститут археології АН УРСР та Українське товариство 

охорони пам’яток археології долучилися до справи збереження та охорони археологічної 

спадщини Трахтемирівського півострова. З ініціативи Є.В. Максимова у 1986 р. створили 

заповідну територію «Трахтемирів» (включала території колишніх сс. Трахтемирів, 

Зарубинці, Монастирок, а також, з ініціативи В.О. Петрашенко, до них приєднали околиці 

с. Бучак). У 1990-ті рр. проводилася робота по створенню на її базі ландшафтно-історичного 

(археологічного) заповідника [32, с. 555-556]. 

З 1989 р. зарубинецька переселенська громада започаткувала традицію щорічних 

зустрічей колишніх односельців (у 2009 р. відзначали їх 20-річний ювілей). Спочатку вони 

збиралися на своїй малій Батьківщині, а потім – у с. Циблі (Нові) [26, с. 269; 35, с. 157]. 

Спершу дата зустрічі припадала на 1 травня, а згодом – на День молоді (остання неділя 

червня) [35, с. 144]. 

У 1993 р. працівники тоді ще історико-культурного заповідника «Переяслав» за участі 

Юрія Авраменка 1 травня відвідали чергову щорічну зустріч зарубинчан на їх рідній землі. 

Серед іншого селяни розповідали дослідникам, що «їхнє село руйнували дев’ять разів, а воно 

все відроджувалось. Тому не вмирає у серцях людей надія, що відновляться Зарубинці і 

вдесяте» [7]. 

1 травня 1994 р. на черговій щорічній зустрічі зарубинчан громада постановила: «Будемо 

боротися за відродження села у будь-якій структурі» [35, с. 145]. У 1994 р. 91 сім’я зарубинчан 

написали заяви на виділення земельних ділянок для побудови житла і відновлення села. 

Переселенці зверталися до різних державних установ та організацій. Зокрема, їх делегати 

побували у Головному управлінні по соціальному розвитку села при Верховній Раді України. 

Там таку проблему зустріли вперше, оскільки у їхній практиці траплялося, що об’єднані села 

роз’єднувалися, але ще не було випадків, щоб люди бажали повернутися на зовсім порожні 

місця [35, с. 147, 247]. 

1 липня 1994 р. Кабінет Міністрів України утворив державний історико-культурний 

заповідник «Трахтемирів». Але земельні ділянки мали перейти у його власність лише після 

затвердження генерального плану розвитку заповідника у 1996 р. [35, с. 243–244, 248]. 

28 липня 1994 р. у газеті «Київська правда» опублікували листа від зарубинчан, у якому вони 

просили відновити село та повернути його до складу Київської області [35, с. 146–147]. 

21 вересня 1994 р. спільний протокол про взаємодію підписали Черкаська обласна 

археологічна інспекція, перший директор ДІКЗ «Трахтемирів» О.Л. Зотиков та ініціативна 

група по відродженню с. Зарубинці. У ньому планувалося створити зразкове козацьке село на 

умовах структурного підрозділу заповідника [35, с. 148-149]. 

Чиновники погоджувалися задовольнити ініціативу зарубинчан про повернення на рідні 

землі лише у якості працівників підсобного господарства у структурі ДІКЗ «Трахтемирів». За 

умови погодженого генерального плану розвитку заповідника та передання у його 

користування відповідних земельних ділянок. Вони вважали, що відновлення села Зарубинці 

у межах 1960 р. неможливе. Його низинна частина майже повністю потрапила в 250-метрову 

охоронну зону Канівського водосховища, а пагорбкова – має круті схили і поросла деревами 

у віці 25–30 р. та кущами. Ділянка площею біля 4 га, яка межує із колишнім селом і може 

розглядатися як резерв, не має під’їзду. Найближчий населений пункт із необхідною 

соціальною інфраструктурою знаходиться на відстані 11 км, відсутні інженерні мережі та 

під’їзні шляхи. Крім того «розширення меж колишнього села Зарубенці неможливо через 

розташування там унікальних археологічних пам’яток першої в історії слов’янської 

зарубенецької культури, які взяті під державну охорону і досліджуються. Тому виділити 

землю для 91 забудовника можливості немає» [35, с. 246, 249-250]. 
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16 квітня 1995 р. О.Л. Зотиков дозволив трьом колишнім зарубинчанам протягом 1995 р. 
«вести стаціонарну господарську діяльність на пойменній заплаві Дніпра – колишній території 
села Зарубинці – з метою підготовки матеріальної бази структурного підрозділу заповідника – 
зразкове козацьке село» [35, с. 251]. Але при цьому вони мали «забезпечити недоторканість 
археологічного культурного шару та основних природо-ландшафтних структур вказаної 
території» [35, с. 251]. Тобто мало виникнути щось на зразок київського чи переяславського 
скансену. 1 травня 1995 р. так багато приїхало зарубинчан на щорічну зустріч, що катеру 
довелося двічі відправлятися до правого берегу, щоб їх перевезти. О.Л. Зотиков розповідав 
про облаштування села. 25 травня 1995 р. уже мали поселитися на старому місці перші 
поселенці, але їх діти відмовили своїх батьків їхати «на пустир, де люди не ходять, тільки звірі 
бігають» [35, с. 150-151]. У подальшому робилося багато спроб знову відродити село, але вони 
всі також були не вдалими. 

У 1995 р. О.Л. Зотиков звільнився із ДІКЗ «Трахтемирів». У 1996 р. на каналі «1+1» 
почала виходити інформаційно-розважальна програма «Телеманія». Автором і ведучим її 
історико-краєзнавчої рубрики «Ukrania» став О.Л. Зотиков. 1 травня 1997 р. він зняв відео про 
чергову щорічну зустріч зарубинчан, яке увійшло до одного з випусків програми «Телеманія». 
Тоді ж зарубинчани встановили дерев’яного хреста в якості пам’ятника зниклому селу. У кінці 
1997 р. біля 5 тис. га землі заповідника передали в оренду І.М. Бакаю. У 2000 р. ці землі 
увійшли до першого в Україні приватного регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів». 
Доступ на дану територію став ускладненим. У вересні 2000 р. переяславські музейники на 
прохання зарубинчан повернули на старе місце хрест козака Батури. У липні 2003 р. серед 
колишнього зарубинського кладовища переселенці встановили залізний хрест на згадку про 
залишене село, а у 2013 р. – залізний хрест на місці літописного городища Заруб [35, с. 152-
157, 161]. 

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Спорудження 
Канівського гідровузла (1964–1976 рр.) співпало у часі із формуванням у Переяслав-
Хмельницькому першого в Україні Музею під відкритим небом (1964–1971 рр.). Початок їх 
створення був приурочений до відзначення 150-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка 
(9 березня 1964 р.). Переяславські музейники зібрали у зоні затоплення Переяслав-
Хмельницького району великий масив археологічних та етнографічних експонатів. Крім того 
вони перевезли близько 38 споруд із зони затоплення: сіл Переяславщини (Андруші, 
В’юнище, Городище, Козинці, Циблі) та с. Рудяки Бориспільського району Київської області. 
А саме: 2 церкви, 1 церковну сторожку, 10 хат, 2 громадські будівлі та 23 присадибні споруди 
– погреби, сажки, комори, клуні та повітки. Разом вони становлять близько ¼ від загальної 
архітектурної експозиції музею просто неба [22]. 

Переяславський скансен називається Музей народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини. Приблизно у 1970-х рр. у зв’язку із виділенням йому додаткових 13 га 
території виникла ідея доповнити його експозицію близько 60 спорудами. Зокрема, на нових 
землях планували встановити подвір’я рибалки [21, с. 130]. Але створити його поки не 
вдалося. В.Д. Кармазін ще десь у другій половині 1980-х рр. запропонував створити Музей 
Старого Дніпра, але його ідею тоді так і не реалізували [18, хв. 50.16-55.11]. 

Поступово у колі переяславських діячів культури почав відроджуватися інтерес до 
територій, які потрапили у зону затоплення та берегообвалення Канівського водосховища. У 
1991 р. у районній газеті «Вісник Переяславщини» надрукували статтю про давньоруське 
місто Устя. Воно знаходилося на лівому березі Дніпра на землях колишньої Андрушівської 
сільської ради і, відповідно, його залишки були затоплені водами штучного водоймища. У 
даній публікації невідомий автор серед іншого зазначав: «Околиці Переяслава багаті на 
пам’ятки старовини. Це відзначали ще перші дослідники переяславських старожитностей. 
Особливо багато знахідок робилося в селах, що знаходились безпосередньо на узбережжі 
Дніпра, – тих селах, які, на жаль, зараз затоплені багатометровою товщею води Канівського 
водосховища» [28]. У 1993 р. працівники історико-культурного заповіднику «Переяслав» 
відправилися із зарубинчанами на правий берег Дніпра, щоби дослідити місцеві пам’ятки [7]. 

У 2004 р. на території Музею народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини відкрили тематичний Музей пам’яті Поліського району. Його створили з 
ініціативи переселенців, які змушені були покинути рідні місця через аварію на 
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Чорнобильській АЕС (1986 р.). У його експозиції розповідається про виселені населені пункти 
Поліського району Київської області. 

З 2007 р. ініціативна група зарубинчан виступає з проханням встановити у Музеї 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини хату рибалки-зарубинчанина як 
пам’ять про с. Зарубинці. Дану ідею підтримував М.І. Сікорський. У 2009 р. з цією метою 
працівники НІЕЗ «Переяслав» (М.В. Шкіра та Г.І. Козій) відправилися разом із ними в 
експедицію до сс. Григорівка та Луковиця. Також М.В. Шкіра був ініціатором зустрічі 
переселенців із затоплених сіл Переяславщини на базі музею просто неба [15; 18, хв. 55.11–
59.11]. 

У 2013 р. ідею створення Музею Старого Дніпра запропонував Заслужений будівельник 
України В.П. Іващенко. У 2015 р. з цією метою ним було створено громадську організацію 
«Старий Дніпро». Її члени підготували до перенесення хату із Андрушів (Старих) [17]. Вона 
будувалася у середині ХХ ст., а тому при переселенні її перевезли із зони затоплення у 
с. Андруші (Нові) для проживання, трохи пізніше їй на зміну збудували нову хату, але стару 
не знищили. 

У 2016 р. М.В. Шкіра та Л.М. Шкіра розробили документ «Наукова концепція Музею 
затоплених сіл Переяславщини». У ньому передбачено, що музей носитиме краєзнавчий 
профіль (ХХ–ХХІ ст.). Він розміщуватиметься у автентичній хаті із с. Андруші (Старі) 
середини ХХ ст. Його експозиція має включати пейзаж дніпрових круч, вірші Т.Г. Шевченка, 
зразки повсякденного одягу, періодичну пресу, відкриту електропроводку на керамічних 
«грибках» із старими вимикачами і розетками, карту затоплених сіл середини ХХ ст., 
фотографії сіл та будівництва водосховищ, копії архівних документів, усні спогади. У музеї 
передбачається широке використання аудіовізуальної техніки та мультимедійного екрану. 
Автори його проекту запланували висвітлити заходи із вшанування пам’яті про затоплені села: 
робота громадських організацій, книги, публікації, твори мистецтва окремих людей. А також 
вони запропонували викласти доріжку із дерев’яних кругляків у формі старого русла Дніпра 
та карту затоплених сіл із клумб або гранітних плит із підписаними селами. 

Передбачається, що працівники музею будуть формувати бібліотеки, фонотеки, 
фототеки, кінотеки по затопленим селам, досліджувати фонди заповідника, здійснювати 
експедиції у регіони проживання переселенців, влаштовувати дні зустрічей тощо [37]. 

Виглядає доцільним у питанні затоплених територій поряд із краєзнавчим розвинути 
етнографічний аспект музеєтворення, який не обов’язково має обмежуватися лише 
рибальством. Зокрема, етнограф Д. Косарик досліджував у середині ХХ ст. локальні 
особливості народної культури с. Андруші: «як і всяке село для певного краю, з одного боку, 
типове і в найбільшій мірі характерне своєю побутовою культурою серед усіх сотень і сотень 
прибережних подніпровських сіл, і в той же час, як і кожне село, воно мусить мати обов’язкові 
і свої сугубо індивідуальні, притаманні тільки Андрушам, риси матер’яльної і 
духовної культури» [34, с. 89]. Часті повені спричинювали певні особливості у будівництві 
житла (для хати шукали пагорбки, підлога була земляна, на фундаменті, а не дерев’яна 
тощо) [34, с. 94-97]. Серед домашніх промислів згадується лозоплетіння (андрушани 
змагалися із козинчанами на переяславському ринку у майстерності плетіння лози), широко 
описано рибальство [34, с. 117, 139-144]. Дніпро як такий практично не фігурує у місцевій 
словесній культурі, а натомість використовується термін Дунай у значенні не річки, а великої 
води тощо [34, с. 145]. 

Д. Белінг у 1935 р. згадував також про рачиний промисел на Дніпрі та його притоках 
(раків продавали навіть за кордон), різні способи вживання в їжу молюсків (жабурниць та 
перловиць), виготовлення із перлівниць ґудзиків, вживання у їжу водяної жаби (також 
можливий експорт за кордон), виготовлення галантерейних виробів із шкіри водяної жаби та 
вужа, зацікавленість черепахами, використання лікарських рослин (лепеха, татарське зілля 
тощо), застосування у господарстві комишу, рогозу, очерету тощо [10, с. 44-51]. 

Отже, при підготовці прибережних територій Придніпров’я до затоплення їх активно 
вивчали в археологічному, етнографічному аспектах тощо. Однак, у музейній справі затоплене 
Придніпров’я як у цілому, так і по його окремих частинах майже не висвітлене як самобутній 
об’єкт. Нині у межах заповідників зберігаються окремі археологічні та природно-географічні 
залишки від колишніх ландшафтів. Формуються меморіальні комплекси навколо окремих 
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місць пам’яті про києворуські (могила князя Святослава) та козацькі (могила І. Сірка, залишки 
запорізьких січей, о. Хортиця тощо) часи. У краєзнавчому плані достатньо потужно 
представлена затоплена Черкащина (народний музей у с. Сагунівка, пам’ятник затопленим 
сс. Худяки та Талдики, екскурсійні програми О.М. Костюкової). Також пам’ятний знак 
затопленим селам встановлений у с. Демидів Вишгородського району Київської області. 

Великий потенціал для висвітлення образу затопленого Придніпров’я має 
Переяславщина. Зокрема, тут присутні активні переселенські громади та громадські 
організації, підготовлені музейні фахівці, великий пласт різноманітних археологічних, 
етнографічних та архітектурних пам’яток із затоплених територій. Місцевими активістами 
неодноразово висувалися ініціативи з увічнення пам’яті затоплених сіл. Вони переважно 
локалізувалися у трьох місцевостях: с. Циблі (Нові), Трахтемирівський півострів, Музей 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. У тому числі пропонувалися і 
музейні форми збереження затопленої спадщини: «Зразкове козацьке село» у ДІКЗ 
«Трахтемирів», віртуальний Музей затоплених сіл, краєзнавчі музеї у с. Циблі (Нові) та 
переяславському скансені, хата рибалки у музеї просто неба. На жаль, вони з різних причин 
поки не увінчалися успіхом. 

Однак, є надія, що така активність врешті-решт призведе до музейного висвітлення 
проблеми затопленого Придніпров’я. На особливу увагу заслуговує потреба у представленні 
побуту жителів заплави Дніпра у Музеї народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Адже 
долини річок здавна притягували поселенців, які, пристосовуючись до специфічного 
природного середовища, набували своєрідних етнографічних рис. 
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FLOODED PRIDNIPROVIA: PLACES OF MEMORY AND THE MUSEUM 
EXPOSITION (XX – EARLY XXI CENTURY) 

The article investigates the flooded Pridniprovia in memorial complexes and museum 
expositions. Special attention is paid to Pereyaslavl region. The author suggests a wider presentation 
of the ethnographic features of flooded lands within the Pereiaslav scansen. 
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УДК 94:[791.2/3:908]:069(1-4)«1950/2010» 
Єгор Єгоров 

(Переяслав-Хмельницький) 
 

НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» У ФІЛЬМОГРАФІЇ 1950–2010-ИХ РР:  
ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОШУКУ 

 
У статті досліджується фільмографія 1950–2010-их рр., художні та документальні 

фільми, в створенні яких були задіяні об’єкти НІЕЗ «Переяслав».  

Ключові слова: фільмографія, кіно, НІЕЗ «Переяслав», музей просто неба, музей 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

 

У даній статті розглянуто художні та документальні фільми, які створювались на базі 

об’єктів та пам’яток НІЕЗ «Переяслав». Дослідження розпочате з метою створення 

інформаційно-довідкової бази візуальних джерел. Актуальність дослідницького пошуку 

полягає у тому, що дане дослідження є однією з перших спроб виявлення та систематизації 

кінофільмів, в яких фігурують об’єкти НІЕЗ «Переяслав». Вказана проблема цікавить нас як з 

огляду вивчення історії заповідника, так і його окремих об’єктів. Варто вказати, що 

попередній дослідницький пошук здійснений автором статті дозволив виявити близько сорока 

назв кінофільмів, що були зняті на території переяславського скансену, з залученням пам’яток 

НІЕЗ «Переяслав». Джерелами інформації виступали здебільшого усні свідчення та власне 

відеоконтент, що є у вільному доступі у мережі Інтернет. Зауважимо, що єдиним виявленим 

бібліографічним джерелом, що містить бодай якийсь перелік кінотворів, що знімалися у 

музеях Переяслава-Хмельницького, є брошура «Переяславські музеї просто неба». Цей 

перелік складається з дев’яти назв («Хліб і сіль», «Як гартувалась сталь», «Веселі Жабокричі», 

«Запорожець за Дунаєм», «Дорога на Січ», «Хата нашого роду», «Переяславські криниці», 

«Явсянь-трава Михайла Сікорського», «Як козак щастя шукав») [1, с. 31]. Втім, його аналіз 

дозволив виявити низку невідповідностей. При дослідженні деяких відеоматеріалів (фільмів), 

автор зіткнувся з проблемою ідентифікації об’єктів НІЕЗ «Переяслав» та верифікації даних 

щодо їх участі у кінозйомках. Ці обставини не дозволяють представити вичерпний перелік 

кінотворів. Представлена стаття містить відомості лише про ті фільми, що їх було проглянуто 

та виявлено відповідні кадри, у яких фігурують екстер’єри та інтер’єри пам’яток заповідника. 

Загалом у статті розглянуто двадцять фільмів. Ще сімнадцять назв подаються нами у переліку 

тих, що потребують вивчення та аналізу. 

Нижню хронологічну межу дослідження обумовлено часом призначення на посаду 

директора Переяслав-Хмельницького районного історичного музею М.І. Сікорського. Це 

зумовило появу на його базі у 1954 р. державного історичного музею. Верхня межа 

дослідницького пошуку обумовлена часом створення сучасних кінофільмів. 

Розвиток музейної галузі у Переяславі-Хмельницькому співпав з повоєнним 

відновленням інфраструктури міста, яке з часом розвинулося у відомий музейно-туристичний 

центр. Зокрема, у 1964 р. було створено перший в Україні музей просто неба (Музей народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини). У 1979 р. на базі існуючих історико-

архітектурних пам’яток та створеного музейного комплексу було засновано Державний 

історико-культурний заповідник. Сьогодні Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав» − один з найбільших музейних комплексів України, до якого входить більше 400 

об’єктів і пам’яток культурної спадщини. У його складі 371 нерухома пам’ятка, 24 тематичні 

музеї різних напрямків, архівний фонд заповідника, який складає більш ніж 180 тис. одиниць 

зберігання. Особливе місце у структурі заповідника посідає музей народної архітектури та 

побуду Середньої Наддніпрянщини. Заснований у 1964 р., він став одним з перших музеїв 

просто неба в Україні. При цьому, музей просто неба створювався при безпосередній участі 

корифеїв музейної справи Переяславщини: М.І. Сікорського, Є.Ф. Іщенка, М.І. Жама та ін. 

Музей розташувався на околиці міста в урочищі Гора, має площу 24,2 га. Структурно 

поділений на п’ять розділів: матеріальна культура найдавнішого часу, ремесла та промисли, 
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вітряки, 12 тематичних музеїв та основний розділ – українське село Середньої 

Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Забудова музею характерна для села 

Середньої Наддніпрянщини, вулично-безсистемна з майданом, центральною вулицею-

трактом та кутками. Експозиція складається з понад 300 об’єктів, серед яких 122 пам’ятки 

народної архітектури, 20 дворів з хатами та господарськими будівлями, 25 різноманітних 

установок та майстерень, понад 30 тис. творів народного мистецтва, знарядь праці, речей 

побуту та вжитку. Усе це робить його унікальним знімальним майданчиком. Саме тому НІЕЗ 

«Переяслав» користується попитом у представників української культури та кінематографу.  

Увесь масив виявленої фільмографії умовно розділено на дві частини: фільми 

радянського часу та фільми незалежної України. У зазначений період у музейному закладі 

відбувалися зйомки художніх та документальних фільмів, кіножурналів тощо. Нижче ми 

розглянемо виявлені відеоджерела, розділивши їх за типом та хронологією.  

До першого блоку ми віднесли фільми, що створювалися упродовж 1950–1980-их рр. 

Одним з перших художніх фільмів, що був знятий на базі переяславських музеїв, є 

кінокартина «Хліб і сіль» [1, c. 31]. За даними, вміщеними в енцеклопедичному словнику 

«Кіно» (1987), фільм був зрежисований заслуженим діячем мистецтв УРСР Г. Коханом (1931-

2014) й М. Макаренком (1912–1982) та був відзнятий у 1970 р. [2, с. 213]. Київською 

кіностудією художніх фільмів імені О. Довженка. Історична драма тривалістю 80 хв. створена 

за мотивами однойменного роману письменника та драматурга М. Стельмаха (1912–1983). 

Сюжет фільму присвячено подіям 1905 р. в українському Прикарпатському селі. Зокрема, 

боротьбі селян за свої права на землю. В опрацьованих нами джерелах зауважуеться, що у 

зйомках фільму було задіяно садибу селянина середняка [1, c. 31]. У кількох його сценах 

фігурує внутрішній інтер’єр народного українського житла. Втім, у кадрах твору екстер’єр 

об’єкту не ідентифікується. Отже, власне за відеоконтентом виявити музейну пам’ятку 

напевне складно. Проте, у заключних титрах кінотвору вказується: «В фильме использованы 

материалы Переяслав-Хмельныцкого музея народной архитектури и быта». Саме цей факт 

документально засвідчує застосування під час зйомок музейних обєктів. За браком інших 

джерел відносно цього кінотвору змушені констатувати, що існує необхідність подальшого 

з’ясування специфіки співпраці музею та кіномитців.  

У 1971 р. Київською кіностудією художніх фільмів ім. О. Довженка під керівництвом 

директора фільму Г.С. Єпіфанцева (1939–1992) [2, c. 137] було знято водевіль «Веселі 

Жабокричі» при співпраці з В. Івановим, який одночасно був режисером та сценаристом та 

оператором М. Івановим. В основу сюжету картини тривалістю 69 хв. покладено твори 

видатних українських письменників М. Кропивницького, В. Гоголя, І. Котляревського, 

Г. Квітки-Основяненко та С. Васильченка. Сюжет фільму розповідає про народне життя та 

кумедні події в українському селі Жабокричі. Цікавою виглядає непідтверджена інформація 

щодо оригінального озвучення фільму українською мовою. Фільм містить низку планів та 

сцен, в яких з’являються інтер’єри та екстер’єри об’єктів тогочасного Музею народної 

архітектури та побуту. Зокрема, у кадрі фігурують: церква Святої Покрови, хата селянина 

середняка, хата чинбаря. Вичерпно встановити кількість об’єктів складно. На цей час 

додаткових відомостей щодо кінозйомок нами не виявлено. Підтвердженням того , що зйомки 

даного фільму дійсно проводились на території музею, слугує фінальний титр фільму, який 

повідомляє: «Натуральные съемки проводились на базе Переяслав-Хмельницкого музея 

народной архитектуры и быта».  

У 1978 р. Українською студією телевізійних фільмів було знято телефільм-оперу 

«Наталка Полтавка», який є екранізацією однойменної опери (1889 р.). українського 

композитора М. Лисенка, написаної ним за сюжетом п’єси І. Котляревського «Наталка 

Полтавка». Фільм створено знімальною групою: Р. Єфіменко – сценарій і постановка, 

О. Деряжний – оператор-постановник, О.Костюченко – художник-постановник, Л. Колесник – 

режисер, Л. Крюкова – монтаж, В. Чашин – директор картини. Зауважимо, що зйомки 

здійснювалися у тому числі на базі Київського та Переяслав-Хмельницького скансенів, про 

що свідчить подяка знімальної групи, вміщена на початку фільму: «Дякуємо Київському та 
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Переяслав-Хмельницькому музеям народної архітектури і побуту УРСР за допомогу в 

створенні фільму». Виходячи з перегляду твору доволі складно стверджувати напевно, які 

сегменти кінотвору було відзнято саме у Переяславі. З відеоряду можна припустити, що з 

об’єктів Переяслав-Хмельницького музею у фільмі відображено інтер’єри хати вдови та 

корчми. Опрацьована джерельна база не фіксує обставин зазначених кінозйомок, а отже, 

виникає потреба додаткового вивчення матеріалів, що дозволять з більшою ймовірністю 

засвідчити використання у зйомках об’єктів з зібрання Переяслав-Хмельницького музею 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

Наступним твором-екранізацією української народної класики, зйомки якого відбулися 

з використанням об’єктів переяславського музею просто неба, став український радянський 

телевізійний фільм-фантазія режисера Ю. Ткаченка (1935–2000) «Вечори на хуторі біля 

Диканьки», присвячений раннім творам М. Гоголя та біографії письменника. Фільм, 

тривалістю 78 хвилин, озвучений російською мовою, вийшов у 1983 р. на студії телевізійних 

фільмів «Укртелефільм». Консультантом картини поруч з Ю. Манном та Л. Орлом виступив 

директор музею М. Сікорський. До знімальної групи увійшли:  Ю. Ткаченко – режисер, І. Драч 

та Ю. Ткачнко – сценарист, О. Мазепа – оператор, В. Бистряков – композитор, М. Резник – 

художник. Фільм присвячений особистості М. Гоголя, його творчій долі та загадковим подіям, 

що супроводжують письменника в період створення літературних образів, наприклад коваля 

Вакули. Оповідач намагається наблизитися до розгадки містичного генія Гоголя. У фільмі 

відтворена атмосфера народного побуту і подані досить яскраві гоголівські характери у 

виконанні таких акторів як О. Янковський, Н. Крачковська та інших. Упродовж фільму 

оповідач веде розповідь про особистість Гоголя. Екранізуючи фрагменти авторських творів, 

автори використали фактуру об’єктів Переяслав-Хмельницького музею народної архітектури 

та побуту Середньої Наддніпрянщини. А саме, у кадрах з’являються церква Святої Покрови 

та  дзвіниця, церковна сторожка, садово-паркова ротонда, хата вдови, сільська управа, хата 

пасічника. Встановити зазначений перелік об’єктів вдалося в процесі перегляду фільму без 

залучення додаткових джерел. 

Один з найвиразніших фільмів, де відображено музейні об’єкти, належить до категорії 

документальних та має назву «Хата нашого роду». Він створений Київською кіностудією 

науково-популярних фільмів у 1970 р. Знімальна група: cценарист В. Костенко, режисер 

Л. Удовенко, оператор В. Кудря, композитор О. Білаш, поет М. Ткач. У фінальних титрах, як 

консультанти, зазначені працівники музею М. Приходько та М. Сікорський. Оскільки фільм 

документальний, він не має дійових осіб, у кадрі з’являються лише випадкові перехожі та 

робітники, що займаються спорудженням об’єктів. Фільм озвучений українською мовою, 

закадровий чоловічій голос спочатку розповідає нам про музей під відкритим небом, а потім 

переходить до оповіді, яка стосується рідної хати. Розповідь супроводжується музично-

вокальним супроводом. Фільм є унікальним документальним джерелом з історії створення 

музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. У ньому переяславський 

музей просто неба постає на початку свого існування. У фільмі присутні рідкісні кадри. 

Аерозйомка музею, яка дає можливість роздивитись музей з висоти пташиного лету, побачити 

вже споруджені об’єкти (млини, церква Святої Покрови з дзвіницею, житло часів Київської 

Русі, хата селянина середняка, поліська хата, подвір’я та хата чинбаря) та ті, що тільки 

споруджуються (церква Святого Георгія). Також фільм містить унікальні кадри процесу 

перевезення хати (церковна сторожка) з подальшим її встановленням на території музею. 

Після здобуття Україною незалежності у серпні 1991 р. та подальшим розвитком 

національної держави стає актуальним створення відеоконтенту з виразним національно-

культурним забарвленням. Суспільний запит на вітчизняний кінопродукт отримав вираження 

через появу кінофільмів, озвучених українською мовою, яким притаманний відповідний 

колорит. На даний момент нами виявлено дванадцять художніх фільмів, створення яких 

відбувалося на базі НІЕЗ «Переяслав», зокрема Переяслав-Хмельницького музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 
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Нижче, у хронологічній послідовності подаємо художні, одно та багатосерійні фільми, 

створені за умов незалежної України, починаючи з 1993 р. Першим у переліку виявлених 

кіноробіт йде фільм режисера О. Бійми «Злочин з багатьма невідомими», знятий кіностудією 

Укртелефільм у 1993 р. тривалістю 61 хв., озвучений українською мовою. Він знятий за 

колективним сценарієм, творцями якого виступили О. Бійма, Л. Мужук, В. Політов. До 

акторської групи увійшли: Зінаїда Дехтярьова, Олексій Богданович, Юрій Критенко, Олексій 

Горбунов, Жан Мельников, Наталя Сумська, Єлизавета Слуцька, Валентин Троцюк, Інна 

Капінос, Вадим Яковенко та інші. У основу сюжету покладено реальні події, описані 

І. Франком у серії кримінальних репортажів для газети «Kurjer LwowSki» за 1889 р. Мотиви 

тих подій використані письменником у повісті «Основи суспільності». З об’єктів музею 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини фігурують мисливська дача князя 

Горчакова, Церква Святої Покрови, садово-паркова ротонда.  

Наступний фільм, сцени якого знімалися у музеї просто неба, – «Дорога на Січ», 

створений режисером С. Омельчуком у 1994 р. Його тривалість 83 хв., озвучений українською 

мовою. Кінофільм знятий Національною кіностудією художніх фільмів Олександра Довженка 

за мотивами роману С. Черкасенка «Пригоди молодого лицаря». Фільм оповідає про події, що 

передували національній боротьбі під керівництвом П. Сагайдачного. Зокрема, у сценах 

фільму були використані козацький постій, корчма та садиба селянина-середняка, що 

знаходяться на території музею просто неба у Переяславі-Хмельницькому. У фінальних 

титрах міститься подяка працівникам музею від знімальної групи: «Знімальна група щиро 

дякує всім, хто допомагав створити цей фільм, особливо: колективу Переяслав-

Хмельницького історичного музею і особисто Михайлу Сікорському». 

У 1995–1996 рр. у переяславському заповіднику кіностудією «Укртелефільм» знімалися 

окремі епізоди відомого багатосерійного фільму «Острів любові» вже згаданого режисера 

О. Бійми. Серіал складають десять фільмів, в основі яких лірично-ромнтичні твори української 

літератури. Фільми досліджують любов як багатовимірне явище. Це своєрідний 

ретроспективний зріз історії суспільства, культури, мистецтва тощо. Зокрема, об’єкти музею 

фігурують у фільмі «Сон».  

У 1998 р. з’явилася ще одна режисерська робота О. Бійми «Пристрасть» – 3-ох серійна 

психологічна драма, створена кіностудією «Укртелефільм», знята за мотивами повісті 

М. Вовчка «Павло Чорнокрил». Зауважимо, що значну частину її сцен знято у екстер’єрі 

музею просто неба та інтер’єрах окремих пам’яток народної архітектури. Зокрема, нами 

визначено такі об’єкти: церква Святої Покрови з дзвіницею, корчма, хата селянина-середняка, 

садово-паркова ротонда, хата церковного сторожа та інші. 

У 1999 р. Одеською кіностудією було знято музичну казку для дітей «Як коваль щастя 

шукав». Фільм розповідає про пригоди молодого коваля Михайла, який дорогою на Запорізьку 

Січ звільнив брата своєї коханої. У щасливому фіналі казки головні герої Михайло і Леся 

грають гучне весілля. Режисер твору Т. Ангельчук у побудові відеоряду зйомок залучила 

наступні об’єкти переяславського сканcену: хата вдови, церква Cвятої Параскеви, церква 

Святої Покрови, козацький постій, двір чинбаря, хата бідняка, хата середняка, хата знахарки.  

Упродовж 2005–2007 рр. Українською студією телевізійних фільмів було знято 

історичний серіал «Запороги». Кінокартина розповідає про отамана українського козацтва 

ХVII ст. І. Сірка. Паралельно події фільму розгораються і у наш час. У фільмі піднято питання 

національної історичної пам’яті. Окремі сцени було знято у екстер’єрі музею народної 

архітектури та побуту, зокрема у козацькому постої. Режисер В. Онищенко, сценарист 

В. Вєретєнніков.  

У середині 2000-их рр. помітним фактом кінозйомок у Переяслав-Хмельницькому музеї 

просто неба було створення на його базі відомих м’юзиклів «Сорочинський ярмарок» (2004) 

та «Пригоди Вєрки Сердючки» (2006). Цим двом фільмам буде присвячено одну з наступних 

авторських публікацій. 

У 2007 р. з’явився 12-серійний телевізійний фільм «Дев’ять життів Нестора Махна», 

знятий режисером М Каптаном. Загальна тривалість 540 хв. Фільм розповідає про життя 
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українського анархіста Н. Махна та його «Революційну повстанську армію». Відзначимо 

використання в його окремих серіях значної кількості об’єктів музею просто неба. Зокрема: 

інтер’єри сільської управи, хата гребінника, церква Святого Георгія та ін. 

У 2008 р. за оповіданням Ю. Липи було знято односерійний короткометражний художній 

фільм «Закон», режисер-постановник В. Потрух, автор сценарію Л. Чреватенко. Події фільму 

стосуються періоду національно-визвольних змагань 1919 р. У зйомках задіяно об’єкти 

НІЕЗ «Переяслав» – сільська управа, корчма, хата бідняка, хата чинбаря. У кінцевих титрах 

знімальна група висловлює подяку НІЕЗ «Переяслав». 

У 2011 р. відбулися зйомки російського 8-ми серійного фільму «Я тебе ніколи не 

забуду…» з О. Сумською. Сценарист. Н Чепік, режисер О. Рудаков, оператор-постановник 

О. Молчанов. У фільмі з’являються наступні об’єкти НІЕЗ «Переяслав»: хата заможного 

селянина-землевласника, хата заможного селянина-промисловця, церква Святого Георгія, 
церковно-парафіяльна школа с. Велика Каратуль. 

З-поміж низки документальних відеопроектів, знятих у Національному історико-

етнографічному заповіднику «Переяслав», окремо варто виділити документальний фільм «Сім 

чудес України: Переяслав». Створений у межах загальнонаціональної акції «Сім чудес 

України» у 2014 р. Він є єдиним з виявлених фільмів, що предметно присвячений м. 

Переяславу-Хмельницькому та знайомить з основними віхами його історії, визначними 

подіями та особистостями. Оповідь ведеться ведучім М. Томенком. Фаховими коментаторами 

фільму виступили працівники заповідника О. Колибенко та І. Більченко. У його зйомках 

використано інтер’єри низки музеїв НІЕЗ «Переяслав», зокрема: Меморіального музею 

Г. С. Сковороди, Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка, Музею хліба, Музею українського рушника. 

Також у кадрах присутні об’єкти Музею архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

З виявлених документальних проектів вкажемо також на фільм «Секрети Бандери», 

знятий у 2014 р. У кадрах фігурують об’єкти НІЕЗ «Переяслав»: церковно-парафіяльна школа 

с. Велика Каратуль, інтер’єр хати священика, церква Святого Георгія. У 2017 р. вийшла друга 

частина документального фільму «Україна. Повернення своєї історії». Одним з консультантів 

у ньому виступає заступник генерального директора НІЕЗ «Переяслав» з наукової роботи, 

к.і.н., професор О. Колибенко. У зйомках використано унікальні павільйони музею 

архітектури давньоруського Переяслава та археологічного музею з фундаментами 

давньоруських храмів.  

Крім того, переяславські музеї приваблюють творчі групи телепроектів, що створюють 

контент пізнавального характеру. За останні роки у музеях НІЕЗ «Переяслав» було знято 

окремі випуски та серії таких програм: «У пошуках істини», «Україна: забута історія», «Мій 

путівник», «Ранок з Інтером», «Мандри. Моя країна – Україна», «Глобус Украины» та ін. 

На сьогодні на базі музейних об’єктів НІЕЗ «Переяслав» тривають зйомки нових 

кінотворів. Зокрема, у 2017–2018 рр. на території музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини знімався серіал «Кріпачка», – костюмована історична драма. 

Прем’єра даної кінокартини відбудеться навесні 2019 р. Місцева преса анонсувала 

продовження зйомок цього проекту у «історичних декораціях» музею просто неба. Також 

відомо, що за підтримки Держкіно розпочалися зйомки історичної драми «Чорний ворон». 

Фільм є екранізацією однойменного роману-бестселера В. Шкляра «Залишенець. Чорний 

ворон». Режисером стрічки є Т. Ткаченко. Сюжет розповідає нам про одну з сторінок 

української історії – боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х рр. [3, 

c. 18].  

Зауважені вище назви кінофільмів не являють собою вичерпного переліку кінопродукції, 

створеної з залученням об’єктів та пам’яток НІЕЗ «Переяслав». У подальшому автором статті 

буде продовжено дослідження, спрямоване на виявлення відповідних відеоджерел. 

На базі заповідника було знято значну кількість художніх і документальних фільмів, 

серіалів, мюзиклів та телевізійних програм. Дослідницькі пошуки, здійснені автором статті, 

дозволяють сформувати перелік назв кінофільмів, що ймовірно створювалися з залученням 

переяславських музейних пам’яток. Проблема дослідницького пошуку зазначеної категорії 
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відеоконтенту полягає у відсутності доступу до частини першоджерел. Втім, за свідченнями 

музейного працівника М.С. Свитка, нам відомо про наступні кінотвори, що потребують 

подальшого виявлення та аналізу. Їх назви подаємо без опису та хронології: «Білі рози надії», 

«Визволення»; «Євшан-зілля», «Заглибиння (З глибин)», «Запорожець за Дунаєм», «Їхав козак 

на Дунай», «Наймичка», «Окно в мир» «Офіцерські дружини», «Переяславські криниці», 

«Поводир», «Сонячні кларнети», «Тарас Шевченко», «Шляхи, які сходив Тарас», «Я таки 

жив», «Явсянь-трава Михайла Сікорського», «Як гартувалась сталь». Втім, усі перелічені 

твори потребують уточнення назви та з’ясування факту зйомок у музейному комплексі 

Переяслава-Хмельницького.  

Сподіваємося, що запропонований аналіз відеоджерел допоможе сформувати загальний 

перелік кінопродукції, що з’явилася упродовж усього існування Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав». Відповідна інформація посилить туристичну 

привабливість музейного комплексу та сприятиме популяризації його окремих об’єктів. 
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УДК 394.46 

Олена Жам 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ГАМАЗЕЙ ІЗ С. ПРИСТРОМИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Р-НУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. – ПЕРША ПАМ’ЯТКА МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА 

ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ: ІСТОРІЯ МУЗЕЄФІКАЦІЇ 

 

У статті розглядається історія пошуку, обстеження, передачі, перевезення та 

встановлення першої пам’ятки Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» – 

гамазею із с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. у січні-березні 1964 р. 

Детально розглянуті конструктивні особливості та функціональне призначення об’єкту в 

контексті побутування гамазеїв як громадських споруд для зберігання резервного посівного 

зерна. Акцент зроблено на типовості та архаїчності пам’ятки. 

Ключові слова: гамазей, пам’ятка, Музей народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини, експонування, конструктивні особливості. 

 

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» – перший вітчизняний музей-скансен, в 

якому відтворено наддніпрянське село другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст., 

укомплектоване оригінальними пам’ятками народної архітектури: житловими, 

господарськими, виробничими, громадськими. 

Забудова музейної території розпочалася на початку 1964 р., коли було перевезено першу 

будівлю – громадську споруду сільського сходу кінця ХІХ ст. – гамазей із с. Пристроми 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. Такі споруди були характерними атрибутами 

давнього українського села, тому, закономірно, представлення в музеї народної архітектури та 

побуту гамазею було цілком логічним. 

Аналіз історіографії проблеми дає підстави стверджувати, що історія музеєфікації 

окремих пам’яток архітектури Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини вже потрапляла в коло наукових інтересів дослідників. Проте історія 

музеєфікації пам’ятки народної архітектури – гамазею з с. Пристроми Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл. – ще не була об’єктом спеціального дослідження. Метою 

нашого дослідження є історія музеєфікації цієї пам’ятки в Музеї народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини в 1964 р. 

Гамазей (гамазея, гамазин) – це громадська комора, яка будувалася на кошти сільської 

(або козацької) громади і призначалася для зберігання резервного посівного зерна на випадок 

неврожаю або стихійного лиха. Запроваджені гамазеї були на поч. ХVІІІ ст. У 1718 р. Петро І 

створив Камер-колегію, яка повинна була займатися прибутками держави, внаслідок чого вона 

ще називалася «Коллегией казенних сборов». Обов’язки Камер-колегії полягали в 

«надзирании и правлении над окладными и неокладными доходами». У 1723 р. при Камер-

колегії була створена контора для спостереження за хліборобством, станом врожаїв, цінами на 

зерно, його якістю та постачанням народові хліба в голодний час [2]. Було також наказано 

запасати зерно на випадок недородів шляхом організації своєрідних страхових фондів зерна – 

гамазеїв. По закінченню жнив кожен селянин вносив певну частину зерна (пай) до гамазею під 

охорону (розмір внеску залежав від матеріального стану селянина – багатий вносив більше, 

бідний – менше). Всі пайовики були повноправними власниками зерна, яке поверталося до 

них через кілька років, коли зерновий фонд замінювався новим урожаєм. У деяких сільських 

громадах для поповнення запасів гамазею виділялася окрема частина громадського поля, на 

якій кожен член громади повинен був відпрацювати встановлену кількість робочих днів. 
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Зерно в гамазеях ретельно охоронялося. Від громади призначалися комірник та 

охоронець. Як правило, їх обирали всією громадою на сході. Вони відповідали за стан 

збереження зерна і споруди.  

Гамазеї розташовували якомога далі від житла, часто навіть за селом, на вигоні, 

традиційно біля водоймища. З метою захисту від пожежі, удару блискавки гамазеї 

обсаджували акаціями та вербами, а дах, по-можливості, укривали залізом.  

На Середній Наддніпрянщині гамазеї будувалися одно і двоповерховими, з якісної 

деревини у вигляді прямокутної споруди. Гамазеї вміщували до 150-180 т зерна (1 засік – 623-

628 пудів або близько 10 т). Зерно розподілялося по засіках залежно від його виду. Товщина 

шару зерна у засіку сягала 4-5 аршин (1 аршин – 0,71 м). 

Для найкращого зберігання зерна гамазеї повинні бути холодні, сухі, добре 

провітрювані. Для цього їх розміщували на відкритому місці, дверима і вікнами на північ. 

Гамазеї піднімали над землею на півтора-два аршини (аршин – 0,71 м) і облаштовували так, 

щоб зерно не торкалося зовнішніх стін споруди, а зберігалося в особливих великих засіках [9]. 

Зерно піднімали в засіки за допомогою барабана. Насипалося воно зверху, а вибиралося знизу, 

через отвори з лоточками, які знаходилися біля дна засіків. Ці отвори закривалися на засуви. 

При такому облаштуванні зерно довго не залежувалося, бо спершу вибиралося раніше 

насипане, крім того, переміщуючись вниз, зерно пересипалося і провітрювалося. Підлога в 

гамазеях була із товстих (6-7 вершків або близько 30 см) дощок. Дошки підлоги щільно 

підгонили одна до одної, щоб у щілини не могло висипатися зерно.  

Для кращої вентиляції і для освітлення при зачинених дверях у верхній і нижній частинах 

будівлі облаштовували невеликі отвори («душники»), що мали, зазвичай, вузьку і витягнуту 

форму.  

Двері здебільшого великих розмірів – 1х3,5 сажені (1 сажень – 2,13 м) із міцним 

масивним замком, виготовлялися із товстих дощок і навішувалися на шпугах. Крім зовнішніх 

дверей в гамазеях практикувалося облаштування внутрішніх решітчастих дверей, які 

використовувалися при провітрюванні споруди. Такі ж решітки могли встановлюватися і на 

вікнах. 

Якщо зерно зберігалося в належних умовах, то схожість його була 

стовідсотковою [9, с. 613]. 

Типовий гамазей був збудований місцевими майстрами у 1887 р. на кошти  сільської 

громади села Пристроми Переяславського повіту Полтавської губернії (нині Переяслав-

Хмельницький р-н Київської обл.). 

Це однокамерна будівля досить солідних розмірів: довжина – 12,78 м, ширина – 8,52 м, 

висота – 8 м. Загальна площа понад сто квадратних метрів. 

Стіни будівлі складені в зруб без лишку з соснових пиляних плах. Кути зрубу обшиті 

вертикально дошками. Стіни зверху та знизу містять вентиляційні віконця прямокутної форми 

(загалом 28 вікон), верхні – полиштвовані. Дах чотирисхилий, покритий бляхою. Довгий 

повздовжній коридор ділить споруду на дві частини, що містять засіки (загальна кількість 16). 

Заповнення засіків – закидка в шули. Підлога гамазею дощана. Нижній вінець зрубу 

встановлений на масивних каменях, цегляних тумбах, завдяки чому споруда піднята на 0,4–

0,5 м над поверхнею землі. Для зручності навантаження і розвантаження зерна гамазей має 

двоє дверей, розташованих на протилежних торцевих стінах споруди. Двері двостулкові, 

кожна стулка навішена на двох металевих шпугах ковальської роботи. На дверях міцний 

металевий ковальської роботи засув для амбарного замка. Дверна коробка масивна, широка, 

виготовлена з дуба. Для захисту від негоди ззовні двері обшиті жерстю. З торцевих сторін 

будівлі розміщені невеликі ганки з піддашками, що тримаються  на чотирьох фігурних 

стовпцях. Ганки підняті над поверхнею землі для зручності вивантаження і навантаження 

зерна. На ганки ведуть невеликі дощані сходи. Фриз піддашка декорований профільною 

різьбою. Така ж різьба прикрашає верхню частину стін по периметру споруди. Над ганками 

розташовані середніх розмірів вікна на 8 шибок, засклені. Традиційно віконні отвори гамазеїв 
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мали потрійне заповнення: ззовні – металева решітка (грати), зсередини – скло, а між ними – 

сітка із проволоки, яка захищала будівлю від комах під час провітрювання.  

У 30-х рр. ХХ ст. в часи колективізації гамазей був усуспільнений і використовувався як 

зерносховище колгоспу ім. Черняхівського, пізніше – радгоспу з однойменною назвою. 

Житель с. Пристроми М.П. Гордієнко пригадував, як у голодні 1932-19033 рр. мешканці села 

рятувалися тим, що їхні діти підлазили під гамазей і збирали зерно, яке висипалося через 

щілини у підлозі [8]. 

У квітні 1963 р. дирекція радгоспу ім. Черняхівського передала пам’ятку на баланс 

Переяслав-Хмельницькому Державному історичному музею для експонування  в музеї 

народної архітектури та побуту. Передача стала можливою внаслідок домовленостей між 

директором Переяслав-Хмельницького Державного історичного музею М.І. Сікорським та 

директором радгоспу ім. Черняхівського Г.П. Бойком. 

Зберігся наказ за № 266 від 2 квітня 1963 р. по Міністерству виробництва і заготівель 

сільськогосподарських продуктів УРСР «Про передачу гамазея з радгоспу ім. Черняховського 

Київської області Переяслав-Хмельницькому історичному музею», підписаний заступником 

міністра О. Гризою. Ось його текст: «Враховуючи клопотання Управління музеїв і охорони 

пам’ятників культури Міністерства культури УРСР про передачу Переяслав-Хмельницькому 

державному історичному музею гамазея з радгоспу ім. Черняхівського Київської області 

наказую: начальнику Київського обласного управління виробництва і заготівель 

сільськогосподарських продуктів тов. Мамотенко М.П. передати Переяслав-Хмельницькому 

державному історичному музею на постійне зберігання та експонування 

сільськогосподарський гамазей першої половини ХІХ ст. з радгоспу ім. Черняхівського 

Київського тресту овоче-молочних радгоспів, що знаходиться в селі Пристроми Переяслав-

Хмельницького району. Передачу провести по акту безоплатно з балансу на баланс [авт.: 

балансова вартість споруди 1 170 крб.]» [3]. 

20 жовтня 1963 р. комісія в складі завідувача відділом етнографії Переяслав-

Хмельницького Державного історичного музею М.І. Жама, головного реставратора 

П.Ф. Щербини, техніка-будівельника І.Г. Міненка обстежили техніко-конструктивний стан 

гамазею і прийшли до висновку, що пам’ятка «по структурі являється типовою спорудою для 

ХVІІІ – ХІХ ст. і по стану збереження підходить для перевезення і встановлення у музеї» [4]. 

У січні-березні 1964 р. гамазей був перевезений і встановлений на території музею 

народної архітектури та побуту [7]. Один із учасників монтажних робіт, науковий працівник 

Історичного музею Микола Петрович Палагута писав з цього приводу: «…. Пригадую далекі 

часи, коли працівники музею разом з громадськістю розпочали роботи по створенню 

унікального музею народної архітектури та побуту. На фотографії [світлина 1] – бригада 

теслярів з колишньої будівельно-ремонтної дільниці № 3 [авт. Ремонтно-будівельне 

управління № 5 Київських науково-реставраційних майстерень], яка брала безпосередню 

участь у розбиранні, перевезенні і реставрації унікальних пам’яток дерев’яного зодчества. Цій 

бригаді у складі Михайла Чемериса, Олексія Кравченка, Василя Кочубея, Сергія Хомкіна, 

Івана Леонова, а також автору цих рядків випала нагода першими закласти фундамент 

майбутнього музею… Теслярі з великою відповідальністю поставилися до дорученої їм 

справи. Незважаючи на холодну пору року (зима), вони зранку до вечора були зайняті 

роботою. На фотографії зображено кульмінаційний момент: розібрано останній, шостий засік 

гамазею. Протягом січня-лютого 1964 року споруда була розібрана і перевезена на Татарську 

гору. Ранньою весною гамазей було реставровано. Від нього і започаткована історія створення 

тепер уже відомого далеко за межами України музею народної архітектури та побуту ХІХ – 

початку ХХ століття» [5, с. 5]. 

Організацію перевезення і реставрації пам’ятки здійснював завідувач етнографічним 

відділом Переяслав-Хмельницького Державного історичного музею, а з 1.01.1966 р. завідувач 

філіалом етнографічного музею під відкритим небом Михайло Іванович Жам (на світлині 

другий ліворуч) [1]. 
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Згідно наказу Міністерства культури України від 27.03.2013 р. № 228 пам’ятку 

архітектури взято на державний облік та визначено категорію пам’ятки: пам’ятка архітектури 

місцевого значення (охоронний № 5960-Кв). Об’єкт знаходиться в оперативному управлінні 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» згідно Рішення дванадцятої 

сесії обласної ради ХХІІІ скликання від 15.06.2000 № 205-12 – ХХІІІ «Про передачу майна 

Національного історико-культурного заповідника «Переяслав» у державну власність» [6]. 

У 2018 р. виповнилося 54 роки з часу перевезення та встановлення цієї унікальної 

пам’ятки на територію Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в 

м. Переяславі-Хмельницькому. Нині в експозиції музею представлено два типові гамазеї ХІХ 

ст. Середньої Наддніпрянщини. В їх конструкції, будівельних матеріалах, архітектурному 

вирішенні збереглося чимало архаїчних рис, що робить їх цікавим об’єктом для різнопланових 

досліджень. 
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PUBLIC BARN FROM THE VILLAGE OF PRISTROMY OF PEREYASLAV-

KHMELNITSKIY DISTRICT OF KYIV REG. – THE FIRST ARCHITEKTURAL 

MONUMENT BROUGHT TO THE MUSEUM OF THE FOLK ARCHITECTURE AND 

WAY OF LIFE OF THE MIDDLE DNIPER AREA: HISTORY OF MUSIFICATION 

The article deals with the history of searching, exploring, transfer, transportation and 

installation of the monument in the museum of the folk architecture and way of life of the middle 

Dnieper area of the National historical and ethnographic reserve «Pereyaslav» – public barn from 

the village of Pristromy of Pereyaslav-Khmelnitskiy district of Ryiv reg. in Janiary-March 1964. 
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Рис.1. Підготовка до перевезення гамазею із с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. на територію Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини, лютий 1964 р. Фото М.П. Палагути 

 

 
Рис. 2. Гамазей із с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. на територію 

Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, кінець 1960-х рр.  
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Рис.3. Гамазей із с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. на територію 

Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, червень 2014 р.  

Фото С.М. Вовкодава 
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УДК 247 

Наталія Костенко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ДО ПИТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИХ ХРАМІВ В ЕКСПОЗИЦІЇ 

МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ АКАДЕМІКА В.Г. ЗАБОЛОТНОГО 

 

У статті розповідається про акварельні та графічні зображення переяславських 

храмів – історичних та архітектурних пам’яток, які знаходяться в експозиції Меморіального 

музею академіка В.Г. Заболотного. 

Ключові слова: експозиція, зображення, акварелі, графіка, церква, Володимир 

Заболотний, Іван Косаревський. 

 

Реконструкція та збереження найрізноманітніших архітектурних історичних пам’яток не 

можливі без досконалого їх дослідження. Війни, релігійна нетерпимість, природні фактори 

протягом ХХ ст. були дуже несприятливими для архітектурної спадщини нашої країни. 

Зокрема, на Переяславщині, у першій половині минулого століття ледь не знищено, а деякі  

стерті з поверхні землі. Значна кількість письмових джерел досить добре описує ту чи іншу 

будову в певний історичний період, але наявність зображень таких пам’яток суттєво полегшує 

роботу дослідників. 

Досить цінний внесок у збереження та реконструкцію культових споруд Переяслава 

належить Володимиру Гнатовичу Заболотному. Значний відсоток експозиції у 

Меморіальному музеї академіка В.Г. Заболотного займає живопис самого архітектора. Адже 

захоплення саме цим видом образотворчого мистецтва проявилося у нього ще в роки навчання 

у переяславській гімназії. Протягом всього життя Володимир Заболотний полюбляв 

відтворювати на полотні пейзажі, які його оточували. Не стали винятком і переяславські 

краєвиди з їх давніми архітектурними пам’ятками. 

Дуже цікавим є невелике зображення комплексу Вознесенського монастиря, виконане 

аквареллю. В першому залі, присвяченому родині Володимира Гнатовича, під світлинами його 

батьків та іконою Покрови Пресвятої Богородиці знаходиться малюнок, виконаний самим 

В.Г. Заболотним в 1935 р., за основу для якого взято листівку початку ХХ ст. На картині 

зображена панорама центральної частини міста Переяслава, що просто потопає у величезній 

кількості зелені, чим відразу викликає позитивне сприйняття малюнку. У центрі композиції 

знаходиться велична будівля Вознесенського собору та його дзвіниці із яскраво-зеленими 

банями та визолоченими маківками на фоні ясного блакитного неба. Ансамбль 

Вознесенського монастиря завжди викликав захоплення у Володимира Гнатовича як 

архітектурний об’єкт, так і як історична пам’ятка (рис. 1). 

Збудований у 1698–1700 рр. за ініціативи гетьмана Івана Мазепи, собор являв собою 

пелюсткоподібний, хрещатий в плані храм, вхідні кути якого заповнені апсидами. Над 

середохрестям вивищується високий світловий барабан на вісім граней, його завершує 

двоярусна видовжена ребриста баня, глухий ліхтар з маківкою та хрестом. 

Об’єми гілок хреста завершені фігурними барочними фронтонами, а кутові камери – 

наметовими дахами. Наріжники головного об’єму оформлені широкими пілястрами, великі 

прямокутні віконні отвори обрамлені складними наличниками, карнизами і оздоблені 

ліпленням. Споруда викладена з місцевої цегли на піщано-вапняному розчині, потинькована і 

побілена. 

Дзвіниця збудована в 1770–1776 рр. на кошти єпископа переяславського Іова Базилевича. 

Будівля триярусна, увінчана стрункою банею з глухим ліхтарем, маківкою та шпилем. Перший 

ярус слугував південним проходом до монастиря, тому має наскрізні аркові отвори. Другий і 

третій були дзвонарнями [3, с. 87–89]. 

Зовсім не таким побачив Вознесенський собор в 1946 р. Іван Косаревський – учень та 

колега Володимира Заболотного. На його малюнку, виконаному олівцем, переяславський храм 
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зображено у плачевному стані. На фоні похмурого пейзажу, собор стоїть з пробитим куполом, 

відсутнім глухим ліхтарем та хрестом. На місці вікон – чорні діри. Війна по своєму оздобила 

пам’ятку архітектури (рис. 2). 

Тоді ж І. Косаревський виконав малюнок Варваринської церкви, що була 

прибудована ще у 1782 р. до дзвіниці Вознесенського монастиря. За свою майже 170-річну 

історію це приміщення виконувало функції і домової церкви, і скарбниці, зерноочисного 

пункту, і, нарешті, будівлі військової частини. У 1947 р. було прийнято рішення розібрати 

храм [3, с. 91]. 

На малюнку І. Косаревського церква зображена серед засніженого пейзажу. Вона стоїть 

без даху, із сильно пошкодженими стінами, на яких видніються плями відкритої кладки (рис. 

3). 

На акварелі В. Заболотного «Вознесенський собор» з права від центру композиції досить 

добре проглядається будівля церкви Покрови Пресвятої Богородиці із дзвіницею. Це великий 

кам’яний храм, збудований в 1708 р. на кошти переяславського полковника Івана Мировича в 

стилі фортифікаційних споруд: товщина стін близько 2,5 м, вузькі вікна-бійниці, досить 

велика внутрішня площа – близько 350 квадратних метрів та підвальні приміщення, які в разі 

нападу на місто могли вмістити значну кількість населення для сховку. 

Тарас Шевченко, перебуваючи в Переяславі 1845 р., намалював Покровську церкву. 

Згадав він її і в повісті «Близнецы», досить критично висловившись про архітектуру цього 

храму. Проте тут же Кобзар із захопленням описав запрестольну ікону Покрови з цієї церкви, 

високо оцінивши її як мистецький та історичний твір. На ній під омофором Богородиці було 

зображено царя Петра І та його дружину Катерину, а також кількадесят людських постатей: 

придворних, представників духовенства й козацької старшини. Очевидно, на підставі місцевих 

переказів Т. Шевченко стверджував, що на цій, за його словами, «історичній картині» 

зображено гетьмана Мазепу, Мазепиного «друга» й «соучастника» Івана Мировича, а також 

руйнівника Батурина Олександра Меншикова. Думка про саме такий склад персонажів 

переяславської Покрови кочувала, з незначними варіаціями, з однієї наукової праці до іншої 

аж до 80-х рр. минулого століття. Відзначалась велика популярність цього образу, який 

вважався чудотворним, про що серед віруючих ходили легенди. Розповідали, зокрема, таке: 

одного разу, ще до Полтави, коли Мазепа молився у храмі перед цим образом, із ока 

Богородиці викотилася сльоза. 

Останні дослідження переконливо доводять, що ця ікона (її копія зберігається в 

Державному музеї українського образотворчого мистецтва була написана в 1722–1723 рр., і на 

ній не міг бути зображений Мазепа, якого тоді щорічно проклинали в усіх церквах Російської 

імперії. Малоймовірно, що на ній був і портрет полковника Мировича, який на той час вже 

давно помер, а його родину заслали до Сибіру. Такою була дяка московського тирана 

Мировичу за багаторічну небезпечну службу. Спочатку, 1712 р., його родину позбавили всіх 

маєтностей в Україні й вислали до Москви за прихильність до «зрадника Мазепи», з яким 

емігрували син Федір та дочка Ганна. Потім, 1716 р., Пелагію Мировичеву з дітьми відправили 

до Тобольська, а Василя Мировича звинуватили у зв’язках з братом Федором і після тортур 

засудили до каторги [2, с. 10–14]. 

Нажаль, в кінці 30-х років ХХ ст. радянським керівництвом було прийнято рішення про 

знищення ряду переяславських церков. Храм Покрови Пресвятої Богородиці також потрапив 

до цього переліку. Ще одним свідченням того, що церква належала переяславській полковій 

старшині є спогади очевидців, які описують, що під час розбору церковних стін, після того, як 

храм був підірваний, зі склепу та ніш витягували домовини із покійниками в дорогих 

козацьких шатах [4, с. 45]. 

Також в експозиції музею зберігаються ще два графічних малюнки Івана Косаревського, 

датовані 1946 роком: «Успенська церква (1896 р.)» та «Троєцька церква (1804 р.)». На обох 

зображеннях переяславські храми відтворені в тому стані, в якому вони дійшли до нашого 

часу. 
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За майже тисячолітню історію побутування на даному освяченому місці, нинішній Собор 

Успіння Пресвятої Богородиці є сьомою за ліком будівлею, яка одна з небагатьох змогла 

встояти в роки Другої світової війни (рис. 4). Собор мурований, однобанний, п’ятиглавий. У 

плані храм має візантійський хрест і є п’ятипільним. Центральна нава виростає з четверика 

середохрестя, підноситься над однаково завершеними раменами і переходить у високий 

гранчастий восьмерик. Центральна нава на кожній площині має по одному довгому арковому 

вікну, наріжники акцентовані лопатками. Завершується карнизом із заломами та гранчастим 

куполом, який увінчує глухий ліхтар, ледь видовжена главка і залізна куля з хрестом. Кожна з 

апсид завершується чотиригранною двоярусною главкою, яка за своєю функцією є дзвіницею. 

Кожну главку увінчує чотиригранний банястий купол, глухий ліхтар та маківка із залізною 

кулею та хрестом [3, с. 54–55]. 

У підвальних приміщеннях будівлі знаходяться залишки першої цегляної церкви, 

збудованої на цьому місці Володимиром Мономахом у 1098 р. Саме в церкві Успіння 

Пресвятої Богородиці, яка за свідченнями від 1655 р. відомого мандрівника Павла Алепського 

на той момент була дерев’яною, у 1654 р. відбулося освячення злуки між Україною та 

Російською державою. 

Свято-Троїцький храм, зображений на графічному малюнку Івана Косаревського, 

збудований у 1804 р. замість однойменної дерев’яної церкви знищеної пожежею, завдяки 

активній діяльності протоієрея Федора Домонтовича на кошти небайдужих парафіян. У 1861 

році на кошти, які були виділені як компенсація за знесену школу грамоти, відкриту при 

церкві, до західного притвору храму була прибудована дзвіниця (рис. 5). 

В основу планування храму покладений витягнутий прямокутник у вигляді ковчегу з 

напівкруглою вівтарною апсидою. Західне рамено також має заокруглені обриси і до нього 

прилягає квадратний вхідний притвор з двоярусною дзвіницею. Над середохрестям 

знаходиться одноярусний восьмигранний барабан. Напівсферичний купол завершується 

глухим ліхтарем з цибулястою маківкою та хрестом. Дзвіницю увінчує огранене шатро, 

увінчане маківкою та хрестом. Церква мурована з місцевої цегли на вапняно-піщаному 

розчині, всередині і зовні потинькована і повапнована [3, с. 95–96]. 

На акварелі В. Заболотного «Кладовище» 1954 р. дуже легко упізнати церкву Святих 

Бориса і Гліба, що знаходиться в сучасному мікрорайоні міста Борисівці (Рис. 6). Храм було 

збудовано та освячено в 1840 р. як пам’ятний знак на згадку трагічної події – підступного 

вбивства князя Бориса на березі річки Альти. Будівництву церкви передувало встановлення на 

цьому місці в 1664 р. кам’яного хреста. Тарас Шевченко під час перебування у Переяславі у 

серпні-вересні 1845 р. змалював ескіз кам’яного хреста св. Бориса (рис. 7). На акварелевому 

малюнку Шевченком відтворений вибитий на ньому напис: «ІС ХС НІКА сей кресть зде на 

месте семь убіенно святаго страстотерпца Христова Бориса великого князя Россійськаго, 

Водрузи Григорий Бутовичъ протопопъ Переяславській Споспешествовалъ во ономъ 

Селивана Кириловича Билого, головы стрелецкого, делал сей кресть мельнік Харко Безпальчій 

со товаріщем своім Мартином лета отъ сотворенія міра 7171 отъ Р. X. 1664 мая В [2] дня». 

На малюнку Володимира Заболотного сама будівля церкви стоїть на другому плані. Її 

приховує велика кількість кущів та дерев, якими обсаджене церковне кладовище. На 

передньому плані зображено кілька кам’яних хрестів та могили, рясно вкриті ледь пожовклою 

травою. Цікавим моментом є те, що Володимир Гнатович інтуїтивно обрав саме те місце для 

зображення на кладовищі, де вже за кілька років під час копання могили буде знайдено кілька 

каменів пісковику з рештками цем’янки, і археологи висловлять припущення, що знайдено 

рештки літописної Альтської божниці. 

У самому храмі Бориса і Гліба після тривалої реставрації відновлено проведення 

церковних служб. 

Структура будівлі хрестовокупольна, склепінчаста, з прямокутними в плані 

пастафоріями. Над середохрестям підноситься масивна сферична баня на циліндричному під 

баннику. Над тридільним притвором здіймається двоярусна дзвіниця, верхній ярус якої – 
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чотириколонні тосканського ордера портики, відкриті на чотири сторони. Дзвіниця завершена 

шпилем. 

Будівля мурована з цегли на вапняно-піщаному розчині, потинькована й повапнована. 

Під південною навою влаштований склеп [3, с. 107–108]. 

На сьогоднішній день дуже зростає популярність церкви Святих Бориса і Гліба, а 

зокрема кам’яного хреста, якого наділяють цілющими властивостями. З усіх куточків України 

до нього їдуть паломники, щоб прикластися до мироточивого каменю та помолитися за 

зцілення від тяжких хвороб. 

Акварелі Володимира Заболотного та графічні малюнки Івана Косаревського є наразі 

дуже цінним джерелом – для вивчення як особливостей української архітектури, так і історії 

міста: від деяких споруд зараз не залишилось навіть фундаментів. 
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Рис.1. Акварель В. Заболотного «Вознесенський собор». 1935 р. 
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Рис.2. І. Косаревський «Вознесенський собор (1695–1700 рр.)». Олівець. 1946 р. 

 

 
Рис.3.  І. Косаревський «Варваринська церква (1785 р.)» Олівець. 1946 р. 
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Рис.4. І. Косаревський «Успенська церква (1896 р.)». Олівець. 1946 р. 

 

 
Рис.5. І. Косаревський «Троїцька церква (1804 р.)». Олівець. 1946 р. 
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Рис.6. Акварель В.Заболотного «Кладовище». 1954 р. 

 

 
Рис.7. Т. Шевченко «Ескіз кам’яного хреста св. Бориса». Акварель. 1845 р. 
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(Переяслав-Хмельницкий) 

 

РЕСТАВРАЦІЯ УНІКАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК – ЛИТОВСЬКИХ СТАТУТІВ 

(З КНИЖКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ЗАПОВІДНИКІВ УКРАЇНИ) 

 

У статті йдеться про унікальний досвід вітчизняної реставраційної школи, 

відреставровані предмети – друкований примірник ІІІ Литовського статуту 1588 з колекції 

Державного історико-культурного заповідника «Посулля» та рукописний Литовський 

статут (переписаний у 1775 році) з редакції Третього Литовського статуту 1588 року з 

колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Рятівні роботи 

по відновленню пам’яток було проведено на високому фаховому рівні художниками-

реставраторами науково-дослідного відділу реставрації стародруків, рукописів та 

документів Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Під час 

роботи використано широкий діапазон різних методів і прийомів реставрації. Ретельно і 

всебічно проводилося передреставраційне дослідження музейних предметів із використанням 

останніх досягнень науки і техніки. 

Ключові слова: реставрація, Литовський статут, стародрук, книжкова пам’ятка, 

дослідження, музейні предмети, колекція. 

 

Литовські статути використовувалися як джерело права на українських землях. На даний 

час їх збереження, консервація та реставрація є пріоритетним напрямком діяльності провідних 

закладів культури України. Ще в середині ХІХ ст. польський вчений В. Мазейовецький писав: 

«Литовський статут є значною пам’яткою законодавства своєї епохи і таким, якого не мала 

сучасна йому Європа» [4]. 

27 червня 2018 року, у День Конституції України, Національний науково-дослідний 

реставраційний центр України відзначав ювілей – 80-річчя від дня заснування, репрезентуючи 

свої досягнення в дослідженні та реставрації музейних предметів Музейного фонду України 

на культурно-мистецькому проекті «Погляд крізь віки», де демонструвалися відреставровані 

експонати майже з 60-ти музеїв та заповідників нашої держави [2, c. 281]. 

Серед розмаїття відроджених художниками-реставраторами картин, ікон, творів графіки 

та декоративно-ужиткового мистецтва увагу відвідувачів привернуло раритетне видання з 

колекції Державного історико-культурного заповідника «Посулля» – друкований примірник 

ІІІ Литовського статуту 1588 року, що був чинним на українських землях, які входили до 

складу Речі Посполитої в XVI – першій половини XIX ст.  

Литовський статут – це кодекс середньовічного права Великого Князівства Литовського. 

Протягом майже шестдесяти років (1529–1588 рр.) литовський уряд тричі здійснює 

кодифікацію права. В епоху, коли видані закони століттями залишалися в силі, це було 

видатним явищем. Два з половиною століття Статут являв собою взірець для законодавців і 

задовольняв судову практику на литовських, українських та білоруських землях. Статут 

проголошував рівність громадян незалежно від соціального стану й походження, 

віротерпимість, відповідальність суддів перед законом, формування кріпацького прошарку 

населення й, разом з тим, заборону перетворювати вільних людей на рабів. У вступі до III 

Статуту 1588 року, написаного Левом Сапєгою, підкреслювалося, що метою правової держави 

є охорона прав і свобод громадян [3]. 

Відомо, що в основу Статуту 1529 року були покладені норми, напрацьовані 

адміністративною та судовою практикою на базі звичаєвого права України, Литви та Білорусії. 

Це відобразилось в його найменуванні: «Права писаные даны панству Великому князьству 

Литовскому, Рускому, Жо-мойтскому и иных через наяснейшего пана Жикгимонта, з Божее 

милости короля Польского, великого князя Литовского, Руского, Пруского, Жо-мойтского, 

Мазовецкого и иных» [1, с. 1]. 
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Статути 1566 та 1588 pp. носили назви: «Статут Великого князьства Литовського 1566 

года» і «Статут Великого князьства Литовського 1588 года». У цих найменуваннях 

підкреслювався загальнодержавний характер статутів і відображалась інтеграція правових 

норм України, Литви та Білорусії. 

Найдосконалішим, з погляду того часу, був Литовський статут 1588 року, в якому 

значною мірою зберігались основні засади давньоруського права. Цей Статут, що діяв, 

зокрема, у Київській, Подільській та Волинській губерніях до 1840 року, юридично запровадив 

кріпосне право на Брацлавщині (тепер Вінницька і частина Хмельницької обл.) і Придніпров’ї. 

Написаний руською мовою, а в 1614 році його було перекладено і видано польською, згодом 

– французькою, латинською мовами. 

Найбільш поширеною у Гетьманщині була редакція 1614 р. польською мовою або її 

переклади російською мовою. Статут Великого князівства Литовського російською мовою 

видання 1811 р. був чинним у лівобережних і правобережних губерніях Гетьманщини до 1840–

1842 рр., коли на них поширювалось російське законодавство. 

Музейний предмет Державного історико-культурного заповідника «Посулля» вимагав 

негайної реставрації, яку виконали на високому фаховому рівні художники-реставратори 

науково-дослідного відділу реставрації стародруків, рукописів та документів Національного 

науково-дослідного реставраційного центру України Тетяна Мельниченко, яка відновила 

паперовий блок, та Павло Кулаков, який доклав зусиль щодо реставрації оправи. 

Ще під час обстеження раритету художники-реставратори з’ясували, що переданий на 

реставрацію примірник Статуту є неповним, оскільки в книжковому блоці відсутні гравюри, 

які наявні в оригінальних виданнях Статуту. 

Для проведення реставрації книжковий блок був повністю розібраний, демонтували 

оправу. Цікавим є той факт, що в книзі з 310 аркушів перші сім є рукописними, на інших – 

друкований текст давньоруською мовою чорного кольору, а також 11 чистих аркушів у кінці 

блока. Упродовж століть Статутом постійно користувалися, про що свідчать численні 

зауваження червоним олівцем не лише на берегах сторінок, а й безпосередньо в тексті. 

Краї та корінцеві поля майже всіх аркушів мали численні ушкодження – сліди затікання 

від води, плями воску, загальне пожовтіння, а також були надзвичайно забрудненими. Крім 

того, наявні сліди старої реставрації паперу: смужки блакитного та світло-брунатного 

кольорів, частково перекриваючи текст, наклеєні на сторінках, виготовлених із ганчір’я. 

Цільношкіряна оправа книги була неоригінальна, її корінець утрачений. Шкіра на 

сторінках палітурки вкрита нашаруваннями світло-брунатного кольору та мала залишки 

наклеєного «мармурового» паперу. Сторінки оправи більш пізні, виготовлені зі склеєного між 

собою ганчір’яного паперу, які згодом розшарувалися. 

Блок книги був демонтований, папір очищений від поверхневих забруднень, аркуші з 

друкованим текстом промиті від пожовтіння, сім аркушів з рукописним текстом були спочатку 

оброблені у щадному режимі, потім вручну доповнювалися втрати основи. Під час 

промивання були видалені сліди історичної реставрації, наклейки та клей. Окремі плями 

хімічно оброблені, промиті від реагентів деякі аркуші. Усунені залами, підклеєні розриви, на 

паперодоливній машині доповнені втрачені частини аркушів за допомогою клею та спеціально 

підібраної паперової маси. Аркуші відпресовані, обрізані залишки реставраційного паперу, 

фальцьовані, зібрані в зошити та блок, який згодом відпресований. 

Реставрація шкіряної оправи почалася із розбирання з подальшим механічним 

очищенням від поверхневих забруднень та промиванням. Згодом шкіру пластифікували, 

усунули заломи, підклеїли розриви, доповнили втрати та відпресували. 

Наступним етапом стали заходи щодо підготування оправи до з’єднання із паперовим 

блоком: зошити зшили в блок, сформували корінець, виготовили з картону сторінки палітурки, 

відпресували. Сторінки палітурки прикріпили до блока, сплели та прикріпили каптал до 

корінця блока. Старовинну шкіру відокремили від старих кришок, механічно очистили, 

відшерфували. Зробили відстав з тонкого картону, втрачені фрагменти доповнили новими 

шматками шкіри, відшерфували та тонували. До кришок палітурки прикріпили новий 
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шкіряний корінець, відпресували. Приєднали стару та нову шкіру до палітурних кришок, 

відпресували. Виготовили та встановили нові застібки та фурнітуру. Шкіру тонували в місцях 

утрат, вкрили захисним покриттям. підклеїли форзаци до внутрішніх поверхонь дощок, 

відпресували. 

Зусиллями Тетяни Мельниченко та Павла Кулакова Литовський статут видання 1588 

року був відроджений і ця історична книжкова реліквія після експонування на виставці 

«Погляд крізь віки» зайняла чільне місце в музейній експозиції. 

Кілька років тому працівники науково-дослідного відділу реставрації стародруків, 

рукописів та документів Національного науково-дослідного реставраційного центру України 

вже мали практику щодо реставрації ще одного унікального примірника Литовського статуту, 

який був переписаний невідомим писарем 1775 року з видання 1588 року. 

Рукописи – найправдивішi й найдосконаліші свідки епохи [5]. Основне призначення 

рукопису – дати якомога повнішу інформацію про суспільно-політичне, культурне, духовне, 

релігійне, мистецьке життя, розкрити роль етносу у світовій культурі. Важливого значення, 

зокрема, набувають дослідження рукописних матеріалів – пам’яток літописання, які є 

джерелом поглиблення знань з історії, культури, мови народу. Такими унікальними 

джерелами є й рукописні Статути Великого Князівства Литовського – пам’ятки 

східнослов’янського судочинства й мови другої половини XVI ст. Саме такий раритетний 

рукопис зберігається в зібранні Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» – рукописний Литовський статут, переписаний у 1775 році з редакції Третього 

Литовського статуту 1588 року. 

Книжкова пам’ятка належала сотнику Переяславського полку Григорію Чубуку-

Подольському. Родовід Чубуків-Подольських походить від старовинного козацького роду, 

який служив у Переяславському полку ще за часів визвольної війни 1648–1657 рр. під 

керівництвом Богдана Хмельницького. Один із представників цієї славної родини був 

сотником Трахтемирівської сотні Переяславського полку – козацької адміністративно-

територіальної і військової одиниці Лівобережної України в XVII–XVIII століттях. Згодом 

подарована синам Г.М. Чубука-Подольського Якову, Олександрові і Петрові «для незабутньої 

пам’яті 4 грудня 1826 р. на хуторі Станіславчик» (стара назва хутора Чубуки) [1, с. 1]. 

Ця родинна козацька реліквія 1954 року була передана директору Переяслав-

Хмельницького історико-краєзнавчого музею Михайлу Івановичу Сікорському в подарунок 

одним із нащадків роду – Володимиром Андрійовичем Чубуком-Подольським і стала одним 

із найвизначніших зразків рукописних книг не лише в музейній колекції заповідника, а й у всій 

художній творчості українських майстрів рукописного книжкового мистецтва. «Такої книги 

не має жоден музей України», – із спогадів  Михайла Сікорського, які було опубліковано 

Оленою Мех в статті газети «Вісник Переяславщини» [6]. 

Проводячи огляд стану збереженості унікальної книги, художники-реставратори та 

науковці прийшли до висновку, що цей рукописний примірник Статуту потребує негайних 

консерваційно-реставраційних заходів. Зруйновані аркуші з рукописним текстом, не 

розшиваючи паперовий блок, відреставрувала художник-реставратор вищої кваліфікаційної 

категорії, завідувач науково-дослідного відділу реставрації стародруків, рукописів та 

документів Національного науково-дослідного реставраційного центру України Ганна 

Горишняк. Під час реставрації були усунені заломи, підклеєні розриви, доповнені втрати 

паперу, згодом ці місця були відпресовані і затоновані. 

Далі розпочалася реставрація оправи, для чого виготовили форзаци з французького 

паперу фірми «Canson», проклеїли корінець, виготовили та прикріпили до книжкового блока 

каптали. Дерев’яні сторонки оправи зміцнили в місцях утрат. Оригінальну шкіру оправи зняли 

з дощок та очистили від бруду, доповнили в місцях утрат. Сторонки оправи прикріпили до 

блока; відтворили ремінці та одну застібку. Відреставровану шкіру натягли на палітурні 

кришки, виклеїли форзаци; шкіру оправи згодом укрили захисним покриттям. Для подальшого 

збереження цієї унікальної книги виготовили захисний футляр. 
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Наукова реставрація стародруків, якою є видання друкованого та рукописного 

Литовського статуту 1588 року, – складний реставраційний процес, що вимагав глибоких 

фахових знань й значного досвіду в реставраційній практиці, оскільки це багатоскладові 

книги, виготовлені з різних матеріалів. Кожен з художників-реставраторів науково-дослідного 

відділу реставрації стародруків, рукописів та документів Національного науково-дослідного 

реставраційного центру доклав значних зусиль та вмінь аби ввести у науковий обіг ці книжкові 

раритети. 
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RESTORATION OF UNIQUE MEMORIES – LITHUANIAN STATUTES (FROM THE 

BOOK COLLECTIONS OF RESERVES OF UKRAINE) 
The article deals with the unique experience of the national restoration school, restored items – 

book sights, namely: a copy of the 3rd Lithuanian Statute 1588 from the collection of the State 

Historical and Cultural Reserve «Posulya» and the handwritten Lithuanian Statute (rewritten in 

1775) from the editorial office of the Third Lithuanian Statute of 1588 from the collection of the 

National Historical and Ethnographic Reserve «Pereyaslav». Rescue work on restoration of 

monuments was carried out at a high professional level by the artists-restorers of the research 

department of the restoration of the old printed matter, manuscripts and documents of the National 

Research and Restoration Center of Ukraine. They used a wide range of different methods and 

techniques of restoration, carefully and thoroughly conducted before the restoration study of museum 

objects, introducing in the common practice the results of science and technology achievements. 
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ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЕКСТЕР’ЄРНОЇ СКУЛЬПТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-

ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті висвітлюється вплив навколишнього середовища на скульптуру, що 

експонується просто неба та надається інформація щодо стану екстер’єрної скульптури 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Ключові слова: екстер’єрна скульптура, біологічне пошкодження, вплив забруднення, 

руйнування. 

 

Скульптурні пам’ятки, які знаходяться в екстер’єрах Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав», постійно зазнають впливу багатьох агресивних 

факторів зовнішнього середовища, що призводить до накопичення стійкого поверхневого 

забруднення, внаслідок чого не лише погіршується їхній зовнішній вигляд, а й відбувається їх 

руйнація. 

Наукові дослідження Новикової Г.М., Цитович В.І., Шевченко Н.О. та Асаулової О.В., 

що висвітлюють проблематику пошкодження скульптур внаслідок дії хімічних чи фізичних 

типів впливу, різноманітних біологічних організмів (пліснявою, мохом, грибами, 

лишайниками і т.д.), призводять до єдиного знаменника – це пришвидшує старіння матеріалу, 

сприяючи його повній або частковій руйнації. 

Метою дослідження є екстер’єрна скульптура Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав», візуальне виявлення характерних видів пошкоджень: 

- загальне стійке забруднення; 

- загальне біогенне забруднення; 

- деструкція поверхні (тріщини, зернистість, розшарування); 

- відсутність окремих фрагментів скульптури, виготовлених з бетону та оргскла; 

- патина, корозія, іржа (у скульптури з металомістких матеріалів); 

- ураження міксоміцетами та комахами (дерев’яна скульптура). 

Крім вищезгаданих факторів, негативний вплив на скульптурні пам’ятки, що 

експонуються просто неба, справляє значне погіршення загального екологічного стану, 

перепади температури, добові коливання, зміна пір року та ін. Особливої руйнівної дії зазнає 

скульптура, виготовлена з органічних матеріалів (кераміка, м’які породи каменю), так як 

вищевказані чинники викликають процес кристалізації та декристалізації солей, що може 

призвести до повної руйнації предмета. 

На скульптурі, виготовленій із металів, виникає корозія (на залізі іржа, на бронзі – 

патина), на скульптурі з мармуру з’являються червоні плями (оксиди заліза) [3]. 

Також вразливою до впливу навколишнього середовища є дерев’яна скульптура, адже 

дерево належить до гігроскопічних матеріалів. При підвищеній вологості вони вбирають воду 

і змінюють свій розмір і форму, при зниженій – всихають, що може призвести до  

розшарування і розтріскування пам’ятки. Під впливом опадів, коливань температури 

починається її деформація, з’являються розшарування. Особливого руйнування зазнає 

скульптура, покрита шарами ґрунтування та фарби. 

На руйнування скульптури, що експонується просто неба, також має неабиякий вплив 

пряме сонячне освітлення. Зміни, що відбуваються з предметом, мають двоякий характер: 

виражений – вигоряння (зміна кольору) та прихований – руйнація структури матеріалу 

експоната, втрата міцності [3]. 

Значних пошкоджень зазнає екстер’єрна скульптура під впливом забрудненості повітря: 

пилу, кіптяви, хлоридів, а також газового забруднення (сірководню, аміаку, сірчаного газу) 
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атмосфери. Тому необхідне проведення хімічного аналізу повітря за методиками, прийнятими 

в дослідженні атмосферних забруднювачів. За кордоном проводяться численні дослідження з 

впливу хімічного складу атмосфери на стан різних об’єктів. Цій проблемі, наприклад, був 

присвячений семінар Європейської комісії в 1995 р. [4, с. 126]. 

Накопиченню шкідливих хімічних речовин на скульптурі просто неба, також сприяє 

накопичення пилу, який відкладається на предметах. Утримуючись на поверхні за рахунок 

електростатики, а також мігруючи у внутрішні шари матеріалів завдяки вмісту вологи, 

частинки пилу стають додатковими поживними речовинами для грибів, створюючи для них 

оптимальні умови розвитку. Пил, що містить спори міксоміцетів, є небезпечним фактором 

ураження експоната і з часом призводить до значних пошкоджень. Мікроорганізми на 

предметах із мармуру, гіпсу, каменю та ін. розвиваються за рахунок поверхневого 

забруднення, до складу якого входять органічні речовини, тому дотримання санітарно-

гігієнічних норм є важливим аспектом у експонуванні та збереженні екстер’єрної скульптури. 

Скульптура часто пошкоджується комахами, серед яких найбільш розповсюдженими є 

жуки-точильники, вусачі, деревогризи, міль, мухи. Комахи пошкоджують експонати із різних 

матеріалів, окрім металу, скла і кераміки. 

Скульптура, виготовлена з дерева, найчастіше пошкоджується жуком-точильником, 

який відкладає свої яйця на нерівній поверхні, в отворах і щілинах. Із яєць виходять личинки, 

які в’їдаються в деревину. Вхідні отвори, залишені личинками, мало помітні, через їх малий 

розмір. Потрапивши в середину деревини, вона кілька років (не менше двох) розвивається, не 

виходячи на поверхню. Личинка, яка з часом перетворилась на жука, прогризає в деревині 

круглий отвір діаметром від 1,5 до 4 мм. При появі на предметі відповідних отворів, його 

терміново потрібно помістити в ізолятор. 

Існує ще два види комах-шкідників, котрі є причиною пошкодження екстер’єрної 

дерев’яної скульптури. До цих видів належать вусачі та деревогризи. Вусачі, прогризаючи 

деревину, залишають в ній овальні отвори розміром 3х7 або 3х9 мм і більші, натомість, 

деревогризи – маленькі, круглі, діаметром до 1 мм. 

При виявленні даних пошкоджень на дерев’яній скульптурі потрібно отримати 

консультацію спеціаліста-ентомолога для визначення правильних методів боротьби з 

комахами-шкідниками [3]. 

Збереження екстер’єрної скульптури головним чином залежить від організації захисту її 

від біологічних пошкоджень. Такі пошкодження викликані мікроорганізмами та грибками. 

Особливо небезпечним є пошкодження грибами плісняви. Гриби мають гетерогенний 

генетичний апарат і здатні як до статевого, так і до безстатевого розмноження. Це зумовлює 

широку амплітуду їхньої мінливості та адаптації до таких екстремальних умов середовища як 

обмежена кількість поживних речовин, різка зміна температури, значні коливання кислотності 

тощо. 

Маючи високу активність метаболізму і велику енергію розмноження, міксоміцети 

здатні до формування нових агресивних рис, що стають згодом домінуючими. 

Переходячи у стан анабіозу, міксоміцети швидко пристосовуються до 

найнесприятливіших для них умов. Їхні спори малі за розмірами (10 мкм), надзвичайно стійкі 

до будь-яких екстремальних умов навколишнього середовища і здатні протягом тривалого 

часу зберігати життєздатність, наприклад, конідії (спори) [3, с. 99]. 

Мікроміцетам, які пошкоджують екстер’єрну скульптуру, властива певна послідовність 

заселення субстрату. Спочатку предмет уражають менш вибагливі до вологості різновиди. 

Оскільки поява плісняви завжди супроводжується виділенням вологи, виникає додаткова 

загроза щодо проростання спор нових, більш вологолюбивих гіфоміцетів. При цьому 

функціонують як спори первинного ураження матеріалів, так і новоутворені [3, с. 100]. 

Старіння матеріалів знижує їхню стійкість до руйнівної дії мікроскопічних грибів, адже 

процеси біологічного та фізико-хімічного пошкоджень предметів перебувають у тісній 

взаємодії, яка виявляється особливо сильною за умов тривалого впливу на експонат факторів 

навколишнього середовища. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

357 

Шкідливий вплив мікроскопічних грибів на експонати умовно поділяють на два 

різновиди: фізико-механічний та хімічний. Останній завдає музейним предметам найбільшої 

шкоди. Щодо фізико-механічного впливу, то він призводить до погіршення фізичних 

властивостей матеріалів, послаблення їхньої механічної міцності. Розвиваючись у вигляді 

різнокольорових нальотів, грибний міцелій спотворює зовнішній вигляд експонатів. 

Видалення таких уражень механічним шляхом не завжди дає позитивні наслідки, оскільки під 

міцелієм можуть бути пігментні плями, ліквідувати які надзвичайно важко. Так, наприклад, 

чорні пігменти темноколірних гіфоміцетів не видаляються ні водою, ні спиртом, ні іншими 

розчинниками. 

Для вивчення проблеми біологічної руйнації музейних предметів існує мікологія – наука, 

яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що утворюють самостійне царство живої 

природи [4, с. 125], а для застосування цієї науки на практиці – науковці наукового відділу 

фізико-хімічних досліджень Національного науково-дослідного реставраційного центру 

України. 

Однією з причин руйнування скульптури просто неба може стати сила тяжіння, що 

впливає на неї (утім, як і на всі предмети). Скульптуру не можна експонувати без належної 

опори – постаменту, п’єдесталу або підставки, на якій встановлюється твір станкової 

скульптури. П’єдестал – підставка для скульптури, повинен відповідати архітектурному 

оточенню, характеру, стилю і масштабу пам’ятника в цілому. Найбільш прийняте відношення 

фігури до п’єдесталу – 1:1, хоча зустрічаються й інші пропорції. 

Також слід неодмінно враховувати структуру предмета (твердість, жорсткість, 

цілісність, надійність з’єднань, наявність деформацій, матеріал, з якого предмет 

виготовлений), а також сили, які впливатимуть на неї при експонуванні. Визначається й 

максимальна тривалість експонування екстер’єрної скульптури. 

У відборі предметів для експонування просто неба повинні брати участь кваліфіковані 

реставратори, які мають попередній досвід дослідження пам’яток та професійно виконують 

консерваційні й реставраційні роботи. 

З цією метою між Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав» та 

Національним науково-дослідним реставраційним центром України було укладено 

«Угоду про співпрацю у сфері надання послуг з дослідження, консервації та реставрації 

пам'яток історії та культури державної частини Музейного фонду України» від 20 грудня 

2010 р. [5, с. 1]. Відповідно до Угоди, за наказом Генерального директора ННДРЦУ № 91 від 

31.12.2012 р. Стрєльнікової С.О., у липні-серпні 2014 року старшими науковими 

співробітниками наукового відділу фізико-хімічних досліджень Шевченко Н.О. та Асауловою 

О.В. було розпочато роботу щодо вивчення особливостей пам'яток колекції стародавньої 

монументальної кам’яної пластики Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», яка 

складає до 100 одиниць збереження [1, с. 11]. Врахувавши, що колекція нараховує понад 100 

одиниць збереження, було вирішено здійснити поступове обстеження усіх скульптур в два 

етапи: перший у 2014 р., другий впродовж 2 років (2015–2016 рр.) з поступовим накопиченням 

бази даних для узагальнення та складання висновків [1, с. 12]. 

За попередніми висновками науковців: розвиток біошкідників спостерігається на 

окремих ділянках поверхонь скульптур. Цей процес спровокований підвищенням вмісту 

вологи, особливо в заглибленнях рельєфу, обумовлений потраплянням дощової води в 

мікропори каменю. Крім того, про підсочування вологи в місці примикання скульптури до 

плінта, свідчать потемніння поверхні та активний розвиток біошкідників у цій зоні. 

Відокремлення поверхневого шару від масиву каменю обумовлено перебуванням 

скульптури в умовах різного коливання температури та вологи, під час яких вода в мікропорах 

при замерзанні збільшує об’єм, що провокує деструктивні процеси по мікротріщинах. У 

поверхневій зоні камінь втрачає цілісність та відшаровується від основи [1, с. 30]. 
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Спираючись на висновки науковців Національного науково-дослідного реставраційного 

центру України, можна проаналізувати пошкодження екстер’єрної скульптури Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Опрацювавши лиш невелику частину музейних предметів, що експонуються в 

екстер’єрах Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини та Музею 

Заповіту Т.Г. Шевченка, можна виокремити кілька робіт, що мають вище згадані 

пошкодження та потребують постійного контролю стану збереженості. Саме на їх прикладі 

можна чітко прослідкувати наслідки негативного впливу навколишнього середовища на 

скульптуру, що експонується просто неба. Інформація подається в такій послідовності: історія 

надходження, місце експонування, опис експоната (згідно з фондово-обліковою 

документацією), візуальні пошкодження. 

1. Історія надходження: Акт № 1647 прийому до основного фонду м. Київ, Дирекція 

художніх виставок УРСР, 1978 р. 

Місце експонування: експонується просто неба у Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини. 

Опис експоната: скульптура «Перша любов», автор Кущ А.В. На стовбурі дерева сидить 

дівчина, вище сидить хлопець, що схилився до неї. Бронза, литво [6, с. 7]. 

Візуальні пошкодження: пошкодження є типовим для предмета, виготовленого з 

металомісткого матеріалу (патина). 

2. Історія надходження: Акт № 2147 прийому до основного фонду, м. Київ, Дирекція 

художніх виставок України, 1983 р. 

Місце експонування: скульптура експонується просто неба у Музеї народної 

архітектури та побуту Середньої  Наддніпрянщини. 

Опис експоната: скульптура «На току», автор В.М. Корнев. Київ, 1979 р. Двофігурна 

композиція, що являє собою дві постаті молодих жінок, зображених на напівкруглих 

підставках. Перша в комбінезоні, спирається лівою рукою на лопату. На голові пов’язана 

хустка. Друга в сарафані, в правій руці тримає глечик, ліву відведено за спину. На голові – 

хустина (рис. 1). Бетон, фарба [6, с. 12]. 

Візуальні пошкодження: за період експонування скульптура зазнала типових 

пошкоджень: враження біологічними організмами, деструкція поверхні (тріщини), відсутність 

окремих фрагментів скульптури, що призвело до спотворення зовнішнього вигляду експоната 

(рис. 2). 

3. Історія надходження: Акт № 2348 прийому до основного фонду, м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Московська, у Куцого С.Ю. 

Місце експонування: скульптура експонується просто неба у Музеї народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

Опис експоната: скульптура «Сівач», автор Куций С.Ю. На повний зріст фігура 

селянина, одягненого в народний одяг: сорочку, штани-шаровари, чоботи. Однією рукою 

притримує мішок із зерном, що висить через плече, другою – висіває зерно. Простоволосий, 

підстрижений під «макітерку». Постать крокуюча (рис. 3).Оргскло, лиття, фарба [6, с. 13]. 

Візуальні пошкодження: місцями скульптура вражена біошкідниками, має деструкцію 

поверхні та невдалу реставрацію матеріалом, який різниться за складом та фізичними 

властивостями, що призвело до втрати візуальних якостей експоната (рис. 4). 

4. Історія надходження: Акт № 161 прийому до основного фонду, м. Київ, вул. Франка 5 

кв. 5, у Луцак В.П. 

Місце експонування: скульптура експонується в екстер’єрі Музею Заповіту 

Т.Г. Шевченка. 

Опис експоната: Скульптура «Тополя», автор Луцак В.П., м. Київ, 1987 р. Дівчина-

підліток з вінком на голові з 9 квіток. Волосся розділене на проділ, розвівається вітром назад 

вліво. Голова схилена на бік, ледь видніється ліва рука. Пісков, різьблення [6, с. 16]. 

Візуальні пошкодження: більша частина скульптури втратила первісний колір 

(пошкоджена біологічними організмами зеленого кольору). 
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5. Історія надходження: Акт № 10 прийому до основного фонду, м. Київ, Дирекція 

художніх виставок України, 1998 р. 

Місце експонування: скульптура експонується в екстер’єрі Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

Опис експоната: скульптура «Портрет Буркацької Г.», автор Зноба І.С., 80-ті роки 

ХХ ст. Поясне зображення жінки, одягненої в сорочку, на грудях намисто, голова 

злегка повернута вправо і пов’язана хусткою. З лівого боку тримає колоски (рис. 6). 

Мармур  [6, с. 29]. 

Візуальні пошкодження: ураження біологічними організмами сіро-зеленого 

кольору (рис. 7). 

Підводячи підсумки щодо вирішення питання стану збереження екстер’єрної скульптури 

НІЕЗ «Переяслав», можна зробити наступні висновки: 

- припинення процесу руйнації, збереження автентичності скульптур; 

- невідкладне залучення фахівців відповідних напрямків; 

- реставрація та консервація екстер’єрної скульптури. 
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EFFECT OF THE ENVIRONMENT ON THE STATE OF CONSERVATION OF 

EXTERIOR SCULPTURES OF THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC 

RESERVE «PEREYASLAV» 

The article highlights the influence of the environment on the sculptures exposed to the sky 

and provides information on the damage to the exterior sculpture of the National historical and 

ethnographic reserve «Pereyaslav». 

Key words: exterior sculpture, biological damage, influence of pollution, destruction. 
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Рис.1. Скульптура «На току», скульптор Корнев В.М. 

 

 
Рис.2. Візуальні пошкодження скульптури «На току» 
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Рис.3. Скульптура «Сівач», скульптор Куций С.Ю. 

 

 
Рис.4. Візуальні пошкодження скульптури «Сівач» 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

362 

 
Рис.5. Скульптура «Портрет Буркацької Г.», скульптор Зноба І.С. 

 

 
Рис.6. Візуальні пошкодження скульптури «Портрет Буркацької Г.» 
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УДК 099.5(075)«17/18»:069.51(477.41-21-Переяслав) 

Валентина Нікітіна 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

КНИЖКОВІ ЗНАКИ АВТОГРАФИ ТА МАРГІНАЛІЇ НА ПІДРУЧНИКАХ XVIII–

XIX СТ. ІЗ КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ Г.С. СКОВОРОДИ 

 

У статті автор досліджує та аналізує книжкові знаки автографи і маргіналії на 

підручниках XVIII–XIX ст., що експонуються у Меморіальному музеї Г.С. Сковороди, 

розкриває роль і значення записів як джерела книгознавчої літератури при складанні 

каталогів. 

Ключові слова: колегіум, підручники, книжкові знаки, автографи, маргіналії, каталог. 

 

Серед пам’яток історії та культури, які кожне покоління, одержавши від попереднього, 

повинно зберегти, примножити й передати майбутнім поколінням, особливе місце належить 

книгам. У науковій і суспільній думці книга незмінно постає як символ традиційної культури 

і освіти. Суспільство не може розвиватися в повній мірі, якщо серед своїх пріоритетів не 

бачить завдання збереження духовного надбання нації, в тому числі книжкових пам’яток 

історії та культури. 

Книжкові пам’ятки – це не тільки витвори друку, це ще й джерела для вивчення розвитку 

науки, культури. Підручники також є незмінним джерелом дослідження історії народу, його 

культури та освіти, їх вивчення сприяє поверненню історичної пам’яті. Рідкісні та цінні 

підручники виступають засобом збереження та передачі наступним поколінням інформації в 

її діалектичному розвитку, визначають такі важливі атрибути духовної культури як 

спадковість, безперервність розвитку, є джерелом наукових досліджень. Збирання та 

зберігання спадку минулого є одним з пріоритетних завдань в музейній справі.  

Підручник – це книга, у якій систематично викладено інформацію з певної галузі знань і 

яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. 

Підручник по суті відображає становище культури не тільки окремо взятої країни, але її епохи 

в цілому. 

Незважаючи на те, що друковані книги одного видання ідентичні (і в цьому великий сенс 

винаходу Гутенберга), подібність ця існує лише до виходу книги з друкарні. В обігу, в руках 

читачів та власників, книга набуває неповторної індивідуальності. 

При книгознавчому анотуванні враховується не лише художнє оформлення, 

поліграфічне виконання, а також особливості примірників, набуті за час побутування книги. 

На внутрішній стороні оправи, на форзаці часто можна побачити приклеєний екслібрис, 

автограф чи напис колишнього власника. В деяких книгах можна знайти майже повний 

перелік її власників – приватних осіб, монастирів, академій, бібліотек, печатки цих установ. 

Тому при складанні каталогів книг на думку Я. Ісаєвича не потрібно «повторювати 

наявні у бібліографіях і зведених каталогах розгорнуті бібліографічні описи видань», 

натомість детальніше «фіксувати індивідуальні особливості примірників і відомості про їхніх 

попередніх власників і користувачів» [11, с. 12]. 

Об’єктом даного дослідження стали автографи та маргіналії на підручниках XVIІІ–

XIХ ст. із колекції книг Меморіального музею Г.С. Сковороди. Важливість цього питання в 

сучасній маргіналістиці – безсумнівна. Основними завданнями вивчення автографів та 

маргіналіїв є виявлення їх походження, місце знаходження, характер записів, коментарій до 

них. 

Відомий старий латинський вислів «Мають свою долю книги» точно підходить до 

книжок з власницькими написами. Напис на книзі надає їй унікальність, адже книга стає 

єдиною в своєму роді, і цінність її зростає: до неї додається ще й потенційна культурна 

значимість. У кожної такої книги своя історія. 
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Питання про читацьке користування інформацією стосовно, зокрема, і підручників 

вирішується завдяки власницьким написам на примірниках: кожен примірник може мати 

помітки, наліпки, вкладки, інші особливості, які вирізняють цей примірник. 

Ролі і значення записів як джерела історії книгознавчої літератури присвячені 

дослідження науковців починаючи з кінця ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема в роботах В.М. Перетца 

«Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVII–XVIII 

вв.» [14], М.І. Петрова «Очерки из истории украинской литературы XVII–XVIII веков» [15]. 

У 1931 р. Ю.А. Яворський опублікував статтю про записи на карпатоhуських збірниках 

та стародруках XVI–ХІХ ст., надаючи належне їхньому джерелознавчому значенню і 

класифікуючи їх як історичні, особисті, вкладні та ін. [18]. 

У 20-30-х роках ХХ ст., як правило, основна увага приділялась публікаціям записів. 

Теоретичні підходи до класифікації записів почали розвиватися в 60-х роках [9, с. 402]. 

Сучасні провідні вчені історичної науки, такі як М.М. Тіхоміров [16], 

М.Д. Дмитрієнко [7], О.М. Апанович [15], Я.Д. Ісаєвич [10] та І.Н. Войцехівська [4] у своїх 

працях намітили загальні риси типів власницьких написів і показали їх значення для багатьох 

наук, а також вказали на можливості бібліотек у цьому питанні. Зібрані в описах зведених 

каталогів матеріали про долі окремих примірників одного видання можуть дати історикам 

культури нові, унікальні факти. Зокрема – це питання торгівлі книгами, географії та 

розповсюдження, проблемою читачів та власників книг в давнину. 

Записи – це різні за формою та метою тексти, що виникли в процесі функціонування 

книги, а не її читання. При відтворенні записів необхідно встановити, до якого часу вони 

належать, зазначити характер почерку й місце розташування записів у примірнику. 

Денисенко Л.М., старший науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського на основі досліджених автографів, що зустрічаються на книгах рідкісних 

видань колекції НБУВ виділила шість типів автографів: 

1. Власноручний підпис власника книги, що свідчить про належність книги до його 

бібліотеки. 

2. Напис, зроблений власником книги, про дату і місце купівлі книги з власницьким 

підписом. 

3. Напис власника книги, який засвідчує факт передачі йому книги іншою особою. 

4. Дарчий напис однієї особи другій з підписом, датою, або дарчий напис без підпису. 

5. Повні тексти листів, надісланих власнику книги в зв’язку з фактом друкування, 

дарування або пересилання книги. 

6. Помітки, написи на полях книги, які відображають реакцію власника на зміст тексту 

або своє бачення питання, піднятого в тексті книги [5, с. 288]. 

Автографи – чи то авторський рукопис, чи то власницький підпис, чи то коротенький 

напис – є важливим інформаційним матеріалом. Вони становлять значний інтерес як історичні 

документи, так і як об’єкти колекціонування [6, с. 3]. 

У колекції рідкісних видань сама книга є рідкістю, а якщо вона з автографом – рідкісна 

вдвічі, рідкісна тим, що вказує на долю конкретного примірника того чи іншого видання у 

нашому суспільстві, на роль, яку він відіграв у житті окремої людини. Досліджуючи 

різноманітні автографи з колекції книг Меморіального музею Г.С. Сковороди, автор дійшла 

висновку, що їх можна згрупувати за загальними ознаками. 

До першого типу автографів відносяться власницькі автографи, що є власноручним 

підписом власника книги. Таких автографів більшість. Вони несуть в собі інформацію про 

належність книги до бібліотеки власника або про користування підручником окремого 

студента. Серед таких автографів, зокрема: на книзі «Новейшая география Российской 

империи» (М., 1807, АК-1735) автограф ХІХ ст. «Священник Федор Средский»; на книзі 

«Иудейские письма к Г. Вольтеру» (М., 1816, АК-1726) автограф ХІХ ст. «Из библиотеки 

Иванова – 1883 г.»; на книзі Каракчіолі «Глас разума» (М., 1786, АК-104) автограф ХІХ ст. 

«Из книг […] Ивановны Сергеевой»; на книзі Карона Франциска «Описание о Японе» (СПб., 

1734, АК-416) автограф ХІХ ст. «Из книг монаха Никодима»; на підручнику «Руководство к 
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арифметике» (СПб., 1787, АК-905) напис ХІХ ст. «Из библиотеки Спасовифанской 

семинарии»; на підручнику «Краткая немецкая грамматика» (М., 1779, АК-905) автограф 

ХІХ ст. «Сия книга принадлежит Иоану Маратному». 

Інколи власницький автограф обмежується лише підписом або прізвищем. Так, на 

підручнику «Учебная греческая книга…» (М., 1825, АК-1736) прізвище та ім’я власника 

«Павла Лукиянова» (ХІХ ст.). Подібний автограф і на книзі М. Соколовського «Сокращенная 

французская грамматика» (М., 1898, АК-1662) «Михаила Бабивскаго». 

Другу групу автографів складають автографи з написом про дату і місце купівлі, 

дарування книги чи користування підручником. Важливість цієї інформації особливо потрібна 

книгознавцям, дослідникам історії торгівлі і формування цін, тим, хто вивчає географію 

розповсюдження книг. Характерними для цієї групи є автографи: на підручнику «Латинская 

хрестоматия» (СПб., 1859, АК-1730) автограф «Ноябрь, 1864. Александр Пригоров», подібний 

і на книзі «Несколько поучительных слов…» (М., 1829, АК-1547) – «Дионисий Турчинский 

1843 года апреля 6 дня». 

Цікаві автографи власників книг, які самі засвідчують від кого книга до них потрапила. 

У цьому відношенні характерні автографи ХІХ ст. на книзі «Собраниевсех починений 

Макария. Нравоучительные слова» (М., 1826, АК-2540) «Сия книга принадлежит Егору Лобку, 

подарена в первый день праздника Светлого Воскресенья Христова 6 апреля 1824 года» та 

«Сия книга принадлежит Екатерине Лобковой подарена 1826гогода Нояб. 24чис». Аналізуючи 

ці два автографи, можна зробити припущення, що книгу Катерині Лобковій подарував 

попередній власник Єгор Лобко. 

Ще одну групу автографів складають автографи з дарчими написами. Здебільшого вони 

містять у собі текст з написами «на спомин», «на пам’ять», «в знак» якої-небудь події чи 

співпраці. До автографів-дарчих написів відносяться ювілейні автографи – підношення. Так 

звані «парадні» автографи робилися для увіковічення своєї пам’яті і підносилися з книжками 

у бібліотеки, керівникам відомств і організацій, великим фахівцям тієї галузі знань, до якої 

належала праця автора – автографодателя в знак поваги і великих заслуг вченого. Такі 

підношення писались не завжди самим автором. Частіше їх писав писар з красивим 

каліграфічним почерком, автор тільки ставив свій підпис. Коли ж дарувалася серія книг, 

замість автографу ставився штамп з надрукованим дарчим текстом. Зокрема, на авантитульній 

сторінці книги Е. Войцеховского «Полный курс чистой математики» (М., 1795, АК-883) стоїть 

штамп з дарчим текстом «Дар педагогическому институту имени П.Г. Шелапутина от семьи 

П.А. Виракова в 1917 г.», нижче – печатка бібліотеки цього інституту. 

Серед інших автографів-дарчих написів: на книзі Жозефа де Лапарта «Дух или 

избранные мысли четырех монархов философов: Марка Аврелия, Юлиана, Станислава и 

Фридерика» (М., 1797, АК-97) написи почерком ХІХ ст. «Из книг девицы Авдотьи Ушаковой» 

та «Понравилась эта книга Якову […] я в удовольствие ему ея дарю». На книзі С. Стамирова 

«Християнската черкова» (Пловдив, 1897, АК-2067) на титульному аркуші – дарчий напис 

автора бібліотеці Київської Духовної семінарії: «Библиотеке Киев. Духовной семинарии от 

[…] воспитанника семинарии Ст. Станимирова». На книзі М. Каченовського «Учебная книжка 

древняго греческаго языка» (М., 1807, АК-1727) дарчий автограф ХІХ ст. «[…] в семинарскую 

библиотеку 1807 года Декабря ЛА [31] дня Е. Даниель № 4-й». Оскільки на книзі відсутня 

бібліотечна печатка, а є тільки бібліотечний номер «№ 2933 экз. 2-й» визначити назву семінарії 

немає можливості. 

Серед книг з колекції Меморіального музею Г.С. Сковороди є видання, в яких відразу 

декілька автографів. Вивчаючи їх, порівнюючи дати, тексти, можна відстежити долю книжки, 

її подальший шлях. Прикладами таких автографів можуть служити книги Платона «Критон» 

(СПб., 1896, АК-1372) з автографами «С. Исаева 1903 г. IV кл. Коллегия Павла Галагана Киев, 

5 сентября 1903 г.» та «Павла Горбачевскаго, 1905 уч. г.», а на книзі Леонардо Ейлера «Письма 

о разных физических и филозофических материях» (СПб., 1774, АК-419) автографи «Ученику 

богословия Стефану Соколовскому», «Михаил Боровенский ученик философии», 
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«Алексинскому», аналізуючи які можна зробити висновок, що по даному підручнику 

навчались як в класі богослов’я, так і в класі філософії. 

Серед книг колекції зустрічаються автографи власників у вигляді поміток у тексті, на 

полях сторінок, на чистих аркушах книги чи на форзацах, зміст яких пов'язаний з реакцією 

власника на прочитаний текст, з уточненням даних про автора книги. Яскравим прикладом є 

автограф ХІХ ст. на книзі «Письма о разных физических и филозофических материях…» 

(СПб., 1774, АК-419) «Сочинитель Эйлер Ал. Никол.». В цьому автографі вказується на автора 

книги, поскільки в підручнику такі дані відсутні [хоча в дійсності Ейлера звали Леонгард. – 

авт]. 

Друкований текст часто доповнюють маргіналії – покрайні записи на сторінках книги, 

зроблені їх власниками або читачами протягом століть. 

Маргіналії (від лат. Margo – край, пізнє латинське – marginalis – той, що знаходиться на 

краю) – записи на берегах книги колишнього читача. Їх зміст стосується як процесів створення 

книги, так і її долі. Записи свідчать про ставлення читача до книги, до тексту, до явищ 

духовного й культурного життя свого часу. В цих помітках і характер, і процес осмислення, і 

переживання, і полеміки. 

Написи відомих осіб роблять навіть ординарні за змістом книжки знаменитими і 

цінними. Джерелознавче значення таких записів, як свідчить практика, є непересічним для 

дослідження історії, культури певного краю. Запис на книзі може з’явитися значно пізніше її 

виходу у світ і зробити примірник пам’яткою зовсім іншої країни або епохи. 

За своїм характером маргіналістика є конкретною галуззю науки. Вона розкриває 

фактографічні дані, які слугують подальшим дослідженням і суттєво впливають на 

об’єктивність наукових висновків та узагальнень [17, с. 267]. 

Через об’єктивні складнощі опрацювання маргіналій, яке потребує від дослідника знання 

мов, валеології, генеалогії, нумізматики, церковної та юридичної термінології, давньої 

суспільно-політичної лексики, історичної географії – це трудомісткий, тривалий процес. Їх 

пошук та дослідження, що віддаляє кінцевий результат у часі, не стимулюють розвиток цієї 

історичної дисципліни. 

Серед цих досліджень слід відзначити статтю українських істориків І. Войцехівської та 

М. Дмитрієнко, присвячену маргіналістиці в довіднику «Спеціальні історичні дисципліни», 

яка має теоретично-узагальнюючий характер і є спробою віддзеркалити сучасний рівень 

розвитку цієї дисципліни у вітчизняній історичній науці [4]. 

У другій половині ХІХ – першому десятилітті ХХ ст. маргіналістика заявила про себе 

низкою публікацій істориків-джерелознавців, істориків-книгознавців, архівістів, 

музеєзнавців. Дослідженнями маргіналій займаються О. М. Апанович [1], Н. П. Бондар [3], 

Н. В. Заболотна [8], М. К. Іванникова [9], І. Б. Качур [12], О. М. Колосовська [13] та ін. Їхні 

публікації або присвячені маргінальним записам, або ґрунтуються на фактах, здобутих із 

покрайніх записів на стародруках. 

 У 2005 році побачила світ книжка М. Шамрай «Маргіналії в стародруках кириличного 

шрифту 15-17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», де 

опубліковано тексти найбільш інформативних покрайніх записів кириличних видань, що 

зберігаються у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Цим самим у 

науковий обіг уведено значний за обсягом джерелознавчий матеріал, який може бути 

використаний в різноманітних гуманітарних дослідженнях. 

Дослідники маргінальних записів систематизують їх за наступними видовими ознаками:  

До першої кількісно найбільшої групи належать записи констатуючого характеру про 

приналежність книги конкретній бібліотеці чи особі. 

Другу групу складають записи, в яких висвітлюється спосіб і обставини надходження 

книг у власність чи інституції. В цій групі чітко виокремлюються: дарчі записи, записи, що 

засвідчують успадкування інституцією книг після смерті їх власника, купівельно-цінові 

записи.  
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Третю групу складають рукописні шифри бібліотек, які віддзеркалюють схему 

розміщення бібліотечного фонду, та позначки, які вказують на тематичну систематизацію 

фонду. 

Четверту найнечисленнішу групу складають записи про виготовлення книжкових оправ, 

ремонт книг та вартість цієї роботи. В досліджених книгах подібних записів не виявлено. 

У даному дослідженні на перший план винесено вивчення безпосередніх доказів читань, 

що записані в книгах. Ця група маргіналів, яка не має поширеного характеру, є важливим 

джерелом дослідження і беззаперечним фактом сприйняття тексту читачем та його реакції на 

прочитане. 

Так, в книзі Амвросія, колишнього ректора Московської академії, а потім митрополита 

Новгородського, Санкт-Петербурзького, Естляндського і Фінляндського «Краткое 

руководство к чтению книг Ветхаго и Новаго завета» (К., 1823, АК-1793) на стор. 11 внизу 

зроблено запис почерком ХІХ ст.: «Книга Бытия показывает, что род человеческий никогда не 

был без Божественного откровения и что первоначально откровение не различествовало без 

христианского, но по сущости своей было одно и тоже. Истинность и откровение 

содержащиеся в книге Бытия можно разделить на учение откровения а) созерцательное 

б) деятельное». Цікаво, що такий же маргіналій і на тій же сторінці зустрічається на другому 

екземплярі цього ж видання з інвентарним номером АК-1772. Можливо, цими підручниками 

користувались студенти одного класу і цей текст їм продиктував викладач. В одній із книг 

(АК-1793) текст написаний чорнилом, а в іншій (АК-1772) олівцем. 

В книзі «Ежемесячные сочинения к пользе и увесилению служащих» (СПб, 1755, АК-

140) на стор. 315 на боковому полі почерком ХІХ ст. напис «Не варяга ли?», а на стор. 363 

текст супроводжується прислів’ям «Обещание без исполнения есть прекрасное дерево без 

плода. Охренко». 

За залишеними маргінальними записами інколи можна встановити автора книги, якщо 

ці дані відсутні. Так в книзі «Описание о Японе» (СПб. 1734, АК-416) на титульному листі 

зверху олівцем написано автора книги «Катон Франциск», а на звороті форзацу почерком 

ХХ ст. теж олівцем  «Автор установлен по Геннадии К-76», що вказує на джерело, з якого 

взято дані. 

В маргінальних записах читач книги вказує на джерела, в яких детальніше висвітлюється 

те чи інше питання. Подібний запис зроблено в підручнику «Картина всемогущества 

премудрости Божия, созерцаемая в природе» (СПб., 1798, АК-105). На нижньому форзаці 

напис олівцем: «Грокив-Глибинович? См. Геппарди Словарь и Аноним Снегирев Словарь 

Бурцов опис. ред. книг ІІІ 426, 507, IV 693». 

Іноді в маргінальних записах вказується на помилки чи погрішності, допущені в книзі. 

Зокрема, в книзі «Сочинения и переводы к пользе и увесилению служащая» (СПб., 1759, АК-

444) на форзаці почерком ХІХ ст. напис: «Вариант 5 текст с. 183-191 заменен, вместо «елегии 

стане зачатки  Мадригал и Сонет» напеч. статья «Модели и примечания» с. 179-182, 192 

набраны с другого набора». Як зазначає автор запису, під час переплетіння книги були 

помилково замінені сторінки з іншого набору. 

У підручниках зустрічаються записи навчального характеру, математичні розрахунки та 

завдання. Так в підручнику «Руководство к арифметике» (XVIII ст. АК-880) на звороті 

форзацу написи формул арифметичних та геометричних пропорцій. 

«Арифм. пропорция» 

7-5 = 11-9 

7 = 5+2 

11 = 9+2 

_________ 

7+9+2 = 11+5+2 

7+9 = 11+5 

«Геометр. пропорция» 

9:3 =15:5 
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Трапляються маргінальні записи, що містять повний закінчений текст. В основному вони 

написані на листках форзаців. В кінці книги «Церковно-певческий сборник» (СПб., 1898, АК-

1693) на листку форзацу рукописний текст з нотами пісні «Милость мира», а в іншому 

екземплярі «Церковно-певческого сборника» (СПб., 1898, АК-1691) теж в кінці рукописний 

текст з нотами пісні «Еже Херувимы». Обидва тексти написані чорнилом почерком ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

Вагоме значення мають і закупівельно-цінові записи. Вони фіксують грошову суму, за 

яку була придбана книга, що дає інформацію для характеристики книжкового ринку, вартості 

конкретного видання, попиту на його примірники. На форзаці книги «Житие и дела Марка 

Аврелия Антонина цесаря римскаго» (СПб., 1740, АК-82) почерком XVIII–ХІХ ст. вказано, за 

яку ціну куплено дану книгу «Куплено 15 копеек». 

Записи бібліотечного характеру віддзеркалюють технічне опрацювання книжкових 

надходжень у тогочасній бібліотечній практиці і включали в себе запис книги до відповідного 

каталогу або інвентарю. Літерами, як правило, позначені бібліотечні шафи, арабськими 

цифрами – полиці й позиції книг у шафах. Як правило, маргіналії про належність примірника 

бібліотеці вміщено на титульних аркушах. Трапляються маргіналії і на форзацах та зворотах 

титульних аркушів. Як ілюстрацію цього виду маргінальних записів можна привести такі 

приклади. На форзаці книги «Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии» 

(СПб., 1798, АК-118)написано бібліотечний шифр почерком ХІХ ст. «Б.К.А.У. Шкаф 26, 

полка 4, № 25» та ціна «2 р. 50 коп.». А в книзі Ф. Прокоповича «Рассуждение о книзе 

Соломоновой, нарицаемой Песни Песней» (М., 1730, АК-369) бібліотечний шифр вказано не 

лише на форзаці, а й на палітурці «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры главная библиотека. 

Опись ≠ãцs [1906] г. Отдел 3 № 145». Частина книг на корінцях має паперові наліпки з 

бібліотечними шифрами. На корінці підручника М. Коченовського «Учебная книга древняго 

греческаго языка» (М., 1807, АК-1727) наклеєно три наліпки з такими шифрами: «2571», 

нижче «8», а ще нижче «№ 2933 экз 2й». цей же останній номер вказується і на форзаці книги. 

Вивчивши різноманітні автографи, можна зробити висновок, що розміщення автографів 

на книгах відбивається на характері та формі написів. Серед написів зустрічаються такі: 

власноручний підпис власника книги, що свідчить про приналежність йому даного 

примірника; запис, зроблений власником книги про дату і місце купівлі книги; напис власника 

книги, який засвідчує факт передачі йому книги іншою особою; дарчий напис однієї особи 

іншій з підписом, датою; помітки і написи на берегах книги, які відображають реакцію 

власника на зміст тексту. 

Атрибуція автографів – складна справа, і потребує уваги майже до кожної дрібнички в 

записі. З кожним автографом повинна бути проведена окрема робота, під час якої по 

можливості з’ясовується повне ім’я автографодателя, робиться опис видання, на якому 

міститься автограф, вказується його місце знаходження. 

Маргінальні ж записи відіграють першочергову роль у визначенні приналежності книг 

до конкретних бібліотек; документально фіксують шляхи надходження книг та їх 

переміщення з однієї бібліотеки до іншої; надають інформацію про розповсюдження та 

побутування навчальних підручників. Вони подають безцінний фактографічний матеріал для 

історико-книгознавчих досліджень в галузі бібліотек, аналізу змістовної вартості та історико-

культурного значення творів, книжкових цін, історії читацтва. 

У книгознавстві та бібліотекознавстві власницькі записи є важливими документальними 

джерелами при дослідженні історії розвитку бібліотек, вивчення читацьких інтересів. 
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Книжкові знаки є винятково цінними путівниками у будь-яких дослідженнях, а тому слід 

рекомендувати особливо бережне поводження ними і збереження їх на книжках. 

Вищенаведене свідчить про доцільність виявлення, опрацювання та створення баз даних 

власницьких записів та знаків, які становлять багату документальну основу для дослідження 

кола читацьких зацікавлень, книжкової культури, духовного життя різних верств населення, 

особливо за доби середніх віків та нового часу. 

Під час створення каталогів – друкованих чи електронних – особливу увагу варто 

приділяти опису книжкових знаків. Ця робота є дуже важливою для подальших наукових 

досліджень історії книги, відтворення складу давніх бібліотечних зібрань та книжкових 

колекцій. 
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Valentyna Nikitina 

BOOK MARKS OF AUTOGRAPHS AND MARGINALIES IN THE TEXTBOOKS 

OF THE 18TH -19TH CENTURIES FROM THE COLLECTION OF THE MEMORIAL 

MUSEUM OF G.S. SKOVORODA 

In the article the author investigates and analyzes the book marks of autographs and 

marginalies in the textbooks of the XVIII-XIX centuries, which are exhibited at the Memorial Museum 

of G.S. Skovoroda, reveals the role and significance of the notes as a source of bibliographic 

literature in the compilation of catalogues. 

Key words: collegium, textbooks, bookmarks, autographs, marginalies, catalogue. 
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УДК 069:37(477.52) 

Ірина Паламарюк 

(Батурин) 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА «ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ» 

 

У статті висвітлюється робота Національного історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця» в напрямку національно-патріотичного виховання підростаючого 

покоління на прикладах історичного минулого України та Батурина. 

Ключові слова: НІКЗ «Гетьманська столиця», національно-патріотичне виховання, 

музей, дитячі музейні програми, використання пам’яток історії та культури. 

 

Кожний повинен знати свій народ, а в народі пізнати себе. 

Якщо ти українець, то будь ним. 

Г. Сковорода 

 

Молоде покоління – це майбутнє нації. Розуміння необхідності ознайомлення дітей з 

культурною спадщиною приводить до музею їх батьків, наставників і педагогів різних 

навчальних закладів. 

Ще на зорі розвитку вітчизняної музейної справи, у кінці XIX – на початку ХХ ст., перед 

нововідкритими музеями були окреслені такі основні завдання:  

1) збереження матеріальних пам’яток, що мають незаперечне історичне або художнє 

значення; 

2) виховання в громадян, насамперед молодого покоління, інтересу до історії та любові 

до рідного краю. 

Таким чином, патріотичне виховання підростаючого покоління є важливою функцією в 

роботі музейних установ і традиційно входить в коло завдань музейних працівників. 

Від часу створення у 1993 р. Національний історико-культурний заповідник 

«Гетьманська столиця» став провідним центром патріотичного виховання на Чернігівщині. 

Цей заклад об’єднує людей, небайдужих до збереження історичної минувшини краю, що мала 

суттєвий вплив на подальший розвиток історичних подій українського народу. За допомогою 

унікальних архітектурних пам’яток і фондової колекції заповідника ми маємо можливість у 

повному обсязі використовувати у музейній практиці різні форми та методи виховання у 

молодого покоління громадянської позиції та любові до рідної землі. 

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–

2020 роки, розробленої згідно положень Конституції України, одним із головних завдань 

науково-освітнього напрямку роботи НІКЗ «Гетьманська столиця» є робота з учнівською 

молоддю, різноманітні форми і методи якої сприяють популяризації численних історичних 

пам’яток краю, всебічному дослідженню та збереженню культурної спадщини. 

Метою напрямку роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді є: 

- формування у дітей позитивного образу Батьківщини; 

- формування ціннісного ставлення до культури українського народу, його історичного 

минулого, мови, звичаїв, традицій; 

- формування в учнівської молоді соціально-громадський досвіду на прикладах 

історичного минулого України; 

- виховання почуття власної гідності як представника українського народу; 

- розширення і поглиблення знань з історії українського народу; 

- надання допомоги педагогічним колективам навчальних закладів в запровадженні 

активних форм роботи з молоддю з метою виховання у неї патріотизму, любові до України; 

- проведення патріотичної, культурно-освітньої роботи серед учнів школи [15]. 
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26 вересня 2017 року в Батурині відбулося виїзне засідання Міжвідомчої комісії з питань 

національно-патріотичного виховання під головуванням Віце-прем’єр-міністра України 

В’ячеслава Кириленка. У засіданні взяли участь заступник голови Чернігівської ОДА Сергій 

Сергієнко, заступник міністра молоді і спорту Олександр Ярема, представники міністерств, 

обласних держадміністрацій (відповідальні за національно-патріотичне виховання), 

громадських патріотичних організацій з усіх регіонів України. 

Відкриваючи засідання Міжвідомчої комісії, Віце-прем’єр-міністр наголосив: «Місце 

проведення обране не випадково, Батурин – це важливий об’єкт, який треба використовувати 

для патріотичного виховання молоді, це відбудований потужний історико-культурний центр. 

Варто пам’ятати трагічну історію Батурина, тим більше, в умовах російської агресії. 

Національно-патріотичне виховання – це питання нацбезпеки нашої країни». 

У своєму виступі генеральний директор НІКЗ «Гетьманська столиця» Наталія Реброва 

поділилась досвідом національно-патріотичного виховання, яке проводить колектив 

заповідника, основними дієвими напрямками роботи, які перевірені часом і відвідувачами. 

Підтримку присутніх отримала пропозиція про введення до державної шкільної програми та 

програм державних середніх спеціальних закладів обов’язкового відвідування місць, 

пов’язаних з героїчними сторінками історії українського народу, які формують українця, які 

формують патріота. Серед таких місць – Батурин. 

Всі зауважили, що Батуринський заповідник став прикладом, як за короткий термін із 

селищного краєзнавчого музею стати надійним духовним щитом України на її східних 

теренах, вагомим музейним осередком України, важливим науковим осередком регіону та 

ведучим центром з національно-патріотичного виховання [2]. 

Створений 25 років тому Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська 

столиця» з перших днів свого існування, поряд з пам’яткоохоронною і науково-дослідною 

діяльністю, значну увагу надавав і надає культурно-освітній роботі, в якій завдання виховання, 

навчання, розвитку творчого потенціалу та громадянської позиції підростаючого покоління 

займає одне з основних місць. 

Впродовж років системна робота колективу заповідника з національно-патріотичного 

виховання дала свої помітні позитивні результати. Головною формою культурно-освітньої 

діяльності музейної справи є екскурсія. Вона покликана сприяти формуванню патріотизму, 

любові до рідного краю, бажанню оберігати та примножувати культурні, національні та 

природні багатства нашої держави. Саме екскурсія займає важливе місце в системі 

національного виховання підростаючого покоління. Одним з просвітницьких проектів 

заповідника стали доповнені тексти екскурсій, що мають патріотичний зміст. До цієї форми 

виховання можна віднести і розроблені нові екскурсійні теми для учнівської молоді різних 

вікових груп. А саме екскурсія-квест «Таємниці Цитаделі» та екскурсія-гра «Лицарі 

українських степів», екскурсія «Чарівний світ будинку Кочубеїв» (для дітей молодшого і 

середнього шкільного віку). Одночасно проводяться опитування учнів та вчителів. Відгуки як 

дітей, так і дорослих є позитивними. 

Окрім цієї форми культурно-освітньої діяльності, заповідник активно співпрацює з 

молоддю свого регіону. Так, з 2012 року закладом було укладено угоди про гуманітарну 

співпрацю з Батуринськими школами – ЗОШ І-ІІІ ст. та спеціальною школою І-ІІ ст. Дітей 

батуринських шкіл та шкіл навколишніх сіл почали активно залучати до організації та участі 

в науково-просвітницьких заходах, лекціях, виховних годинах, екологічних уроках. 

Продовжуючи тенденцію розширення і поглиблення співпраці з середніми навчальними 

закладами, у 2015 році заповідником підписано угоду про гуманітарну співпрацю з відділом 

освіти Бахмацької райдержадміністрації. Наукове «шефство» над сільськими школами та 

навчально-виховними комплексами взяли всі наукові відділи заповідника. Радо пішли на 

співпрацю з нами Атюшівська ЗОШ, Матіївський, Осіцький, Митченківський, Краснянський, 

Обмачівський, Пальчиківський, Городищенський НВК Бахмацького району, Прилуцькі та 

Бахмацькі ЗОШ. Подібна співпраця стала можливою завдяки накопиченню та апробації різних 

дієвих форм і методів роботи: це і безкоштовні лекції-екскурсії, науково-методичні семінари, 
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методико-практичні заняття, музейні уроки, студії, музейні тижні, музейні свята, фестивалі-

конкурси, юнацькі наукові конференції, круглі столи, театралізовані музейні дійства, виставки 

художніх та літературно-візуальних робіт [11]. 

НІКЗ «Гетьманська столиця» у квітні 2015 р. організував історичний 

гурток  «Батуринський канцелярський курінь» (рис. 1). Його учасниками є учні 6–10 класів 

Батуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Метою роботи гуртка є виховання в 

учнівської молоді патріотизму та національної свідомості, популяризація високих здобутків 

доби Гетьманщини, які були реалізовані на теренах гетьманської столиці Батурина. 

Використання різноманітних методів гурткової роботи та цікавих форм дозвілля дають дітям 

можливість реалізовувати творчий потенціал у практичній діяльності. Гуртківці приймають 

активну участь в науково-просвітницьких заходах заповідника, роботі щорічної Батуринської 

міжнародної археологічної експедиції, а також три роки поспіль представляли Бахмаччину на 

обласній історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді (ОКПНЗ «Чернігівська МАН 

учнівської молоді») [1]. 

Успішним системним заходом, мета якого – виховання патріотизму на прикладах 

історичних постатей та вшанування пам’яті Григора Орлика в Батурині, стало втілення ідеї, 

ініційованої Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» – 

присвоєння Батуринській школі імені видатного земляка. Цю ідею було підтримано 

педагогічним колективом школи, Батуринським міським головою Леонідом Душею та 

депутатами Бахмацької районної ради, які 3 серпня 2016 року прийняли рішення про 

присвоєння Батуринській школі імені Григора Орлика. Попередньо, з метою вивчення 

особистості Григора Орлика учнівською молоддю, було організовано низку популярних 

заходів. А за підтримки відомого мецената Євгена Сура знято фільм «Григір Орлик. Життя з 

Україною в серці», в якому головними героями стали учні Батуринської школи. Участь дітей 

у фільмі забезпечила надзвичайну зацікавленість постаттю легендарного земляка Григора 

Орлика [4]. 

Особливою гордістю заповідника є Обласний музичний фестиваль-конкурс молодих 

виконавців ім. Андрія Розумовського (рис. 2). За свою шестирічну історію фестиваль зібрав у 

стінах гетьманського палацу 258 юних талантів! Фестиваль-конкурс засвідчив, що це важлива 

подія у мистецькому житті нашого регіону, яка зайняла помітне місце і в повній мірі впродовж 

2012–2017 рр. реалізувала свої основні завдання – підвищення рівня патріотичного виховання 

та підтримку обдарованої учнівської та студентської молоді, стимулювання її 

самовдосконалення, вивчення та популяризацію культурного надбання родини гетьмана 

України Кирила Розумовського [9]. 

Щороку 13 листопада на території Цитаделі Батуринської фортеці заповідник вшановує 

пам’ять героїв Батурина – тисячі загиблих оборонців міста та мирних його мешканців, які 

віддали своє життя за право на самовизначення нашої держави в далекому 1708 році (рис. 3). 

Співробітники закладу проводять низку заходів, що мають на меті патріотичне виховання 

молодого покоління: цикл лекцій «Полум’я Північної війни на Батуринській землі» в школах 

Бахмацького району, інтерактивні ігри для вихованців батуринського дитячого садочка 

«Віночок», віртуальні екскурсії та скайп-конференції [5]. 

Важливим елементом у формуванні патріотичної свідомості у підростаючого покоління 

став захід 2017 року, присвячений Дню Незалежності України – «Моя Україна. Мій Батурин», 

головним акцентом якого став концерт «Тут творилася Українська Держава» народної 

артистки України Руслани Лижичко. Саме цей виступ показав всій Україні роль Батурина на 

шляху нашої держави до Незалежності. 

Найрадіснішим святом для малечі є свято Святого Миколая. Адже саме він вважається 

покровителем діточок, який ще й до того приносить подарунки. Кожного року двері палацу 

Кирила Розумовського гостинно відкриваються для традиційного святкування Дня Святого 

Миколая «Ой, хто, хто, Миколая любить». Діти працівників НІКЗ «Гетьманська столиця» та 

діти, батьки яких перебували в зоні АТО, із задоволенням приходять до палацу на цей науково-

просвітницький захід [12]. 
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Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят. Незламними є українські 

народні традиції його відзначення. Батуринська громада славить Господа у цей день з 2010 

року у надзвичайному дійстві «Різдво у Гетьмана» (рис. 4). Батуринські вертепники, 

починаючи з 2002 р., брали участь у багатьох вертеп-фестах по всій Україні – Конотопі, 

Чернігові, Києві, Львові та Івано-Франківську. І завжди поверталися до Батурина 

переможцями! [16]. 

Своєрідними є «Андріївські вечорниці», що відтворюють давньоукраїнські традиційні 

вечорниці (рис. 5). Це дійство з елементами театралізації, в якому присутні живопис, вокальна, 

інструментальна, літературна творчість. Організація подібних свят на місцевому 

етнографічному матеріалі поєднує в собі етичні, естетичні та духовні аспекти виховання [13]. 

Із здобутків останніх років можна назвати організацію та проведення творчих конкурсів, 

художніх літературних творів та мистецьких конкурсів на патріотичну тематику для дітей на 

місцевому рівні. Адже виховання любові до своєї країни співробітники заповідника 

поєднують з поданням дитині елементарних знань про державу і право, про національну 

символіку – Державний герб, Прапор, Гімн. Було проведено низку конкурсів малюнку на 

асфальті: «Мирна країна – щаслива дитина», «Козачата за мир!», «Козачата за щасливе 

дитинство» та ін., малюнків на папері: «Батурин – козацька столиця, «До річниці Конституції 

Пилипа Орлика», конкурс малюнків та аплікацій «Державні символи України» до Дня прапора 

України, конкурс малюнку «Мій улюблений Батурин» до Дня пам’яток історії та культури, «З 

глибин сторіч – козацький клич» (в школі мистецтв с. Піски, Бахмацького р-ну), «Пам’ятки 

НІКЗ «Гетьманська столиця» у 3-D форматі» до Міжнародного дня музеїв, виготовлення 

поштових листівок для воїнів АТО до Великодня. Ці конкурси виявили несподівані творчі 

таланти у юних батуринців від 4 до 15 років та засвідчили їх любов до землі, де вони 

народилися і зростають [11]. 

З метою виявлення обдарованих дітей та молоді, залучення їх до словесної творчості та 

мистецтва, формування творчої культури молодих українців, збереження пам’яті про 

видатного українського гетьмана Кирила Розумовського, вивчення історії рідного краю 

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» оголосив проведення 

конкурсу «Розум-фест» серед учнів загальноосвітніх шкіл та початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів Бахмацького району для вікових категорій від 11 до 17 років, 

який тривав з 13 лютого до 13 березня 2017 року. Науковцями було проведено колосальну 

просвітницьку роботу в школах району – лекції, квести, ігри, які мали відкрити для дітей 

Гетьмана Кирила. Конкурс проходив за двома номінаціями: «Слово» та «Пластичне 

мистецтво». Перший «Розум-фест» зібрав 32 учасників [10]. 

Співробітники Національного заповідника «Гетьманська столиця» постійно працюють 

над удосконаленням музейних дитячих програм, які розроблені з урахуванням віку та інтересів 

дітей. Компанією однолітків чи з батьками та вчителями, їм завжди знайдеться чим зайнятись 

в оточенні предметів старовини та творів мистецтва давніх епох в музеях заповідника. На 

екскурсію до Музею археології та Цитаделі Батуринської фортеці приходять маленькі 

батуринці – вихованці ДНЗ «Віночок» (рис. 6). Діти знайомляться з правилами поводження в 

музеї та привчаються до виконання основних правил музейного етикету. Екскурсії проходять 

у формі казок, а також на малечу чекає перегляд мультфільмів відповідної тематики. Подібні 

дитячі програми спрямовані, насамперед, для того, щоб кожна дитина набула не лише 

мистецького, а й загальнокультурного багажу знань та вмінь, разом з тим зацікавилась музеєм 

як місцем зустрічі з дивовижними предметами, захопливими історіями та яскравими 

особистостями минулого. Найголовніше в таких заходах те, що досвідчені екскурсоводи 

заповідника розмовляють з дітьми їхньою мовою – просто, весело, доступно! [7]. 

Гетьманська столиця є учасником кожного Освітнього Арсеналу (Мистецький Арсенал 

(м. Київ), на якому науковцями заповідника були представлені захопливі дитячі музейні 

програми. Інтерактивне музейне заняття «Скарби Івана Мазепи», під час якого юні любителі 

загадок із задоволенням виконали завдання гри і відкрили для себе матеріальні і духовні 

скарби, залишені для нащадків Великим Гетьманом. Програма «Мазепинець Пилип Орлик», 
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майстер-клас та творчі завдання якої мали на меті ближче познайомити гостей фестивалю з 

особистістю автора першої Конституції України та дали можливість стати безпосередніми 

учасниками написання Конституції. Варто зазначити, що Національний історико-культурний 

заповідник «Гетьманська столиця» – єдиний музейний заклад, що представляв на цьому 

фестивалі Чернігівщину [3]. 

2016 року головним редактором Чернігівської обласної газети «Світ – інфо» Петром 

Антоненком та заповідником «Гетьманська столиця» було започатковано просвітницький 

медіапроект «Батурин – Гетьманська столиця». Впродовж двох років існування цього проекту 

було опубліковано 33 статті науковців заповідника. Статті були присвячені багатовіковій 

історії нашого славного міста та знайомили читача з безцінними та унікальними пам’ятками 

архітектури, культури і археології, також розповідали про визначних особистостей Батурина, 

їх життя та діяльність. У публікаціях велику увагу було приділено постатям гетьманів Д. 

Ігнатовича та І. Мазепи, К. Розумовського, родинам Кочубеїв та Розумовських. Значну 

частину публікацій було присвячено традиційним ремеслам, промислам, грошовому обігу та 

торгівлі в Батурині доби Гетьманщини та ін. 

Таким чином, НІКЗ «Гетьманська столиця» у тандемі із батуринськими та іншими 

школами, Батуринською громадою став не лише науково-дослідним центром вивчення історії 

Гетьманщини і Батурина, але й помітним молодіжним осередком культурно-мистецького 

життя в регіоні. 
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Рис. 1. Засідання гуртка «Батуринський курінь» 

 

 
Рис. 2. Обласний музичний фестиваль-конкурс молодих виконавців ім. Андрія Розумовського 
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Рис. 3. День пам’яті Батурина 

 

 
Рис. 4. Різдво у Гетьмана 
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Рис. 5. Андріївські вечорниці 

 

 
Рис. 6. Екскурсія до Музею археології Батурина 
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ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ МУЗЕЇВ ХАРКІВЩИНИ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 

У статті розглядається розвиток музейної мережі Харківської області за часів 

незалежності, аналізується стан комунальних музеїв та мережі музеїв, що створені при 

організаціях та установах. Виокремлюються основні проблеми музейної галузі області, а 

також подаються приклади застосування нових форм роботи у музейні практиці. 

Ключові слова: Харківська область, музеї, комунальні музеї, музейна мережа, музейні 

програми. 

 

Із здобуттям Україною незалежності сталися кардинальні зміни як у культурному 

просторі в цілому, так і у розвитку музейної галузі. Наряду із позитивними змінами 

спостерігається ряд негативних явищ. У тому числі – порушення налагодженої системи 

взаємодій музею і суспільства. Зміна динаміки інтересу до музеїв фіксується в матеріалах 

державної статистики, знаходить відображення в трансформації музейної мережі країни. 

Також радянський залишковий принцип фінансування культури, який перейшов у спадщину 

до нових функціонерів, призвів до катастрофічного недофінансування музеїв усіх рівнів. 

Разом з тим, ці процеси відбуваються одночасно з вдосконаленням музейної практики, 

різнобічними пошуками музеїв в області встановлення ефективних контактів як із музейної 

публікою, так і іншими групами суспільства. Ситуація, що склалася, потребує вивчення та 

осмислення існуючих проблем та шляхів їх подолання. 

Різні аспекти історії та функціонування музеїв Харківщини були і є предметом вивчення 

спеціалістів різних напрямків: істориків, мистецтвознавців, музеєзнавців. Але предметом цих 

досліджень є, як правило, або історія окремих музеїв чи колекцій, або окремих напрямків 

музейної роботи [1; 2; 3; 13]. Заслуговує на увагу науково-допоміжний покажчик, який є 

сумісною працею науковців Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та 

спеціалістів Харківської державної наукової бібліотеки В.Г. Короленка [4]. Видання надає 

можливість отримати інформацію з історії музеїв Харківської області, містить джерельну базу, 

допомагає розібратися у питаннях, що стосуються нормативної бази музейної справи України. 

Але недоліком видання є те, що довідник укладений без урахування сучасної структури 

музейної галузі України та складу і розвитку музейної мережі області. 

Автором даної статі неодноразово досліджувалися різні аспекти музейної справи на 

Харківщині. Починаючи з 2006 р., майже щорічно у матеріалах наукових конференцій, що 

проходили у рамках Сумцовських або Сковородинівських читань, публікувалися аналітичні 

довідки щодо роботи музеїв Харківщини за підсумками року [6; 7; 11], розглядалися питання 

підготовки музейних спеціалістів [10], розвитку науково-освітньої роботи та застосування 

музейної педагогіки у практиці музеїв області [8; 9], досліджувався розвиток музейної мережі 

Харкова та області за радянських часів та часів Незалежності України [12]. 

Мета даної статті – проаналізувати проблеми музеїв Харківської області та фактори, що 

їх спричинили, привернути увагу до цих проблем і показати шляхи розвитку музеїв 

Харківщини на сучасному етапі. Для написання роботи використовувалися матеріали з архіву 

науково-методичного відділу КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова», а саме: 

статистичні звіти про роботу музею за формою 8-нк, річні звіти музеїв Харкова та області, 

довідки про роботу музеїв, складені за результатами виїздів тощо. 

На сьогодні мережа музеїв Харківщини, які знаходяться у віданні Міністерства культури 

України, налічує 32 музеї державного та комунального підпорядкування. В тому числі: 

Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С. Конєва», підпорядкований 

Міністерству культури України, 4 музеї – обласного підпорядкування, 3 музеї Харківської 
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міської ради, 5 – підпорядковані міським радам інших міст обласного значення, 19 – районні 

або сільські комунальні заклади. 

Крім цього, працюють 3 філії та 1 відокремлений відділ. Таким чином, загалом, в області 

працюють 36 музейних закладів державної та комунальної власності. 

З них найбільшу кількість складають краєзнавчі (комплексні) музеї, їх в області 23, крім 

цього, 4 історичних, 2 художніх, 2 літературних і 1 мистецький. 

Крім цього, на обліку управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації перебувають 72 музеї, створені при організаціях та установах, та 4 приватні. 

Більшість з існуючих комунальних музейних закладів Харківської області створені на 

різних засадах ще за часів радянської влади. Але слід зауважити, що попри економічні 

проблеми 90-х років, на хвилі піднесення національної самосвідомості на Харківщині було 

створено цілу низку нових музеїв. У 1991році відкрито Зміївський краєзнавчий музей. У 

1992 р. з’являються Дворічанський, Валківський, Люботинський краєзнавчі музеї. У 1995 р. 

відкрилася Міська художня галерея ім. С.А. Васильківського. 1997 р. створено Історико-

археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів», у 1999 р. відкрито Обласну художню 

галерею «Мистецтво Слобожанщини», 2000 р. – Краєзнавчий музей Печенізького району ім. 

Т.А. Суліми. Разом з тим, розуміючи, що в складних економічних умовах цього часу робота 

музеїв на громадських засадах практично унеможливлюється, намагаючись зберегти ці 

заклади для громади, у деяких містах обласного значення та районних центрах колишні 

громадські музеї приймають у комунальну власність. Так, мережу комунальних музеїв 

доповнюють Куп’янський (1991 р.), Богодухівський (1991 р.), Первомайський (1992 р.), 

Золочівський (1996 р.), Міський музей К.І. Шульженко (1996 р.), Меморіальний музей-

квартира сім’ї Гризодубових (1998 р.) [12, с. 109–110]. 

Водночас поряд з бюджетними музеями на території області продовжують працювати 

музейні заклади, створені при організаціях та установах (колишні музеї на громадських 

засадах). 

Зараз тільки у тих музеях цієї категорії, що перебувають на обліку в Управлінні культури 

і туризму ХОДА, зберігається понад 85 тисяч музейних предметів, які відносяться до 

Музейного фонду України. З них 4145 віднесені до Державної частини музейного фонду 

України. Але будь-який контроль за цією величезною часткою культурної спадщини за 

теперішніх умов майже неможливий. Як правило, більша частина цих музеїв була створена у 

другій половині ХХ сторіччя як музеї на громадських засадах. За часів СРСР, з одного боку, 

їх робота суворо регламентувалася партійними органами, з іншого боку, вони знаходилися під 

методичним керівництвом відділів обласних історичних та краєзнавчих музеїв, що 

забезпечувало чіткий контроль кількості цих музеїв, нагляд за обліком та зберіганням колекцій 

та постійне навчання музейного активу. Присвоєння звання «народний музей» надавало право 

на отримання керівником такого музею заробітної плати з державного бюджету, що 

посилювало відповідальність за роботу такого музею. 

На сьогодні ж неможливо навіть визначити точну кількість музеїв, що створені при 

організаціях та установах, бо не існує чіткої системи їх обліку, крім того, музеї підпорядковані 

різним відомствам, які не координують свою діяльність у даній сфері. Також, в суспільстві 

відсутні правова освіта та усвідомлення відповідальності за недотримання законодавства в 

музейній галузі та в галузі охорони культурної спадщини. Велика кількість колишніх 

заводських музеїв після закриття підприємств безслідно зникли. Частина з тих, що збереглися, 

через відсутність фінансування законсервовані у тому вигляді, в якому перебували на момент 

кризи 90-х років ХХ сторіччя, тобто у вигляді кімнат трудової та бойової слави, і зараз не 

приймають відвідувачів. Інші, які збереглися при підприємствах, що стали приватними або 

акціонерними товариствами, підпорядковуються тільки керівництву цих організацій і дуже 

часто не бажають співпрацювати ані з методичними центрами, ані з органами культури. Також 

виведені поза межі впливу органів культури дуже велика кількість музеїв, що створені при 

навчальних закладах (наприклад, у м. Харкові та області їх налічується понад 300, і жоден з 

них не перебуває на обліку Управління культури і туризму ХОДА). У Харківській області 
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методичним центром для музеїв при навчальних закладах є станція юних туристів. Дуже 

сумнівно, що в закладі, який ніяким чином не пов'язаний з музейною діяльністю, є необхідна 

кваліфікація та можливості для надання якісної методичної допомоги. Проблемою є і те, що 

існує велика кількість нових музеїв, створених у останні два десятиріччя, які працюють поза 

межами музейного законодавства, відмовляються ставати на облік та надавати будь-яку 

інформацію про свою роботу. Відсутність чіткого правового статусу музеїв, створених при 

організаціях та установах, єдиного керівного центру для всіх їх видів, нормативних актів щодо 

створення та роботи таких музеїв, а також механізму впливу на засновників та власників цих 

музеїв з боку державних органів унеможливлює їх облік та контроль за збереженням колекцій. 

У комунальних музеях Харкова і області на сьогодні зберігаються понад 600 тис. 

музейних предметів. Це безцінні зібрання художніх творів, етнографічні, нумізматичні, 

філателістичні колекції, вогнепальна та холодна зброя, особисті речі та документи видатних 

харків'ян, вчених, діячів культури, космонавтів.  

На жаль, слід відмітити, що потужний історико-культурний потенціал музеїв 

Харківщини не використовується повною мірою, в зв’язку з наявністю ряду значних проблем. 

До головних з них слід віднести недостатність експозиційних площ, неналежний рівень 

охорони музейних експонатів, недостатній рівень кадрового та інформаційного забезпечення, 

брак актуальних інформаційних й інтелектуальних технологій. Однією з найболючіших 

проблем музеїв Харківщини є їх незадовільний технічний стан. Це стосується практично всіх 

музеїв. Невідповідність будівель сучасним вимогам музейного будівництва, нерозвинена 

інфраструктура, застаріле експозиційне обладнання, повна відсутність сучасного технічного 

оснащення як в експозиціях, так і у фондах – все це негативно впливає на імідж музейних 

закладів. Досі у більшості районних музеїв Харківської області збереглися експозиції, 

побудовані за радянських часів. Крім цього, залишається низка питань, які не вирішуються 

роками, що створює серйозну загрозу стану збереження експонатів. Зокрема, продовжують 

залишатися без опалення будівлі Історико-археологічного музею-заповідника «Верхній 

Салтів», Богодухівського краєзнавчого музею та краєзнавчого музею смт. Слобожанське. Досі 

не має свого приміщення Люботинський краєзнавчий музей. Виставки музею розташовуються 

у фойє бібліотеки, яке є прохідним місцем. Охоронна сигналізація відсутня, в штаті музею 

тільки два співробітники: директор і зберігач, які вимушені по черзі охороняти експозицію. 

Великою проблемою є вкрай незадовільне забезпечення музейних закладів штатами. Так, у 13 

музеях Харківської області у штатних розкладах або 1,5 (директор та техпрацівник), або 2 

(директор та зберігач) ставки. Виникає питання, яким чином у таких музеях забезпечувати 

збереження та облік музейних колекцій, проводити науково-дослідну, експозиційну, 

виставкову роботу? До того ж, останнім часом з’явилася нова загроза. Через низький рівень 

заробітної плати у музейній галузі (на сьогодні наукові співробітники музеїв всіх категорій, 

крім національних, мають зарплату лише на 35 гривень більше мінімальної, більше того, таку 

ж зарплату мають директори районних та сільських музеїв) у останні роки спостерігається 

значний відтік музейних спеціалістів. З музеїв уходить найкраща молодь, уходять досвідчені 

працівники. В Харківській області вже виникали ситуації, коли через відсутність персоналу 

музеї просто зачинялися. Тобто існує загроза не тільки щодо якості музейного продукту, але 

загроза збереженню фондових колекцій. 

Коріння всіх цих проблем криється у хронічній хворобі всієї музейної галузі України – 

відсутності належного фінансування. Кошти, якщо й виділяються, то або на вирішення 

невідкладних проблем (аварійні ситуації), або на косметичні ремонти. Більша ж частина 

бюджетного фінансування витрачається на видатки споживання (зарплата, охорона, 

комунальні платежі тощо), а видатки розвитку не лише не зростають, а навіть зменшуються 

останнім часом. За статистичними спостереженнями, в Україні 85% бюджету музею ідуть на 

зарплату працівників, 15 % – на сплату комунальних послуг, тоді як у цивілізованих країнах 

на оплату праці виділяють лише 5–10 % від загального бюджету [14, с. 14]. 

Крім цього, останнім часом цікавість населення до місцевих музеїв відчутно знизилася. 

Причини цього очевидні. По-перше, швидкий розвиток комп’ютерних технологій, можливості 
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аудіо-відеоапаратури, насиченість, у зв’язку з цим, інформаційного простору надають 

можливість швидко отримати будь-яку інформацію без особливих зусиль. По-друге, велика 

частина освіченого та допитливого українського населення отримала можливість 

безперешкодно подорожувати поза межами пострадянського простору і знайомитися з 

найкращими досягненнями сучасного музейництва в Європі. На цьому тлі маємо музеї із 

обладнанням, застарілим фізично і морально, музеї-близнюки, створені за єдиним тематично-

хронологічним принципом, заповнені однаковими рушниками, сорочками, предметами 

побуту, посвідченнями і грамотами, фотографіями та фронтовими листами. Адже, як 

зазначалося, велика кількість районних музеїв утворені з колишніх музеїв на громадських 

засадах, і їх експозиції так і залишилися на науковому, технічному та естетичному рівні 

громадських музеїв 60-70-х років. Для цих музеїв не йдеться про створення якогось 

оригінального образу експозиції, про сучасні художні рішення або новітні наукові концепції, 

що врахували би вимоги сьогодення, адже тут не вирішуються питання щодо придбання 

самого елементарного експозиційного обладнання, для деяких з них гостро стоїть проблема 

браку експозиційної площі. Навіть ті музеї, що мають експозиції, створені за професійними 

проектами Харківського художнього фонду наприкінці 80-х – початку 90-х років (Красноград, 

Барвінкове, Сахновщина тощо) не набагато кращі за колишні громадські. Адже, на жаль, 

рівень цих проектів дуже низький, і інакше як халтурою ці розробки назвати не можна. 

Тож, наші музеї з їх застарілими експозиціями та відсутністю будь-якої інфраструктури 

не витримують конкуренції і втрачають відвідувачів. 

З точки зору автора, критичний стан, у якому перебувають музеї в Харківській області і 

в Україні взагалі, склався через те, що на сьогодні на всіх рівнях влади відсутнє чітке 

розуміння тієї ролі, що має відігравати музей у сучасному суспільстві. Складається враження 

. що Незалежній Україні музеї дісталися в спадщину від радянської влади як додаток, з яким 

не зрозуміло, що робити: і закрити неначе б то не можна, і утримувати не ясно як і для чого. У 

той же час незаперечним є факт, що саме музеї займають особливе місце у гуманізації 

особистості. Саме в музеї з'являється можливість не тільки відчути емоційний підйом, але й 

доторкнутися до минулих епох, відчути своє місце в історії, чого не можуть надати інші освітні 

інститути. Можновладці повинні добре розуміти місію та можливості музеїв, їх роль у 

виховному і освітньому процесі і, разом з тим, розуміти потреби музейних закладів. Адже 

досвід показує, що саме там, де влада любить і пишається своїми музеями, їх любить і відвідує 

населення, вони є цікавими і для туристів. Вкладаючи кошти в музеї, держава вкладає їх у 

майбутнє своєї нації, у рівень культури та освіти своїх громадян, їх патріотизм та усвідомлення 

своєї самобутності. 

Натомість музеї Харківщини шукають альтернативні джерела фінансування. Одним з 

таких напрямків є участь у грантових програмах та конкурсах. На жаль, отримати гроші за 

рахунок грантів вдається не дуже часто. Однак у 2014 р. за рахунок грантової програми «і3» 

Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Харківський літературний музей відкрив дитячий 

освітньо-розважальний центр «Книга», орієнтований на дітей та підлітків. У 2016 р. ідея 

вуличної бібліотеки Харківського літературного музею «Книжкова клюмба в ЛітМузеї» 

виграла грант від благодійної організації CANactions. Того ж року співробітниками цього 

музею за фінансової та організаційної підтримки Благодійного фонду соціального розвитку 

Харківської області був проведений фестиваль «Віч-на-віч: соціокультурна взаємодія зрячих і 

незрячих людей». 

Також Ізюмський краєзнавчій музей імені М.В. Сібільова у 2010 році став переможцем 

в програмі «Конкурс малих грантів» благодійного фонду «Громадські ініціативи» з проектом 

«Оптимізація умов збереження музейної колекції». У 2013 р. Первомайський краєзнавчий 

музей взяв учать та отримав перемогу у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування з проектом «Відновлення та збереження традицій 

Слобожанщини шляхом створення Центру народної творчості на базі Первомайського 

краєзнавчого музею». 
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Протягом останніх років музеї Харківської області беруть активну участь і перемагають 
у щорічних конкурсах міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» 
Харківської обласної ради. У 2012 р. Сахновщинський районний історико-краєзнавчий музей  
в рамках цього конкурсу отримав кошти на реалізацію програми «Новітні технології музею – 
нагальна потреба сьогодення», у 2016 та 2018 роках цей же музей разом із районним 
об’єднанням інвалідів «Союз Чорнобиль України» отримали перемогу в конкурсі із проектами 
«Облаштування кімнати Чорнобильської слави в комунальному закладі «Сахновщинський 
районний історико-краєзнавчий музей» та «Облаштування зали «Відомі люди 
Сахновщинського краю» в комунальному закладі «Сахновщинський районний історико-
краєзнавчий музей». У 2015 р. у конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє» перемогу отримав 
проект Первомайського краєзнавчого музею «Краєзнавчому музею – енергозберігаючі вікна». 
У 2016 р. у цьому ж конкурсі переміг проект Валківського краєзнавчого музею «Актуалізація 
минулого для ідентифікації сучасного». У 2018 р. Ізюмський краєзнавчій музей імені 
М.В. Сібільова переміг у конкурсі з проектом «Історико-культурне та природне надбання як 
складова збереження екології та розвитку туризму», а Дворічанський районний краєзнавчий 
музей разом із громадською організацією «Дворічанська районна спілка ветеранів 
Афганістану» отримали 160 тисяч грн. на проект «Популяризація минулого заради збереження 
майбутнього» в номінації «Історико-культурна спадщина та розвиток туризму». За рахунок 
реалізації цих проектів були побудовані нові виставки у музеях, відбувалися часткові ремонти, 
закупалося технічне обладнання, розроблялися і проводилися освітні заходи. 

Однак незаперечним є той факт, що сьогодні музейна сфера потребує масштабних 
системних перетворень у всіх напрямках роботи. Також зрозуміло, що одним з головних 
завдань повинно бути створення нових експозицій. Так само кожен небайдужий музейник 
розуміє, що на сучасному етапі експозиційне будівництво потребує новаторського підходу, 
експерименту, критичного переосмислення багатьох колишніх положень і поглядів на зміст 
експозицій. Сучасна експозиція повинна більш, ніж будь-коли демонструвати зв’язок науки з 
різноманітністю творчих концепцій, різних авторських поглядів і позицій, відповідати 
сучасним загальнокультурним та естетичним запитам, мати можливість розвитку за рахунок 
якісної технічної бази та новітніх технологій. Однак попри все харківські музейні працівники 
залишаються сам на сам із викликами часу та своїми проблемами. 

Тож, усвідомлюючи свою роль у виховному процесі громадського суспільства, та 
зважаючи на відсутність державної підтримки у вдосконаленні музейних експозицій, 
співробітники музеїв Харківської області намагаються залучити відвідувачів, розширюючи 
арсенал методів науково-освітньої роботи. 

Хочу нагадати, що за радянських часів основним контингентом музейних відвідувачів 
були саме учні. Для освітніх закладів колишнього Радянського Союзу відвідування музеїв 
було обов’язковим, бо це було одним з елементів ідеологічного виховання. Хочу навести деяку 
статистику: у 1975 році музеї України відвідало 23 416000 осіб [5, с. 389], у 1990 – 31800 000 
[15, с. 453], а у 2014 – 14 200000 [15, с. 453], тобто, більш ніж удвічі менше в порівнянні з 1990 
роком. Ми бачимо, що, втративши державне замовлення, а з ним і державну підтримку, музеї 
втратили і велику кількість своїх відвідувачів. Разом з тим, з радянських часів українським 
музеям дістався у спадок стереотип, за яким музеї, особливо історичні та краєзнавчі, 
вважаються нудними, нецікавими, сірими, схожими один на один. Зрозуміло, що доля правди 
в цьому є. Адже, як вже зазначалося, за відсутністю фінансування музеї не можуть створювати 
сучасні нові експозиції, які б колекції вони не мали. А експозиція або виставка, створена 
власноруч, з того, що маємо, – і виглядає, як створена власноруч, з того, що маємо. Але правда 
й те, що сьогодні у культурному просторі України, і, в тому числі Харківщини, з'являються і 
укорінюються зовсім нові підходи до музейної роботи, які є не тільки цікавими, але й дієвими 
з точки зору виховання молодого покоління українців. Музеї Харківської області 
трансформували свою діяльність і пропонують силу-силенну цікавих новітніх форм роботи. 

Сьогодні в рамках програми «Музей – храм культури» в Харківському художньому музеї 
крім «Фермати» працюють клуби «Кудесники», «Натхнення», «Релігії світу», «Університет 
третього віку» тощо. Успішно проходять тут заняття програми «Краса всередині нас» для 
вагітних жінок і лекторію для батьків і дітей «Абетка мистецтва». У січні 2016 року 
Харківський художній музей вперше розпочав  цикл занять з дітьми з синдромом Дауна та 
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аутизмом. Підготовка до цих занять почалась із зустрічі співробітників музею з психологом, 
який дав коротку консультацію щодо особливостей світосприйняття та поведінки дітей з 
такими захворюваннями. Після цього відбулося 6 занять, у кожному з яких брали участь до 5-
ти дітей. З кожною дитиною працював окремий співробітник музею. Зміст і складність занять 
змінювалися. Наприклад, на першому занятті діти самостійно або за допомогою батьків 
створили листівку з використанням елементів орігамі. Іншим разом відбулась прогулянка 
постійною експозицією «Українське і російське мистецтво XVI – поч. XX ст.», під час якої їм 
було запропоновано знайти картину, де зображено ялини або зиму. Темою останньої зустрічі 
був «Портрет» тощо. 

Дуже цікавим є досвід Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна. На сьогодні в музеї 
працюють декілька інтерактивних циклів для дітей. Усі вони містять елементи гри і 
змагальності, а також супроводжуються мультимедійними презентаціями. Причому ці цикли 
абсолютно різні за своєю наповненістю. Наприклад, на заняттях циклу «І оживають речі» за 
допомогою музейних предметів відвідувачі знайомляться з історією розвитку речей і явищ, 
що оточують людину. Під час заняття «Хранителі часу» дітям демонструються різні види 
годинників На зустрічі обговорюють, що таке час і навіщо він потрібен, як люди навчилися 
його рахувати, мають можливість послухати цокання механічних годинників, бій Біг Бена 
тощо. Лектор демонструє роботу вогньового годинника, а також показує, як працює годинник 
із зозулею і як відкривається кишеньковий годинник. Діти можуть самі спробувати визначити 
час за допомогою пісочного годинника. Під час заняття «Від стилоса до авторучки …» 
відвідувачі дізнаються про те, які існували засоби збереження інформації в різні часи, вони 
можуть спробувати писати гусячим пером, власноруч виготовити глиняну табличку, в якості 
писала використати кісточку тварини, перевірити, чи справді не витікає чорнило з 
«невиливайки» тощо. 

На заняттях циклів «Азбука мистецтва» та «Українські народні традиції та промисли» 
діти та дорослі знайомляться з різними жанрами образотворчого мистецтва та народними 
промислами, представленими в колекції музею, а також випробовують себе у ролі майстрів. 
Заняття циклу «Найдавніше минуле краю» присвячені різним сторінкам історії міста. На 
заняттях циклу «Дитяче свято в музеї» відвідувачі мають можливість дізнатися багато 
цікавого про українські традиційні свята. Також розроблений цикл «Знайомимось з Рєпіним», 
що має на меті популяризацію творчості художника. І що важливо, що кожен з цих циклів 
постійно доповнюється новими заняттями. 

Безумовно, активно використовує в своїй роботі нові методи і Харківський історичний 
музей. Для дітей молодшого та середнього віку розроблений цілий ряд заходів з 
використанням елементів інтерактиву та застосуванням мультимедійних технологій. 

Одним з найцікавіших з них є музейний захід-гра «Стежками давніх гончарів», який 
включає мультимедійну лекцію, ігрові конкурси, майстер-клас з ліплення глиняних виробів та 
вікторину. Також дуже популярними є музейні заняття «Козацькому роду нема переводу», 
«Жіноча мода ХІХ ст. у дзеркалі історії», «Історія поштової листівки» (включає майстер-клас 
з виготовлення святкової листівки), «Історія солодкого життя», «Диво приходить грудневої 
ночі» (До Дня Святого Миколая) тощо. 

Віддалений на 60 км від Харкова Національний літературно-меморіальний музей 
Г.С. Сковороди тим не менш є центром проведення фестивалів, фольклорних та літературно-
мистецьких свят. Постійними є фестиваль «Сьогодні Купала, а завтра Івана», яблучний пленер 
«ApplInAir», фольклорне свято «Вся надія на Колодія». На ці свята з’їжджаються учасники та 
відвідувачі із всіх куточків Харківщини. Також співробітниками цього музею традиційно до 
різдвяних свят проводиться спеціальна програма «Ангели, знижайтеся, до землі 
зближайтеся…» та вертеп, у яких беруть участь як відвідувачі здалеку, так і мешканці села. У 
2015 році Національним літературно-меморіальним музеєм Г.С. Сковороди в у межах 
програми «ProMuseum» втілений проект «Мандрівець». Це настільна гра, створена за 
мотивами життя і творчості Григорія Сковороди. В ігровій формі діти не тільки проходять 
шлях від місця народження філософа (Чорнухи) через всі найвизначніші міста, де він побував 
(Київ, Петербург, Токай, Дрезден, Переяслав, Москву, Харків), до місця його поховання 
(Сковородинівка), а й виконують завдання місій («Себепізнання», «Сродна праця», «Сродне 
навчання», «Дружба», «Свобода», «Бачити двоє: дві натури»), читають афоризми Сковороди і 
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відтворюють його життєвий шлях. Гра має ігрове поле два на два метри, чималенький м’який 
гральний кубик і такі ж великі картки й фішки (а зовсім малим дітям дозволяється самим 
ставати на поле і бути «гральними фігурками») 

Безумовним лідером з впровадження музейного інтерактивну не тільки в Харківській 
області, а, мабуть, і у всій Україні є Харківський літературний музей. В арсеналі їх роботи – 
театралізовані свята, інсценування, майстер-класи, квести, розважальні програми, тренінги, 
турніри, вікторини, кінопокази, рольові ігри, тощо. З метою створення інтерактивного 
простору у червні 2014 р. в ХЛМ відкрився дитячий освітньо-розважальний центр «Книга», 
орієнтований на дітей та підлітків. Основна ідея центру – відкрити книгу для дітей, дати їм 
відчути радість читання. Тут використовуються всі новітні освітні методики. На цих заняттях 
в ігровій формі дитина дізнається про цікаві факти з життя письменників і літературних героїв, 
пише свою міні-історію, виготовляє собі на згадку маленький сувенір. Нові виставки в центрі – 
це нові захоплюючі подорожі та цікаві відкриття. Так, наприклад, у 2015 році в центрі 
відкрилася виставка «Фантастична книга в кабінеті професора Крейзі Форда». На її основі 
було розроблено декілька програм: проходили квести «Винаходи», «Захоплюючі світи», 
«Роботи», освітні ігри «Сигнальні вогні на літаках», «Цікаве шифрування», «Подорож на 
Місяць», «Фантастичне харчування». А за допомогою настільної карткової гри «Машина 
часу» можна було відправитись у цікаву подорож часом, дізнатися, коли люди почали 
вимірювати час і чи можна опинитися поза часом, як потрапити в минуле чи майбутнє. 

Доповнюють новими формами свою роботу і районні та сільські музейні заклади. Одним 
з перших серед цих музеїв на Харківщині ввів у свою роботу інтерактивні заняття Куп’янський 
краєзнавчий музей. Ще у 2009 році у музеї був розроблений цикл заходів з музейної педагогіки 
«Музейні легенди». Сюди увійшли такі заняття: «Подорож грошей крізь час», «Орел або 
решка», «Від рубеля до праски», «Історичні пригоди лампи». Також, на базі художніх виставок 
Куп’янського краєзнавчого музею методистом психологічної служби відділу освіти міськради 
проводяться тренінгові заняття з розвитку творчих здібностей дітей. 

Цілу низку інтерактивних заходів розроблено співробітниками Балаклійського 
краєзнавчого музею. Наприклад, для дітей середнього та старшого шкільного віку на основі 
виставки «Любив, страждав, боровся…» та експозиції «Етнографія рідного краю» розроблена 
історико-літературна екскурсія-вікторина «Тієї слави козацької повік не забудемо». Великою 
популярністю користуються історико-етнографічний квест «Погляд крізь століття» та 
інтерактивна екскурсія «Балаклійщина у роки Другої світової війни». 

Інтерактивні методи роботи з відвідувачами успішно застосовуються в Ізюмському 
краєзнавчому музеї ім. М.В. Сібільова. Серед найцікавіших екскурсія-вікторина «Ізюмські 
козаки: військові походи та побут», інтерактивна екскурсія з елементами театралізації «Ізюм – 
повітове місто», театралізована екскурсія підготовлену у співпраці із громадською 
організацією «Ізюмське військово-історичне товариство «Плацдарм» «Визволителям уклін із 
сьогодення», пізнавальне заняття з елементами гри для дітей молодшого шкільного віку 
«Наука археологія. Археологічні предмети в музеї». 

Підводячи підсумок, можна сказати, що сьогодні в музейній сфері Харківщини, так, як і 
у всій Україні, продовжують накопичуватися проблеми, породжені безвідповідальним 
ставленням влади не тільки до музейних закладів, а й до всієї культурної спадщини країни 
взагалі. Саме через це музеї страждають від неналежного фінансування, не мають можливості 
створювати належні умови для зберігання та охорони фондових колекцій, не будують 
сучасних та цікавих експозицій, втрачають кваліфіковані кадри. Але, попри все, саме в останні 
роки музеї Харківщини перейшли на зовсім інший рівень спілкування з відвідувачем, 
поступово поєднуючи освітній процес з виховним та роблячи його більш цікавим і змістовним. 
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Alla Panchenko 
ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS OF KHARKOV MUSEUMS DURING THE 

INDEPENDENCE TIMES OF UKRAINE 
This article covers the development of Kharkov museum chain during the Independence times 

of Ukraine, it analyzes the condition of communal museums and the condition of the museums created 
at different organizations. The problems of the museum industry are singled out and the examples of 
new forms of work in museum practice are given. 
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РЕПЕРТУАР КНИГ ГРАЖДАНСЬКОГО ДРУКУ XVIII-XIX СТ. 

МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ Г.С. СКОВОРОДИ 

 

У статті автор подає інформацію про гражданське книгодрукування, аналізує книги 

гражданського друку XVIII−XIX ст. Меморіального музею Г.С. Сковороди та розкриває 

тематику і класифікацію досліджених стародруків. 
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З часу виникнення писемності духовне життя суспільства пов’язане з книгою, яка не 

тільки несла певну інформацію, а й була відображенням своєї епохи. З розвитком 

книгодрукування на території України, як і на інших землях східних слов’ян, книга 

гражданського друку, як один із факторів культури, була серед найважливіших засобів 

піднесення рівня освіти, науки та зміни світогляду людей, виступала посередником у 

здійсненні і розширенні контактів зі східнослов’янськими народами та західноєвропейською 

культурою. 

Книги – жива пам’ять поколінь, невичерпне джерело фактів і подій минулого. Дуже 

важливо не лише знати, вивчати, досліджувати раритети, а й донести ці скарби до відвідувачів 

музею, зробити все можливе для того, щоб безцінні книжкові багатства збереглися і для наших 

нащадків. 

Рідкісні і цінні видання минулих століть мають виняткову наукову, духовну й 

матеріальну цінність. Особливо актуальне сьогодні питання про необхідність збереження тих 

видань, що є джерелом духовної культури минулого і багатою базою для вивчення історії 

різних галузей знання. 

Дане наукове дослідження сприятиме розширенню інформації про гражданське 

книгодрукування та дасть можливість простежити, як змінювались основні характеристики 

даної літератури. 

В експозиції Меморіального музею Г.С. Сковороди налічується понад 400 одиниць 

видань, що відносяться до пам’яток, як зарубіжного так і вітчизняного стародруку, серед яких 

на даний час виявлено 157 примірників книг гражданського друку. Вони є пам’ятками історії 

та культури своєї епохи. Книги гражданського друку рідкісні, бо вони є стародруками, 

виділяються за часом друкування, задавнені, котрих у зв’язку з цим залишилося порівняно 

небагато [5, с. 31]. 

Унікальні зібрання, що накопичувались у Заповіднику, як правило, не фіксувалися, і тому 

сьогодні складно розібратися, що становить ядро колекції книг в експозиції Меморіального 

музею Г.С. Сковороди, чому та чи інша книжка були сюди відібрані. Безперечно одне – це 

видання, що мають історичну, духовну, культурну і наукову цінність. 

Значення рідкісних і цінних видань як важливого наукового джерела, що дає сучасникам 

цінні відомості з питань педагогіки, психології, літератури, мови, етнографії, історії, важко 

переоцінити. Наприклад, перлинами та окрасою експозиції музею є книги гражданського 

друку ХVIII–XIX ст. «Общенародное наставление или наука о правах и должностях» 1785р., 

«Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии» ч. I, ч. II 1798–1799 рр., 

«Советы премудрости или собрание правил соломоно-сираховых» 1785 р., А. Маклий 

«Утешение философское» 1794 р., «Новейшая география Российской империи» 1807 р., Иоанн 

Амос Комений «Видимый мир» 1788 р. та ін. 

Основним джерелом надходження до колекції книг, що знаходяться в експозиції 

Меморіального музею Г.С. Сковороди стали обмінно-резервні фонди Центральної наукової 

бібліотеки Академії наук УРСР, Державної бібліотеки ім. В. Леніна в Москві, Державної 

Публічної бібліотеки імені М.Є. Салтикова-Щедріна [1; 2]. 
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Пріоритетними напрямками роботи та завданням на сьогодні є виділення з загальної 

колекції експозиції Меморіального музею Г.С. Сковороди книг гражданського друку, 

упорядкуванням зібрання, оптимізація режиму збереження, удосконалення науково-

пізнавальних заходів (популяризація зібрання), забезпечення сучасного наукового рівня 

роботи з розкриття колекції. 

На рубежі XVІІ–XVІІІ ст. Росія, до складу якої входила Лівобережна Україна, значно 

відставала у сферах науки та освіти у порівнянні з Польщею, але завдяки реформам Петра І 

вона швидко досягла високих темпів розвитку. В 1708 р. за наказом Петра І для розвитку 

науки, освіти, світського книгодрукування та просвітництва в цілому було запроваджено 

новий шрифт – гражданський. 

Поява нового шрифту для різних систем письма того чи іншого народу означає, як 

правило, початок нової епохи, нового періоду в його культурному житті. В наш час, коли друк 

відіграє важливу роль, особливе значення має дослідження витоків сучасного шрифту, його 

історії і практики застосування на різних етапах розвитку [8, с. 5]. 

У правління царя Петра I (1689–1725 рр.) в Росії сталася реформа кириличного шрифту. 

Напівустав, що застосовувався раніше, був збережений лише для набору релігійної літератури. 

Для решти видань був введений шрифт, що формою наслідував латинську антикву і пізніше 

названий гражданським. Був також частково змінений склад російського алфавіту, 

затверджено вживання європейських (арабських) цифр, впорядковані пунктуація і вживання 

прописних літер в наборі. По суті, введення цивільного шрифту означало адаптацію кирилиці, 

пристосування кириличних букв до форм латинської антикви. 

Новий гражданський шрифт остаточно увійшов в обіг до середини XVIII ст., коли він 

став звичним для покоління, яке по ньому навчалось грамоті. В незмінному вигляді цей шрифт 

існував аж до реформи 1918 р. 

Видання гражданським шрифтом на початку століття почали розповсюджуватися як на 

території Росії, так і за її межами. В першій половині XVIII ст. російські книги гражданського 

друку були вже відомі й на Лівобережній Україні, але ширшого розповсюдження вони набули 

в середині XVIII ст. За часів Петра І темпи друку наукових видань в Росії значно 

прискорились. Книги надруковані за життя Петра І (так звані петровські видання) вважаються 

надзвичайно рідкісними. Найбільш цікаві серед них «Приемы циркуля и линейки» (С.-

Петербург, 1709) та «Геометрия практика» (С.-Петербург, 1709). 

Після смерті Петра І друкарні виявилися в скрутному фінансовому становищі, на складах 

залежувалося багато непроданої літератури. Багато книг було заборонено з самих незначних 

приводів: перечили церковним догматам, принижували російських правителів тощо. 

Особливо переслідувалися твори старообрядців. 

При Катерині І розвиток книжкової справи дещо загальмувався. І в наступні роки випуск 

нових книг також був складною справою, особливо це стосувалось тих, які подавали нові 

наукові ідеї. Так через цензурні обмеження у 1728 р. не дозволили друкувати працю академіка 

Деліля про рух Землі [7, с. 21] У збірці Меморіального музею Г.С. Сковороди найбільш раннім 

виданням книг гражданського друку є книга «Сокращение математическое для употребление 

его величества Императора всея России. Часть вторая. Содержащая астрономию и географию» 

(Спб., 1728, АК-879). 

У роки правління Анни Іоанівни книгодрукування наукових книг також майже не 

активізувалось. Більше уваги приділяли виданню поетичних, історичних, богословських 

творів. Тоді Академія наук одержала привілеї на видання календарів. До речі, на Лівобережній 

Україні наказано було відбирати та спалювати календарі, що привозились із Польщі. У збірці 

Меморіального музею Г.С. Сковороди є книги даного періоду: Карон Франциск «Описаніе о 

Японе» (СПб., 1734, АК-416) Перша частина книги перекладена Степаном Коровіним 

Синбиреніним, а друга і третя – Іваном Горлицьким; «Житіе и дела Марка Аврелія Антонина 

цесаря римскаго а при томъ собственныя, и примудрыя его разсужденіи о себе самомъ» (СПб., 

1740, АК-82) та «Описание жития и дел принца Евгения герцога Савойского и 
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генералиссимуса над армиями его римскаго цесарскаго величества и всея империи» (СПб., 

1740, АК-424). 

За царювання Єлизавети Петрівни більше розповсюджувалися книги, надруковані 

французькою мовою. В асортименті книжкової продукції домінували церковні книги, азбуки, 

букварі, художні твори. Друкували також і наукові книги. 

У 1755 році в культурному житті Росії відбулася винятково важлива подія: за ініціативою 

та при участі М.В. Ломоносова (1711–1765 рр.) в Москві було відкрито університет. 1756 р. 

при цьому навчальному закладі з’явилася друкарня, яка за 20 років видала близько 1000 назв 

книг. Одним з перших стало видання зібрання творів М.Ломоносова у 2-х томах. Це чудово 

оформлене видання з гравірованим портретом автора. В зібрання ввійшли поетичні твори 

Ломоносова, твори з хімії, фізики, астрономії, географії, історії, кристалографії. У 

Меморіальному музеї Г.С. Сковороди експонується праця М. Ломоносова «Древняя 

Российская история от начала российского народа до кончины великого класса Ярослава 

Первого или до 1054 года» (СПб., 1766, АК-109). 

При Московському університеті видавалася газета «Московские ведомости», журнали 

«Полезное увеселение», «Свободные часы», «Доброе намерение». 

Але основним центром книговидавництва була Академія наук (1725 р.). Для організації 

друкарні при Академії наук були привезені з Голландії друкарські верстати і шрифти. Видання 

академії славилися не лише глибоким науковим змістом, а й якісним поліграфічним 

оформленням. З 2 січня 1728 р. при АН виходить газета «Санкт-Петербургские ведомости», 

головним редактором якої згодом став М. Ломоносов. Книги друкувалися як російською, так 

і іноземними мовами. Художня література в більшості випадків була представлена одами 

(В. Тредіаковського, М. Ломоносова), математика – працями Л. Ейлера, фізика і хімія – 

творами М. Ломоносова. Видавалися також книги з питань військової справи та металургії. В 

50-х рр. ХVІІІ ст. вийшли кращі зразки навчальних видань: «Российская грамматика» 

М. Ломоносова, «История Российская с древнейших времен» В. Татіщева, «О правилах 

российского стихотворства» М. Ломоносова, його ж «Риторика». Академія наук видавала 

велику кількість словників, календарів [4, с. 42]. У збірці Меморіального музею 

Г.С. Сковороди виявлено 11 книг вищезазначеного періоду, серед яких: Марк Туллій Ціцерон. 

«Три книги о должностях». (СПБ, 1761 АК-896), «Древняя История», т. ІІІ (СПб, 1752 АК-

887), Фонтенель В. «Разговоры о множестве миров» (СПб., 1761, АК-127), «Сочинения и 

переводы к пользе и увеселению служащия. 1-6 м-цы» (СПб., 1758, АК-442), Гейнекс І.Г., 

«Основания умственной и нравоучительной философии…» (М., 1761, АК-94) та ін. 

Особливого розвитку книжкова справа в Росії набула в початковий період правління 

Катерини ІІ – значно зросла кількість видань. Наприкінці 80-х років у Росії друкували більше 

350 найменувань на рік [7, с. 21]. Навчальні та наукові видання стали більше розповсюджувати 

в провінціях, що було пов’язано зі шкільною реформою 80-х рр. Катерина ІІ видала ряд указів 

про створення нових друкарень. 

До речі, коли Катерина ІІ подорожувала Україною і в 1787 р. перебувала в Києві, під час 

одного з урочистих обідів вона подарувала А. Нарушевичу зібрання праць М. Ломоносова. Це 

свідчить про те, що книги на той час були почесним та дорогим подарунком [7, с. 25]. 

Слід відмітити розширення видань вкінці ХVІІІ ст., що стало помітним явищем 

прогресивної видавничої діяльності. В 1768 р. в Москві почало виходити «Собрание, 

старающееся о переводе иностранных книг на российский язык». Воно мало на меті 

познайомити читача з творами передових мислителів ХVІІІ ст. Очолили роботу по випуску 

«Собрания» директор Академії наук В.Г. Орлов і Г.В. Козіцький. В підготовці видання 

приймали участь І.Ф. Богданович, А.Н. Радищев, Я.Б. Княжнін та більш як сто перекладачів. 

Переклади здійснювалися з грецької, латинської, французької, німецької, англійської, 

італійської і навіть з китайської мови. У Меморіальному музеї Г.С. Сковороди експонується 

декілька таких видань: Берламін Роберто «Наука благополучно умирать» переклад з 

латинської Василя Бєляєва (М., 1783. АК-85), Венеціанин Лудовік Корнелій «Опыт о пользе 
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трезвыя жизни» переклад Петра Погорецького (М., 1768. АК-417), Маттей Христіан Фрідерік 

«О синтаксисе, или, сочиненіи слова» (М., 1780. АК-3169) та ін. 

Протягом 15 років було підготовлено 112 назв книг, серед них твори античних 

письменників, французьких просвітителів. Перекладалися також книги з історії, географії, 

астрономії, фізики, хімії. В 1783 р. «Собрание» припинило своє існування. Його основна 

заслуга – ознайомлення російського читача з найкращими зарубіжними творами. Багато з 

перекладів, виконаних «Собранием», не перевидавалися до початку ХХ ст. [4, с. 43]. 

Видатну роль в історії книговидавничої справи зіграв видатний просвітитель, 

громадський діяч, письменник і книговидавець Микола Іванович Новіков (1744–1818 рр.), 

який вбачав свою місію в просвітництві народу як основного засобу боротьби проти 

жорстокості поміщиків по відношенню до селян, у встановленні справедливого соціального 

устрою. В 1769 р. М. Новіков починає свою громадсько-політичну діяльність, випускаючи 

сатиричний журнал для боротьби з кріпацтвом і соціальними пороками «Трутень». Епіграфом 

до журналу він взяв слова з байки А.П. Сумарокова «Жуки і бджоли»: «Вони працюють, а ви 

їх труд їсте». В журналі гостро висміювалися трутні-дворяни, туніядці-поміщики. Журнал 

явно не сподобався Катерині ІІ, автор був підданий цензурним і поліцейським 

переслідуванням. В 1770 р. журнал перестав виходити, але вже через місяць М. Новіков почав 

видавати новий сатиричний журнал «Пустомеля». Вийшло всього два номери. Через два роки 

– новий журнал «Живописец» з тією ж антикріпосницькою сатирою. За велінням імператриці 

в 1773 р. журнал закрито. Ще одна спроба – журнал «Кошелек» – проіснував три місяці. 

Послідовниками М. Новікова стали Д.І. Фонвізін і І.А. Крилов. 

З початку 70-х рр. М. Новіков починає випускати книги, арендуючи друкарню 

Московського університету. За 10 років він випустив більше 1000 назв книг, серед них твори 

Свіфта, Мольєра, Вольтера, Лессінга, Руссо. Недарма цей період ввійшов в російську культуру 

під назвою «Новіковське десятиліття». М. Новіков об’єднав навколо себе прогресивні 

культурні сили Москви, Петербурга і провінції в «Типографську компанію», яка відкрила дві 

нові друкарні, 17 книжкових лавок. «Типографська компанія» випускала 30-40% всієї 

книжкової продукції Росії [4, с. 42]. 

В експозиції Меморіального музею Г.С. Сковороди представлено 3 книги, видані 

друкарнею М. Новікова: «Начертание церковно-библейской истории» (СПб., 1819, АК-1914), 

«Новый и полный географический словарь Российского государства или лексикон», ч. 4 (М., 

1788, АК-1733), підручник «Теоретическая и практическая тригонометрия», авт. Д. Аничков, 

(М., 1780. АК-894) та 17 книг друкарні Московського університету: «Д. Антона Фридерика 

Башинга изъ сокращенной его географии три главы» (М., 1766, АК-892), «Іеронима Фрейера 

Всеобщая Исторія» (М., 1769, АК-890), «Atlas des ENEANS-детский атлас», т. 2, (М., 1769, 

АК-902), підручник «Российской лексиконъ» ч. 1 (М., 1778, АК-906), Людовік граф Ранцев 

«Грамматика французького языка с российским переводом» (М., 1769, АК-1734), 

Ф. Прокопович «Рассуждение о книге Соломоновой нарицаемой песни песней» (М., 1774, АК-

369) та ін. 

Визначними виданнями слід назвати зібрання творів А.П. Сумарокова, «Новое и полное 

собрание российских песен» М.Д. Чулкова, «Собрание 4921 древнерусских пословиц» 

А.А. Барсова, «Русския сказки... » в 10 томах. Книги з історії виховували патріотизм, почуття 

національної гордості. Намагаючись наблизити книгу до народу, М. Новіков звернув особливу 

увагу на зовнішній вигляд видань. Його книги були невеликого формату, зручні в 

користуванні, недорогі. Випускав він і періодичні видання: «Московские ведомости», перший 

російський жіночий журнал «Модное ежемесячное издание или библиотека для дамского 

туалета», перший дитячий журнал «Детское чтение для сердца и разума». В друкарнях 

М. Новікова не раз проводилися обшуки, книги заборонялися до продажу, конфісковувалися. 

На початку 90-х рр., коли Катерина ІІ зняла маску «освіченої імператриці» і відкрито 

виступила проти прогресивних діячів російської культури, першою жертвою деспотизму став 

М.І. Новіков. В 1792 р. він був арештований і кинутий до Шліссельбурзької фортеці. Його 

судили як «державного злочинця», видавця «развращенных книг», небезпечної для Росії 
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людини і засудили до смертної кари, заміненої 15-річним тюремним ув’язненням. Більшість 

виданих М. Новіковим книг були знищені. За амністією імператора Павла І видавець був 

звільнений з тюрми в 1796 р., але видавати книги він вже не зміг. Помер в 1818 р. За відгуком 

О.С. Пушкіна М. Новіков «подвинул на полвека образованность России» [4, с. 44]. На прикладі 

видавничої діяльності М.І. Новікова яскраво прослідковується політика царизму в Російській 

державі. 

Значну роль в розвитку друкарства відіграв Указ 1783 р. о «Вольных типографиях», за 

яким приватні особи мали право організовувати друкарні без дозволу уряду. Для цього слід 

було лише поставити до відома місцеву управу, до якої подати на затвердження списки книг, 

що планувалося випустити. З’являється велика кількість друкарень по всій території 

Російської імперії. 

Але в кінці 80-х – на поч. 90-х рр., налякана силою друкованого слова, що підривало 

устої кріпосництва, і французькою революцією 1789 р., Катерина ІІ приймає ряд заходів, що 

обмежують свободи і права книговидавців. В 1786 р. введена церковна цензура, а в 1787 р. 

цариця підписала указ «О запрещении в продажу всех книг, святости касающихся» [4, с. 44]. 

В 1797 р. підписано указ про заборону вольних типографій і створення цензурних 

закладів у всіх портових містах для перегляду книг, що ввозилися до Росії. В 1800 р. ввезення 

книг до Росії з-за кордону взагалі заборонено. Випуск книг значно скоротився. 

У збірці Меморіального музею Г.С. Сковороди виявлено 75 книг початку ХІХ ст.: 

«Учебная книга Российской словесности» (СПб., 1819, АК-908) «Слова и речи Иоанна 

Леванды» ч. II (СПб., 1821, АК-3167-І), М. Херасков «Кадм и гармония, древнее 

повествование», ч. 1 (М., 1801, АК-1171), Т. Івашковський «Ксенофонтовы достопамятности» 

(М., 1829, АК-1770), «Четверочастный дар юным Курской епархии» (М., 1806, АК-1791), 

«Регламент Императорской Академии наук» (СПб., 1803, АК-1779) та ін. 

Варто зазначити, що розвиток книгодрукування в Україні у XVIII ст. проходив у 

складних політичних умовах. На Лівобережжі у XVIII ст. цензура здійснювалась царем, 

сенатом, синодом, Петербурзькою академією наук. Хоч до функцій синоду і не входив нагляд 

за світськими виданнями, він увесь час втручався у видавничу справу і домагався виключення 

з книг небажаних йому думок або взагалі забороняв їх друкування. 

На жаль, жодна із гражданських друкарень, що діяли в Україні у другій половині 

XVIII ст., не друкувала видань українською мовою. З цього приводу історик Я. Ісаєвич 

зазначає: «Зв’язок друкарства з потребами культурного життя українців, типовий для 

друкарства всієї України з кінця XVI ст. до 1720-х років, був значною мірою загальмований. 

Серед мов, якими видавали книги нові друкарні кінця XVIII ст., місця для української не 

знайшлося. Це було згубним наслідком відсутності національної школи, втрати останніх 

решток української державності, поступової денаціоналізації українських еліт, посилення 

контролю над освітою і культурою в абсолютистських державах, що поділили українські 

землі» [3]. 

Серед пам’яток історії та культури, які кожне покоління, одержавши від попереднього, 

повинно зберегти, примножити й передати майбутнім поколінням, особливе місце належить 

книжкам. У науковій і суспільній думці книга незмінно постає як символ традиційної 

культури. Суспільство не може розвиватись достатньо цивілізовано, якщо серед своїх 

пріоритетів не бачить завдання збереження духовного надбання нації, в тому числі книжкових 

пам’яток історії та культури [6, с. 4]. 

Значні перспективи для подальшого розвитку всіх видів музейної діяльності відкриває 

поступове здійснення каталогізації музейного зібрання. Актуальність створення як загального  

наукового каталогу стародруків  Меморіального музею Г.С. Сковороди, що нараховує близько 

400 одиниць, так і каталогу книг гражданського друку з даного зібрання, обумовлюється 

широкою експозиційною, виставочною, науково-просвітницькою роботою музею і участю 

його співробітників у краєзнавчому русі, зокрема у дослідженні таких маловідомих сторінок з 

історії краю, як повсякденне життя його мешканців – представників різних верств, етносів і 

соціальних груп суспільства, тощо. Речові джерела, які здебільшого зберігаються в музеї, 
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майже не знаходять використання істориками, що значною мірою пов’язане з їх малою 

доступністю для дослідників. Саме каталогізація цих джерел дозволить ввести їх до наукового 

обігу, сприятиме вирішенню не тільки суто музеєзнавчих проблем, а й розширенню і 

збагаченню джерельної бази істориків, краєзнавців. 
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УДК 94:[930.25:069](477.41-21 Переяслав)«19» 

Анна Петруня, Наталія Ревега 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ЕКСПЕДИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ В 50-70 РОКАХ  

XX СТОЛІТТЯ ЗА ОФІЦІЙНИМИ ДОКУМЕНТАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-

ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті висвітлена експедиційна діяльність працівників музею до сіл Переяслав-

Хмельницького району в 50-70 роках XX ст. за офіційними документами Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Ключові слова: експедиція, Переяслав-Хмельницький район, Переяслав-Хмельницький 

державний історичний музей, наказ, звіт. 

 

У статті досліджено динаміку експедиційної роботи у Переяслав-Хмельницькому 

державному історичному музеї (далі ПХДІМ)1 з часу призначення (1951 р.) на посаду 

директора Михайла Івановича Сікорського до створення у 1979 р. Переяслав-Хмельницького 

державного історико-культурного заповідника. Про експедиційну діяльність музейників 

Переяслава А. Мінгатзутдінов зазначав: «Сікорський та його товариші багато часу провели в 

експедиціях не лише в місті, але й на території Переяславщини, відвідавши Ташань, В’юнище, 

Трахтемирів, Сомкову Долину, Борисівське поле» [14, с. 23]. 

Актуальність дослідження визначається відсутністю комплексних наукових розвідок, у 

яких було б вивчено експедиційну діяльність ПХДІМ на Переяславщині у 50–70-х рр. XX ст. 

У статті О. Жам, Н. Ткаченко, Л. Чередніченко «Польові етнографічні дослідження 

Чернігівщини науковцями Переяслав-Хмельницького історичного музею в 60–70-х рр. XX ст., 

історія, тематика, результати» (2014 р.) розкривається експедиційна діяльність науковців 

ПХДІМ на Чернігівщині [3]. 

Також, у статті О. Жам та Н. Ткаченко «Створення та діяльність етнографічного відділу 

у складі Переяслав-Хмельницького державного історичного музею на території 

Михайлівської церкви (1958–1963 рр.)» (2016 р.) зазначається про експедиційну діяльність до 

сіл Переяслав-Хмельницького району: «М.І. Сікорський та М.І. Жам у статті «Етнографічний 

відділ Переяслав-Хмельницького історичного музею», надрукованій у 1965 р. в журналі 

«Народна творчість та етнографія» писали: «Спираючись на допомогу громадськості – 

вчителів, студентів, учнів-краєзнавців, протягом 1958–1962 рр. ми організували кількасот 

історико-побутових експедицій у села Переяслав-Хмельницького району та до сусідніх 

районів Полтавської і Чернігівської областей. Зібрано багаті етнографічні матеріали, що дало 

можливість підготувати широку їх різноманітну експозицію» [4, с. 115]. Далі у даній 

публікації зазначається: «З часом етнографічна експозиція набувала все більшої і більшої 

популярності і, в першу чергу, серед місцевого населення. У зв’язку з цим М.І. Сікорський та 

М.І. Жам зазначали: «Характерно, що з трьох тисяч експонатів, зібраних у відділі, третина 

подарована мешканцями Переяслав-Хмельницького району» [4, с. 118]. 

У висвітленні теми аналізується інформація з офіційних документів (накази та звіти) за 

період 1953–1979 рр. Основною джерельною базою даного дослідження є: книга наказів 

історико-культурного заповідника м. Переяслав-Хмельницького за 1950–1957 рр., книга 

наказів історико-культурного заповідника м. Переяслав-Хмельницького за 1957–1964 рр., 

книга наказів історичного музею м. Переяслав-Хмельницького за 1965–1969 рр., книга наказів 

по Переяслав-Хмельницькому історичному музею за 1969–1972 рр., книга наказів історико-

культурного заповідника м. Переяслав-Хмельницького за 1972–1973 рр., книга наказів 

історико-культурного заповідника м. Переяслав-Хмельницького за 1973–1975 рр., книга 

наказів історико-культурного заповідника м. Переяслава-Хмельницького Київської області за 

                                                           
1 Нині Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 
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1975–1976 рр., книга наказів за 1976–1981 рр., книга наказів за 1977 р. та наявні звіти 

експедицій. Загалом нами досліджено 133 накази та 11 виявлених звітів за період 1950–1970-

х рр. Звісно, експедиційна діяльність музейними працівниками на Переяславщині 

здійснювалась також без наказів, про що свідчать наявні звіти експедицій. 

Основним завданням експедицій, що здійснювалися у досліджуваний період, згідно 

офіційних документів, було виявлення архітектурних пам’яток, отримання предметів з метою 

поповнення фондів музею, збирання інформації про побут та звичаї населення.  

Умовні етапи здійснення експедиційної діяльності працівниками ПХДІМ можна 

класифікувати за трьома десятиліттями – 50-ті, 60-ті, 70-ті рр. ХХ ст. та за безперервною 

активністю проведення експедицій. За опрацьованими джерелами можемо визначити такі 

наступні періоди: 1) 1953 р., 2) 1956–1961 рр., 3) 1969–1979 рр. Нижче, у хронологічній 

послідовності нами подається опрацьована інформація, де зазначається кількість здійснених 

експедицій, населені пункти та прізвища учасників. 

Експедиційна діяльність працівників переяславського музею до сіл Переяслав-

Хмельницького району за даний період розпочалася згідно наказу № 15 від 

15.10.1953 р.:«Научного работника Исторического музея Скотникову И.А. командировать в 

села нашего района: с. Студеники, с. Соснова, с. Помокли по сбору материалов для музея. 

Срок командировки три дня с 16 по 18 октября 1953 г.» [5]. У 1953 р. працівниками музею 

згідно наказів було здійснено 8 експедицій у села Переяслав-Хмельницького району: Вінинці, 

Лецьки, Пологи-Яненки, Помоклі, Соснова, Студеники, Хоцьки. Зауважимо, що до села 

Студеники було здійснено дві експедиції. Дані експедиції здійснили Скотнікова І.А. 

(5 експедицій – тут і далі зазначено загальну кількість експедицій, здійснених працівником у 

межах вказаного року), Шкулета В.П. (1 експедиція), та Юзвіков В.А. (2 експедиції) [5]. 

Стосовно експедицій за 1954–1955 рр. до Переяслав-Хмельницького району, то за 

офіційними наказами та звітами інформація не виявлена. 

У 1956 р. згідно наказів відбулося 8 експедицій до Переяслав-Хмельницького району, 

зокрема у села: Гланишів, Комарівка, Мазінки, Пологи-Вергуни, Пологи-Чобітьки, Пологи-

Яненки, Стовп’яги, Харківці. Дані експедиції здійснили: Сікорський М.І. (1 експедиція), 

Москаленко В.Я. (1 експедиція), Нестеровська Є.С. (3 експедиції), Шкулета В.П. 

(1 експедиція) та Юзвіков В.А. (3 експедиції) [5]. 

У 1957 р. організовано 9 експедицій до сіл Переяслав-Хмельницького району, а саме до 

сіл: Велика Каратуль, Гайшин, Гланишів, Комарівка, Пологи-Яненки, Строкова, Студеники. 

Зауважимо, що до сіл Студеники та Пологи-Яненки було здійснено по дві експедиції. Дані 

експедиції здійснили: Нестеровська Є.С. (6 експедицій), Шкулета В.П. (2 експедиції), Юзвіков 

В.А. (1 експедиція) та Рак О.К. (1 експедиція) [5; 6]. 

У 1958 р. накази фіксують 4 експедиції до сіл Переяслав-Хмельницького району, а саме 

до сіл: Андруші, Помоклі, Трубайлівка та Хоцьки. Участь у роботі узяли: Головко 

Н.І. (1експедиція), Нестеровська Є.С. (2 експедиції), Шкулета В.П. (1 експедиція) та 

Юзвіков В.А (2 експедиції) [6]. З книги «Михайло Іванович Сікорський: творець історії й 

хранитель часу» дізнаємося ще про одну експедицію Нестеровської Є.С. «Директор і далі 

спрямовує своїх працівників на пошуки експонатів, особливо цінних і рідкісних <…> У серпні 

1958 р. вона привозить ткацький станок із села Студеників Переяслав-Хмельницького району» 

[1, с. 46]. 

У 1959 р. відбулися 5 експедицій до сіл Переяслав-Хмельницького району, а саме до сіл: 

В’юнище, Городище, Григорівка, Пристроми та Зарубинці. Дані експедиції здійснили: 

Нестеровська Є.С. (5 експедицій), Романенко М.І. (4 експедиції), Шкулета В.П. (4 експедиції) 

та Юзвіков В.А (4 експедиції) [6]. 

У 50-х рр. XX ст. найбільше експедицій було у 1957 р. (рис. 1). 

У 1960 р. виконуючим обов’язки завідуючого філіалом, що розміщувався у 

Михайлівській церкві М.І. Сікорський призначив М.І. Жама. Привертає увагу його наступна 

характеристика: «Енергійний, беручкий М.І. Жам першочергову увагу сконцентрував на зборі 

предметів, що представляли різні ремесла та помисли, поширені на Переяславщині у XIX–
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XX ст. У цей період М.І. Сікорський запровадив обов’язковий для виконання науковими 

співробітниками план збору, наукової обробки та здачі до фондів музею експонатів у кількості 

120-ти предметів на рік. До пошукової роботи також масово залучалися всі співробітники 

музею, особливо – музейні доглядачі» [2, с. 75]. 

У 1960 р. відбулися 4 експедиції: Козинці (двічі), Мала Каратуль та Стовп’яги. Їх 

учасники: Жам М.І. (2 експедиції) та Шкулета В.П. (2 експедиції) [6]. 

У 1961 р. на Переяславщині здійснено вже 8 експедицій. Це села: Гланишів, Григорівка, 

Дем’янці, Ковалин, Мала Каратуль, Пологи-Вергуни, Пологи-Яненки та Пристроми. Дані 

експедиції здійснили: Жам М.І. (3 експедиції), Нестеровська Є.С. (4 експедиції) та Юзвіков 

В.А (5 експедицій) [6]. 

Таким чином, бачимо, що експедиційна діяльність до сіл Переяслав-Хмельницького 

району з 1956 по 1961 рр. здійснювалась кожного року. Інформація стосовно експедицій за 

1962–1968 рр. до Переяслав-Хмельницького району за офіційними документами не виявлена. 

Однак з проекту плану М.І. Жама дізнаємося про експедиційні наміри. Зокрема в пункті 8 

записано: «Експедиції в села, що будуть затоплені (Комарівка, Городище, В’юнище, Сошників 

і ряд інших), по виявленню споруд і речей побуту та творчості (фотографування)» [2, с. 82].  

Наступним активним експедиційним етапом в діяльності ПХДІМ на Переяславщині є 

період 1969–1979 рр. Саме в цей період збільшилась інтенсивність експедиційної діяльності 

до сіл Переяслав-Хмельницького району, а самі експедиції здійснювались щорічно. 

Так, у 1969 р. відбулося 10 експедицій якими були охоплені села: Дівички, Єрківці, 

Козлів, Помоклі, Соснова, Хоцьки. Зауважимо, що до сіл Єрківці та Соснова було здійснено 

по дві експедиції, а до села Хоцьки – три експедиції. Дані експедиції здійснили: Жам М.І. 

(2 експедиції), Козачковська Т.А. (6 експедицій), Кузьменко Л.С. (3 експедиції), Нестеровська 

Є.С. (1 експедиція), Шаблевський В.П. (1 експедиція), Юзвіков В.А (1 експедиція) та Юзвікова 

О.І. (1 експедиція) [7; 8]. 

Отже, у 60 рр. XX ст. найбільше експедицій було у 1969 р. За період з 1962 по 1969 рр. 

інформація про експедиції у проаналізованих документах не виявлена (рис. 2). 

Зазначимо, що за офіційними документами ми не простежуємо активної експедиційної 

діяльності М.І. Сікорського на Переяславщині, але працівники, які з ним працювали ,згадують 

його участь у експедиціях. Так, Галина Миколаївна Красовська зазначає: «Дуже часто із 

реставраторами Михайло їздив у села району по експонати (хати, комори, повітки). Ми, 

доглядачі, також часто їздили в села по експонати. <…> Пам’ятаю, як ми, заїхали в одне село, 

назву якого вже забула, застрягли, бо було дуже грязно після дощу. Михайло Іванович 

заспокоював нас, говорив: «Не хвилюйтесь, ми виїдемо. Сидіть спокійно» [13, с. 402]. 

Вже у 1970 р. працівниками музею було здійснено 10 експедицій до сіл Переяслав-

Хмельницького району. Це села: Вінинці, Дівички, Єрківці, Лецьки, Мала Каратуль, Сомкова 

Долина, Соснова та Студеники. Зокрема до сіл Студеники та Лецьки було здійснено по дві 

експедиції. Учасниками досліджень були: Бейліс В.Л. (1 експедиція), Козачковська Т.А. 

(1 експедиція), Красюк В.В. (6 експедицій), Кузьменко Л.С. (7 експедицій), Нестеровська Є.С. 

(1 експедиція), Слюсар Г.І. (3 експедиції), Шаблевський В.П. (2 експедиції) та Юзвікова О.І. 

(1 експедиція) [8]. 

У 1971 р. здійснено 16 експедицій до сіл: Дениси, Дівички, Ковалин, Лецьки, Мала 

Каратуль, Пологи-Яненки, Соснова, Ташань, Хоцьки, Циблі та Шевченкове. Зауважимо, що 

до села Ковалин було здійснено дві експедиції, а до села Соснова та Хоцьки – три експедиції. 

У цих експедиціях прийняли участь працівники: Дем’яненко О. (3 експедиції), Єрмольєв М.Н. 

(1 експедиція), Жам М.І. (2 експедиції), Козачковська Т.А. (2 експедиції), Красюк В.В. 

(6 експедицій), Кузьменко Л.С. (5 експедицій), Слюсар Г.І. (7 експедицій), Шаблевський В.П. 

(1 експедиція) Юзвіков В.А. (2 експедиції) та Юзвікова О.І. (2 експедиції) [8]. 

У 1972 р. відбулося 12 експедицій до сіл: Велика Каратуль, Вовчків, Горбані, Дениси, 

Ковалин, Лецьки, Пологи-Чобітьки, Сомкова Долина, Харківці та Циблі. Зауважимо, що до 

села Циблі було здійснено три експедиції. Дані експедиції здійснили: Дем’янчук В.М. 

(3 експедиції), Єрмольєв М.Н. (1 експедиція), Козачковська Т.А. (1 експедиція), Красюк В.В. 
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(5 експедицій), Кузьменко Л.С. (4 експедиції), Палагута М.П. (1 експедиція), Петруня М.І. 

(1 експедиція), Слюсар Г.І. (4 експедиції), Шаблевський В.П. (1 експедиція), Шитік П.І. 

(1 експедиція) та Юзвіков В.А. (2 експедиції) [8; 9]. 

До експедиційної роботи залучали не лише науковців. Так, Романко Любов 

Олександрівна (колишній музейний доглядач, яка прийшла на роботу в 1972 р.) згадує «Раніше 

було, я ще в садоводах робила, така установка нам була, щоб ми збирали експонати. 

Гордійович каже: «Їдьте, дівчата, просіть, бо Михайло Іванович просить». Ми були й у 

Чопилках, Положаях, Горбанях, Виповзках. Ночви, ківш, дупляночка – це так давали, а як який 

експонат цінний не дають, ми на список записували» [26, с. 434]. 

У звіті про експедицію 10–12 лютого 1972 р. в село Лецьки зазначається: «В селі зібрали 

ткані рушники, дерев’яні ікони, скатерті, рядна, ряднини, вишиту сорочку, вишитий рушник, 

2 півмітки лляних ниток. В селі рідко зустрічаються дерев’яні речі домашнього вжитку. 

Цікаві в етнографічному плані комори, сажі, хати відсутні. 

Виявили цікаву інкрустовану божницю. Домовились привезти нову зроблену божницю і 

встановити» [15, с. 1]. 

У 1973 р. працівниками музею згідно текстів наказів було здійснено 1 експедицію та 

одну експедицію без наказу у села Зарубинці та Горбані. Дані експедиції здійснили 

Азаренкова І.В. (1 експедиція), Дем’янчук В.М. (1 експедиція), Єрмольєв М.Н. (1 експедиція), 

Красюк В.В. (2 експедиці), Кузьменко Л.С. (1 експедиція), Петруня М.І. (1 експедиція), 

Слюсар Г.І. (1 експедиція) та Трястовська В.Ф. (1 експедиція) [9; 10]. 

У 1974 р. згідно наказів були проведені 14 експедицій та дві експедиції без наказу. 

Експедиційна робота велася у селах: Велика Каратуль, Вінинці, Гайшин, Дем’янці, Лецьки, 

Пологи-Вергуни, Пологи-Яненки, Положаї, Пристроми, Світанок, Студеники, Ташань та 

Циблі. Зауважимо, що до села Дем’янці, Пологи-Вергуни та Ташань було здійснено по дві 

експедиції. Експедиції здійснили наступні працівники: Азоренко І.В. (10 експедицій), 

Дем’янчук В.М. (9 експедицій), Єрмольєв М.Н. (1 експедиція), Красюк В.В. (6 експедицій), 

Нестеровська Є.С. (1 експедиція), Нікітенко Л. (7 експедицій), Слюсар Г.І. (4 експедиції) та 

Трястовська В.Ф. (8 експедицій) [10]. 

У звіті про експедицію 7 лютого 1974 р. в село Дем’янці зазначається: «Метою 

експедиції був збір матеріалів про рух п’ятисотенниць 30-х років. 

Ми зустрілись з п’ятисотенницями того часу – Ткаченко Уляною Гордіївною, одною з 

перших трактористок колгоспу Харитиною Минівною Бурдун. Нині вони пенсіонери. 

У.Г. Ткаченко і Х.М. Бурдун розповіли про п’ятисотенний рух на селі і про їх участь у цьому 

русі і передали на збереження до музею свої особисті речі, інструменти і документи. 

Ми також відвідали музей с. Дем’янці і познайомилися з історією села» [19, с. 1]. У звіті 

експедиції 10 січня 1974 р. зазначено «Ми вивчили історію с. Світанок і радгоспу ім. 15-річчя 

Жовтня, відвідали одного з перших трактористів Цебегея Григорія Захаровича, який передав 

нам свої грамоти і фотографії» [17, с. 1]. 

У 1975 р. працівниками музею згідно наказів було здійснено 39 експедицій до сіл 

Переяслав-Хмельницького району, а саме: Велика Каратуль, Вовчків, Гайшин, Гланишів, 

Горбані, Дем’янці, Дівички, Єрківці, Ковалин, Лецьки, Пологи-Вергуни, Мазінки, Мала 

Каратуль, Переяславське, Пологи-Яненки, Положаї, Помоклі, Сомкова Долина, Стовп’яги, 

Строкова, Студеники, Ташань, Ульянівка, Хоцьки, Циблі та Чирське. З них до сіл Ковалин та 

Хоцьки здійснено по три експедиції, а до сіл Велика Каратуль, Вовчків, Гланишів, Лецьки, 

Мазінки, Пологи Вергуни, Пологи-Яненки, Стовп’яги та Ташань – по дві. Дані експедиції 

здійснили: Азоренко І.В. (1 експедиція), Бузян Г.М. (7 експедицій), Годліна Л.О. 

(2 експедиції), Головченко (1 експедиція), Горпенко (1 експедиція), 

Дейнеко П.С.(1 експедиція), Дем’янчук В.М. (3 експедиції), Домніцька Е. (2 експедиції), 

Ємець В. (1 експедиція), Жам М.І. (2 експедиції), Ісак В.П. (1 експедиція), Красюк В.В. 

(6 експедицій), Кузьменко Л.С. (10 експедицій), Манжула Н.В. (3 експедиції), Нікітенко Л. 

(4 експедиції), Отечко В.П. (1 експедиція), Рожняка (1 експедиція), Слюсар В.І. (1 експедиція), 
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Слюсар Г.І. (8 експедицій), Трястовська В.Ф. (3 експедиції) та Юзвіков В.А. (1 експедиція) 

[10; 11]. 

Так, у звіті завідувача відділом історії дорадянського періоду Переяслав-Хмельницького 

історичного музею Юзвікової В.А. про експедицію 13 лютого 1975 р. в село Хоцьки 

зазначається:  

«2. Мета експедиції: 

а) організація складання списків тих, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 рр., які були замучені фашистами і поліцаями в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

рр. по Хоцьківський сільській Раді депутатів трудящих; 

б) виявлення і збір наград, документів, фотографій, особистих речей ветеранів Великої 

Вітч. війни 1941-1945 рр… 

3. Характеристика виявлених і зібраних матеріалів: 

а) зібранні, уточнені і підготовлені списки учасників Великої Вітч. війни 1941-1945 рр., 

які загинули в роки війни, списки замучених фашистами і поліцаями в роки Великої Вітч. війни 

1941-1945 рр., а також ветеранів Великої Вітч. війни 1941-1945 рр. по Хоцьківській сільській 

Раді депутатів трудящих, які повинні бути представлені в музей до 20 лютого 1975 року; 

б) домовився з ветеранами Великої Вітч. війни 1941-1945 рр. – Піскуном Н.К., Нечай 

Л.Л., Качкалдою В.І. і Заболотним О.К. про передачу ними до 30-річчя перемоги над 

фашистською Німеччиною для зберігання в музей нагород, документів, фотографій тощо» 

[20, с. 1–3], а у звіті Нікітенко Л.М., Годліної Л.О., Манжули Н.В. про експедицію до села 

Помоклі 10 квітня 1975 р. вказано « 2. Мета експедиції: збір експонатів. 3. Під час експедиції 

було зібрано: 6 домотканих рушників, 1 сорочка жіноча, глиняні миски, ікони та 

ін. …» [21, с. 1]. 

У 1976 р. було здійснено 16 експедицій, зокрема до сіл: Вовчків, Гайшин, Дем’янці, 

Дівички, Єрківці, Ковалин, Помоклі, Пристроми, Світанок, Соснова, Студеники та Циблі. 

Зауважимо, що до сіл  Помоклі, Циблі та Соснова було здійснено по дві експедиції, а до 

Пристрім – три. Дані експедиції здійснили: Азоренко І.В. (3 експедиції), Бузян Г.М. 

(1 експедиція), Дейнеко П.С. (6 експедицій), Доброскок Л.І. (1 експедиція), Жам М.І. 

(1 експедиція), Ісак Н. (1 експедиція), Кузьменко Л.С. (2 експедиції), Левченко П. 

(2 експедиції), Лихоліт (1 експедиція), Лихота В. (2 експедиції), Манжула Н.В. (1 експедиція), 

Нікітенко Л. (4 експедиції), Самсоненко (2 експедиції), Скороспєхов М.М. (3 експедиції), 

Слюсар Г.І. (1 експедиція), Трястовська В.Ф. (2 експедиції) [11; 12]. 

У 1977 р. згідно наказів відбулися 22 експедиції та 3 без наказів. Експедиційною роботою 

було охоплено села: Велика Каратуль, Вінинці, Гайшин, Дениси, Єрківці, Мала Каратуль, 

Пологи-Вергуни, Пологи-Яненки, Положаї, Помоклі, Пристроми, Соснова, Ташань та Циблі. 

З них до села Положаї було здійснено дві експедиції, до сіл Пологи-Вергуни та Помоклі – три 

експедиції, до Єрковець та Пристрім – чотири експедиції. Учасниками експедицій зазначено 

наступних осіб: Гасик М.І. (5 експедицій), Годліна Л.О. (3 експедиції), Дейнеко П.С. 

(1 експедиція), Жам М.І. (2 експедиції), Кузьменко Л.С. (4 експедиції), Массолітіна Л.І. 

(2 експедиції), Ніколенко Л.М. (1 експедиція), Слюсар Г.І. (1 експедиція), Харін Є.М. 

(4 експедиції) та Харченко Л. (4 експедиції) [12]. 

Цікавим є те, що експедиційна робота передбачала не лише збір матеріалів для музейних 

зібрань. У звіті наукового працівника Харіна Є.М. про експедицію у березні 1977 р. в село 

Пологи-Вергуни зазначається: «З метою збору експонатів, демонстрування виставок та 

читання лекцій. 

Під час експедиції була дуже цікава, змістова зустріч з передовим дояром к-пу, 

Депутатом Верховної Ради Союзу РСР Глобою Василем Андріяновичем. Прочитано лекцію на 

МТФ та продемонстровано виставку у Будинку культури. Зібрано 10 експонатів» [22, с. 1]. 

А у звіті Годліної Л.О. про експедицію в с. Вінинці 20 липня 1977 р. зазначається: 

«I. Мета експедиції 

Ознайомлення та дослідження особливостей народного вбрання, що побутував в селі в 

XIX - поч. XX ст. … 
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III. Висновки 

В результаті експедиції вияснено, що народний одяг с. Вінинці майже не відрізняється 

за кроєм від типового для Переяславщини. З вишивок найбільш поширеними були зроблені 

вирізуванням, мережкою та хрестиком» [23, с. 1], а у звіті Годліної Л.О. про експедицію в 

с. Дениси 29 липня 1977 р. зазначено: 

«I. Мета експедиції 

Ознайомлення та дослідження особливостей народного вбрання, що побутував в селі в 

XIX – поч. XX ст. … 

III. Висновки 

В результаті експедиції вияснено, що елементи народного одягу с. Дениси не мають 

відмінностей в крої порівняно з типовим для Переяславщини вбранням. Найбільш поширеними 

з узорів в селі – «калинова квітка», «петрові батоги». Вишивка виконувалась гладдю, 

вирізуванням, хрестиком. В сорочках II пол. XX ст. зашивались здебільшого тільки уставки 

та поділ» [24, с. 1–2]. 

У 1978 р. працівниками музею згідно наказів було здійснено 3 експедиції до сіл 

Переяслав-Хмельницького району, а саме до сіл: Положаї, Пристроми, Соснова. Дані 

експедиції здійснили: Дейнеко П.С. (1 експедиція), Жам М.І. (1 експедиція), Кузьменко Л.С. 

(1 експедиції) [12]. 

У 1979 р. також відбулося 3 експедиції у села району. Це Горбані, Соснова та Ташань. 

Участь у них узяли: Білоус О. (2 експедиції), Мисюра О.П. (1 експедиція), Самойленко Ж. 

(2 експедиції) [12]. 

Отже, 70-ті рр. XX ст. – це найактивніший експедицій період, оскільки експедиції 

відбувались кожного року. Найбільше їх припало на 1975 р., а найменше на 1973 р. (рис. 3). 

Завдяки експедиційній діяльності музейних працівників були зібрані цінні предмети, які 

стали музейними експонатами. Про неоціненний внесок окремих з них згадується у 

публікаціях. Наприклад, про експедиційну роботу Євдокії Сергіївни Нестеровської знаходимо 

такий опис: «Вона пройшла десятки кілометрів від села до села пішки не зважаючи на спеку і 

холод, в дощ і сніг у пошуках експонатів. Плідним було її спілкування з мешканцями 

Андрушів і Стовп’яг, Єрківців і Трубайлівки, багатьох інших сіл Переяславщини. Майже 

п’ятнадцять тисяч експонатів – такий її вагомий внесок в розбудову музею» [14, с. 17]. 

Проаналізована нами за офіційними документами експедиційна діяльність працівників 

ПХДІМ на Переяславщині у 50–70 рр. XX ст. була здійснена до 43-х населених пунктів: 

Андруші (1 експедиція), В’юнище (1 експедиція), Велика Каратуль (6 експедицій), Вінинці 

(4 експедиції), Вовчків (4 експедиції), Гайшин (5 експедицій), Гланишів (5 експедицій), 

Горбані (4 експедиції), Городище (1 експедиція), Григорівка (2 експедиція), Дем’янці 

(5 експедицій), Дениси (3 експедиції), Дівички (4 експедиції), Єрківці (9 експедицій), 

Зарубинці (2 експедиції), Ковалин (8 експедицій), Козинці (2 експедиції), Козлів 

(1 експедиція), Комарівка (2 експедиції), Лецьки (8 експедицій), Мазінки (3 експедиції), Мала 

Каратуль (6 експедицій), Переяславське (1 експедиція), Пологи-Вергуни (9 експедицій), 

Пологи-Чобітьки (2 експедиції), Пологи-Яненки (10 експедицій), Положаї (5 експедицій), 

Помоклі (9 експедицій), Пристроми (11 експедицій), Світанок (2 експедиції), Сомкова Долина 

(3 експедиції), Соснова (12 експедицій), Стовп’яги (4 експедиції), Строкова (2 експедиції), 

Студеники (9 експедицій), Ташань (7 експедицій), Трубайлівка (1 експедиція), Ульянівка 

(1 експедиція), Харківці (2 експедиції), Хоцьки (11 експедицій), Циблі (9 експедицій), Чирське 

(1 експедиція) та Шевченкове (1 експедиція). За офіційними відомостями у перелічених 

експедиціях за досліджуваний період узяли участь 54 працівники. Слід вказати, що подальше 

вивчення теми може бути спрямоване на дослідження музейних предметів, виявлених під час 

зазначених експедицій, та їх ролі у формуванні фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» й 

музейних експозицій. 
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Мирослава Татарчук 

(Київ) 

 

ЗАКАРПАТСЬКІ НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ У ФОНДОВІЙ 

КОЛЕКЦІЇ НМНАПУ 

 

У дослідженні розглядається частина фондової колекції НМНАПУ, а саме  

Закарпатські народні музичні інструменти. Розкривається історія їх походження та 

особливості використання в минулому, роль музичних інструментів як чинника формування 

етнокультурного середовища українського народу. Дослідження базується на матеріалах 

етнографічних експедицій автора та матеріалах фондової колекції музичних інструментів 

НМНАПУ.  

Ключові слова: українські народні музичні інструменти, музичні інструменти, фондова 

колекція, Закарпаття, музика, традиції. 

 

Невід’ємною і вагомою складовою частиною духовної культури народу була і є народна 

інструментальна музика. Вона тісно пов’язана з його побутом, устроєм, національними 

традиціями, історією, специфічним комплексом уявлень про прекрасне. 

Проблеми вивчення народних музичних інструментів привертають увагу науковців й у 

площині музикознавчих і етнографічних досліджень. Музичні інструменти українського 

народу, їх основні та регіональні різновиди, назви, специфіка конструкції, способи гри, 

технологія виготовлення, походження у контексті світової музичної культури глибоко 

висвітлюються у працях Л.М. Черкаського. Зв’язок музичного інструменту з формуванням 

музичного мислення досліджує І. Земцовський. Зв’язок музичного інструменту з людським 

тілом досліджує Ольга Вєлічкіна. Музично-етнографічні дослідження (поліських теренів, 

зокрема) здійснювали українські етномузикологи (Ф. Колесса, К. Квітка) разом із польськими 

(О. Кольберґ, К. Мошинський), російськими (Є. Ґіппіус), білоруськими (З. Евальд, 

З. Можейко, Г. Тавлай та ін.). 

У фондовій колекції Національного музею народної архітектури та побуту України є 

інструменти Закарпатського регіону. Ми розглянемо усі ці інструменти, умовно розподіливши 

їх на категорії: 

духові (флояри, трембіти, сопілки, скосівки, пищівки, роги); 

струнно-смичкові (скрипка-гудок, басоля); 

струнно-ударні (цимбали), ударні – бубон, дримба. 

Колоритними національними варіантами труб, що зберігають давню традицію, є ріг і 

трембіта. Ріг – один з найдавніших інструментів людства. З часів Старого Заповіту, 

виготовлений з натуральних рогів тура, буйвола, він був незамінним знаряддям пастуха, 

мисливця, і лише згодом перетворився на суто музичний інструмент.  У XIV ст. форму рога 

вже часто імітують дерев’яні, пізніше – мідні інструменти. Трембіта є давнім мундштучним 

сигнальним інструментом горян. Вона має вигляд довгої конусоподібної труби 3–4 м 

завдовжки, сигнал якої чути на 10 км. Трембіта виконує важливі функції, пов’язані з 

віковічною практикою гірських мешканців, їх побутом та звичаями. У давнину дозорці, 

виставлені на вершинах гір, могли спеціальними умовними сигналами по естафеті попередити 

населення про наближення ворога. Старший чабан сигналами трембіти повідомляє підпасичів 

про час полудневого доїння або водопою, увечері – збирає розкидані по горах отари овець, 

допомагає зорієнтуватися в негоду. Трембіти сповіщають провесняне свято гуцулів – вихід на 

полонини, про наближення колядників. Іноді трембіти несуть сумну вість, повідомляючи про 

чиюсь смерть. В обряді поховання можуть брати участь до 22 трембітарів. Трембіту роблять 

зі смереки. Спочатку дерево обрубують до потрібного розміру, потім розколюють уздовж, 

серцевину вишкрібають, після чого обидві половини склеюють живицею, герметизуючи 

березовою корою, а у верхній отвір вставляють дерев’яний мундштук. Серед мешканців 
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Карпат побутує думка, що найкращу трембіту можна зробити з громовиці – смереки, у яку 

вдарила блискавка. Висота звуків трембіти залежить від сили передування повітря. 

У сучасних весільних капелах грають на розбірних металевих трембітах. 

Трембіти з музейної колекції (рис. 1) 

Скрипка, цимбали є давніми інструментами капел. Бубен почав використовуватися 

приблизно в 20-х роках XX ст., спочатку замінюючи, а потім і зовсім витіснивши з ансамблю 

бас (басолю). До використання баса в капелах застосовували і решітко. Баян увійшов до 

«весільної капели» завдяки художній самодіяльності та молодим музикантам, які отримавши 

початкову або середню спеціальну освіту, не поривали з традиціями народного музикування. 

Функції музичних інструментів у капелі розподілені таким чином: скрипка веде основну 

мелодичну лінію, вона – «серце музики»; сопілка – мелодично-орнаментальну і темброву 

(«суфлер» або підтримувач музики); цимбали – ритмічно-гармонічну («компаньйон» музики); 

бубен – метро-ритмічну лінію («король» музики). 

Скрипки з музейної колекції (рис. 2) 

Басоля прищепилася в музичному побуті українського народу, стала складовою 

частиною його інструментарію. Виготовляють басолю здебільшого самі музиканти-виконавці 

або народні майстри. Такі інструменти називають, як і скрипки, саморобними. 

Нагадаємо, що серед різних типів гудків був і гудище (басовий гудок). Він мав три 

струни, і на ньому, як на басолі, грали лукоподібним смичком. Правда, гудище мав іншу, ніж 

басоля, форму, звук його був гугнявим, мало приємним для вуха. Очевидно, цю негативну 

властивість врахували пізніші музичні майстри, бо згадана басоля має приємний тембр звука. 

Треба думати, що зміна конструкції і форми інструмента позитивно вплинула на його звучання. 

Тому басоля і створена на зразок віолончелі. Але тримання басолі цього зразка, принцип гри 

на ній, кількість струн, їх настройку та лукоподібний смичок безперечно перенесено з басового 

гудка. Таким чином, є підстави вважати триструнну басолю модернізованим басовим гудком. 

Басоля використовується тільки в троїстій музиці. Про це згадується і в народних піснях, 

наприклад: 

На вулиці скрипка грає, 

Бас гуде, вимовляє. 

Замість басолі (рис. 3) іноді в складі троїстої музики використовують звичайну 

віолончель або контрабас. 

Цимбали та їх репертуар: весільні марші, надобридні, полечки, гопачки, вальси, козачки, 

народні фокстро, гуцулки до співання, гуцулки до танцю, коломийки тощо. 

В Україні як народний інструмент відомі з 17 століття. Зафіксовано використання 

цимбалів у складі народних ансамблів (рис. 4). 

Бу́бон – дуже поширений ударний музичний інструмент з невизначеною висотою звуку 

у вигляді обруча, на який з одного боку натягнуто шкіру. У прорізах обруча встановлено малі 

металеві тарілочки – брязкальця. Відомий з давніх часів, бубон – це круглий тонкий дерев'яний 

обруч, з одного боку натягнений шкірою. З протилежного боку натягують жильні струни або 

дротики, на які підвішують дзвіночки. У спеціальні прорізи монтують металеві брязкальця, 

що за формою нагадують тарілки від барабана, тільки в мініатюрі. Хоча бувають бубони і без 

брязкалець. Основне завдання в оркестрі − тримувати темп та надавати певного колориту та 

характеру в музиці. Бубон був найпоширенішим ударним інструментом в українській народній 

музиці (інша назва – решітко) (рис. 5). 

Дри́мба – музичний щипковий інструмент (рис. 6). В Україні найчастіше 

використовується в гуцульському [6] музичному побуті (Горнбостель-Закс номер 112.221). 

Конструкція і спосіб гри: Дримба має вигляд підково- чи еліпсоподібної незамкненої на 

видовженому боці залізячки, яка подовжується двома лапками. До середини підківки 

приклепано тонку сталеву пластинку – міндик чи язичок. Язичок, проходячи поміж лапками і, 

поступово потоншуючись, дещо виходить за них та завершується загнутим кінчиком. 

Вкладаючи дримбу до рота, злегка притискають боковинки зубами, притримуючи за лапки, і 

б’ють по кінцю язичка пучкою пальця правої руки. Звук, видобутий при цьому, посилюється 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Коломийки
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ударні_музичні_інструменти
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гуцульщина
http://uk.wikipedia.org/wiki/Горнбостель-Закс_номер
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природним резонатором, за який править ротова порожнина, а від зміни рухом щік і язика 

об'єму цього резонатора змінюється висота і характер звука. З огляду на роль ротової 

порожнини у формуванні звука під час гри на дримбі та наявність язичка, дримбу після певних 

суперечок названо язичково-щипковим інструментом, що за принципом звуковидобування 

наближається до язичкових духових, хоча у власне духових інструментах язичок коливається 

під тиском струменя повітря, а в дримби – від удару пальця. Дослідження музикознавців 

показали, що дримба може давати обсяг до двох октав. 

Отже до музейної колекції належать такі музичні інструменти: 

Духові. Колекція духових інструментів у НМНАПУ здебільшого представлена роботами 

М. Ковчара з м. Воловець. 

Пищавка (пищалка) роботи Михайла Ковчара являє собою цівку, яка має три ігрових 

отвори. В губник вставлено дерев’яний пищик, декоративного оздоблення інструмент не має 

(Н.Д.-2710). Пищавки – див. (рис. 7). 

Закарпатська обл., м. Воловець, Скосівка роботи Михайла Ковчара являє собою цівку 

без денця, виготовлення з кори ліщини, губник зрізаний на скіс. Оздоблення немає (Н.Д.-

2709). 

Закарпатська обл., м. Воловець, Скосівка велика роботи Михайла Ковчара являє собою 

цівку без денця, виготовлення з кори ліщини, губник зрізаний на скіс Декоративного 

оздоблення та ігрових отворів інструмент не має (Н.Д.-2711) (53 на 1 см) 

Закарпатська обл., м. Воловець, Скосівка роботи Михайла Ковчара являє собою цівку 

без денця, виготовлення з кори ліщини, губник зрізаний на скіс. Декоративного оздоблення та 

ігрових отворів інструмент не має (58 на 1 см) (Н.Д.-2712). 

Закарпатська обл., м. Воловець, Скосівка з отвором роботи Михайла Ковчара, 

виготовлення з кори дерева, біля губника для оздоблення і кращого видобування звуку 

розташовано звуковий отвір (38 на 1,2 см) (Н.Д.-2713). 

Закарпатська обл., м. Воловець, Скосівка роботи Михайла Ковчара являє собою цівку 

без денця, виготовлення з кори ліщини, губник зрізаний на скіс. Декоративного оздоблення та 

ігрових отворів інструмент не має (24 на 1 см) (Н.Д.-2714). Скосівки див. (рис. 8). Інші духові 

див. (рис. 7а). 

Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Водиця. Флояра саморобна, (відкрита флейта) 6 

отворів, орнамент – різьблені гілочки, довжина 64 см, (М.І.-62). 

Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Водиця. Флояра саморобна, 6 отворів, орнамент – 

геометричний (М.І.-63). 

Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Водиця. Сопілка саморобна, 6 отворів, орнамент – 

оздоблена випалюванням, 39 см. (М.І.-70). 

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Червеньово, Альт. (НД-4197) (рис. 9а). 

Закарпатська обл., м. Воловець, Трембіта (трумпета) роботи Михайла Ковчара, 

виготовлення з кори. Декоративного оздоблення та ігрових отворів інструмент не має (97 см 

на 4,5 м) (Н.Д.-2715). 

Закарпатська обл., м. Воловець, Трембіта (трумпета) роботи Михайла Ковчара 

складається з 3-х частин. Виготовлена способом круглого обплітання. Декоративного 

оздоблення та ігрових отворів інструмент не має (НД-2716) Див. (рис. 9). 

Закарпатська обл. Межигірський р-н, с. М. Студене. Трембіта, обплетена лозовою 

корою, виготовлена з 2-х половин деревини (270 на 12 на 8,5). Дерево (М.І.-351-а). 

Закарпатська обл. Межигірський р-н, с. Пилипець Трембіта, обплетена лозовою корою, 

виготовлена з 2-х половин деревини (314 на 12,5 на 8,5). Дерево (М.І.-352). 

Бойківські сопілки з денцем (пищівки) найчастіше виготовляли з бузини, а з появою 

досконаліших свердел, набули поширення з ліщини, яблуні, груші. Близьким до пищівки, але 

простішим інструментом без денця і голосника є «полонинська флояра». 

Щолипня у м. Воловець проходить фестиваль «Музичні Перлини Закарпаття», який 

відкривається грою на трембіті. Туди приїздить досить багато цікавих музичних колективів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Резонатор
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ротова_порожнина
http://uk.wikipedia.org/wiki/Музикознавство
http://uk.wikipedia.org/wiki/Октава
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У понеділок 23 вересня 2013 р. у смт. Воловець відбулася зустріч із сином Михайла 

Ковчара Сергієм Михайловичем Ковчаром (мешканцем смт. Воловець, 1959 р.н.). Той 

розказав, що його батько Михайло Ковчар народився 22 листопада 1925 року (на Михайла) у 

с. Гукливе. Закінчив Івано-Франківський університет, здобувши спеціальність учителя 

української мови та літератури. Працював у школі, а потім у редакції, співав у народному хорі 

при лісокомбінаті у м. Воловець. 1959 р. у смт. Воловець Закарпатської області у М. Ковчара 

народився син Сергій, своєму синові Михайло Кочар теж робив музичні інструменти. Крім 

верби, Михайло Васильович використовував рослину, подібну до борщевика, з великим 

листям, але не отруйну, на відміну від останнього. З цієї порожньої всередині рослини робили 

свистунці. Пищавки та скосівки із кори верби, виготовлені батьком (М. Ковчаром), за словами 

Сергія Михайловича, служили для забавок дітям, «коли корови пасли». Відомо, що на 

Бойківщині були поширені також дитячі свистунці з кори вільхи. Прожив майстер М. Ковчар 

до 2004 року. 

Скосівку у поєднанні з дримбою, використовували для лікування від різних хвороб [7]. 

Ще один Закарпатський майстер, чиї роботи є у музейній колекції, – це Коваль Іван 

Павлович з с. Гукливе, Воловецького району. Народився Іван Павлович у 1905 р., грав у 

оркестрі народних інструментів на дримбі у 70-80-ті роки у Воловці. Помер у 90-ті роки. 

Щодо трембітарів, то у с. Пилипець Міжгірського р-ну, звідки до Музею була привезена 

трембіта, обплетена лозовою корою, відомі були Федір Бабинець – вівчар, що гарно грав на 

трембіті, та Петро Осташ, що теж був вівчарем та таким, «що любив і музику і жінок», з одною 

був одружений, а з іншою – жив «на віру» (інформатори Василь та Марія Берак, с. Подобовець, 

буд. 76.). 

На трембітах, за словами інформаторів, грали так, що з гір будо чутно аж у навколишні 

села: Пилипець, Подобовець (Міжгірського р-ну Закарпатської обл. – кінець вересня 2013 р.). 

Грали здебільшого сигнали, знак, що треба вставати, вмиватися, коли їсти готувати – все 

робили по знаку трембіти, часом грали для розваги (інформатори Василь та Марія Берак, 

с. Подобовець, буд. 76.). 

Наприклад, у регіоні побутувала така пісня 

 Татуню татуню 

Бери на ся гуню 

Біжи в полонину 

Рятувать дитину 

Мелодію цієї пісні награвали на трембіті при нападі вовків. 

Ще грали «для розваги», бо часто вівчареві сумно бувало на самоті. 

Зараз зі звуку трембіти починається фестиваль «Дзвінкі перлини Верховини». Щодо 

виготовлення трембіт, інформатори з с. Подобовець також зазначали, що найкраща трембіта 

виготовляється з дерева – громовиці, а у с. Жденієво Воловецького району народний майстер-

різьбяр Іван Райчинець повідомив, що у Міжгірському деревообробному технікумі і зараз 

вивчають технологію виготовлення та основи гри на трембіті, зокрема, там вчиться його син, 

який теж опановує гру на цьому музичному інструменті. 

Загалом, в залежності від морфологічних ознак на Закарпатті розрізняємо вівчарські 

трембіти: закарпатської Гуцульщини, закарпатської Бойківщини, закарпатської Лемківщини 

та бойківсько-лемківського пограниччя. 

Побутували також похоронні та колядницькі трембіти. Таким чином, за 

функціональними ознаками ми поділяємо трембіти на: похоронні, вівчарські, колядницькі. 

Інструментальна музика під час посту представлена награваннями на обертонових 

флейтах («телинках», «скосівках») [2]. Семантика такого сакраментального відношення 

полягає в асоціації цих інструментів у свідомості людини як органічній складовій природи, 

частково людського тіла. Адже «скосівки» скручувалися із кори верби, не виключена 

можливість виготовлення цих інструментів із стебла твердої трави, тобто із природних 

матеріалів та за допомогою простого знаряддя. Довжину інструментів вимірювали відповідно 

фізичних параметрів верхніх кінцівок музиканта, діаметр нижнього кінця цівки – величиною 
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пучки пальця виконавця. Використовували такі сезонні інструменти близько тижня, після чого 

їх викидали, тобто вони поверталися у своє природне середовище. 

Активність публічної гри на «телинках», «скосівках» припадає на дівоцтво та молодість. 

В народі вірили, що якщо хлопець почує гру дівчини на «скосівці», то неодмінно у неї 

закохається. Таке явище можна розглядати в аспекті взаємозв’язку інструментів із життєвим 

фізіологічним циклом. 

Тож «телинки», «скосівки» є атрибутом жіночого музикування, за інших обставин – 

традиційні інструменти пастухів. 

Інструментальна музика (трембіти, флояри, телинки) у поховальному обряді 

традиційних виконавців та вівчарів на Гуцульщині була обов’язковою. 

У музеї є 2 малі бойківські трембіти (до 1 м), виготовлені М. Ковчаром і 2 великі 

бойківські трембіти, довжиною близько 3-х метрів. Про сферу застосування трембіти читаємо 

у В. Шухевича: «Трембітають на полонинах, при похоронах і иньших нагодах, але лише від 

Дмитра до Юрія, в інший час «мож трумбетати хиба мерцеві». 

Похоронні трембітання на Гуцульщині описані багатьма дослідниками, зокрема 

В. Шухевичем, І. Мацієвським, Б. Яремком, М. Хаєм та ін. Трембітання супроводжувало весь 

похоронний обряд, зокрема всі його кульмінаційні аспекти. Відразу після смерті небіжчика, 

коли виносять тіло з хати, коли несуть на цвинтар, при закриванні труни та опусканні її в 

могилу. У поховальному ритуалі при закриванні труни, трембітарі ступали попарно: один ніс 

розтруб інструмента піднятою вгору рукою, а другий тримав інструмент біля пищика і 

«трумбетав», як правило, одночасно грали на чотирьох трембітах. За своїм характером 

трембітні награвання речитативні, окличні. У науковій літературі факти трембітання при 

небіжчику на теренах Бойківщини не описані [1]. 

Під час польових досліджень [2] була отримана інформація щодо використання трембіти 

у поховальному обряді на закарпатській Бойківщині (села Пилипець Міжгірського та 

Щербовець Воловецького районів Закарпатської області), а також у закарпатських румунів 

(села Топчино, Глибокий Потік Тячівського району Закарпатської області). 

Гуцульська флоєра (флояра) – вівчарський обрядовий інструмент, на якому грали під час 

похоронного обряду чоловіки, виконуючи так звані награвання «в тугу», застосовуючи при 

цьому бурдонування. 

Музичну драматургію під час поховального обряду формували трембітні сигнали, 

музикування на флоярі, телинці відзначалося здебільшого кантиленною мелодикою і 

представлено так званими награваннями «в тугу». 

Люди вважали, що душа покійника відчувала звучання цього інструмента, ставала 

спокійною, благою, а злі потойбічні сили не мали їй зашкодити. Безумовно ці звичаї мають 

трансформовану язичницьку основу, а функція музики в уявленні людини є посередництвом 

між двома світами, засобом спілкування з пращурами [2, с. 168; 7]. 

Окремі награвання на інструментах мали прикладне призначення, тобто застосовувалися 

безпосередньо в процесі самої праці вівчаря і слугували для передавання тієї чи іншої 

інформації або повідомлень для оточуючих: у випадку небезпеки, спілкування, регулювання 

трудового розпорядку на полонині. Такі форми музикування на трембіті були зафіксовані в 

1934 році І. Панькевичем у м. Рахові, с. Вишні Верецьки Воловецького району Закарпатської 

області та нами в селах Волівчик, Ізки, Репинне, Пилипець, Міжгірського та Ясіня, Кваси 

Рахівського районів. 

Різдвяні кличі трембіт і рогів перепліталися дорогою від церкви до місць колядування з 

перегрою церковних дзвонів, знаходячись із ними в одній звуковій системі. Недарма 

регіональна диференціація основних тонів трембіт і відповідне настроювання скрипки на 

Гуцульщині відповідала відмінності строїв дзвонів різних місцевих церков. 

Альт Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Червеньово, (НД-4197), духовий 

інструмент. 

Струнні у музейній колекції представлені такими інструментами: 
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Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Водиця. Скрипка саморобна, дерев’яна, розміри: 

59 на 20 см, на струнотримачі мідний поясок (М.І.-59). 

Закарпатська обл., м. Рахів. Скрипка саморобна, що належали народному музиканту 

І. Горані, кін. ХІХ ст. (58х20,5х11,5), дерево (М.І.-218). 

С. Замогорів, Скрипка довбанка, дерев’яна, класичної фігурної форми, з 4-ма струнами, 

колір – червоний, ключі – чорного, початок ХХ ст., 40х12х3,0 (М.І.-519). 

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Довге Поле. Басоля саморобна. Смичок 

саморобний, 140 на 12 см. Дерево (М.І.-144). 

Закарпатська обл. Воловецький р-н, с. Гукливе Басоля роботи Коваля. Приструнок 

розписаний різьбленим орнаментом. Голівка оздоблена різьбленою людською головою (127 

на 55 на 14). Дерево, метал (М.І.-355). 

Ми можемо зробити висновок, що струнні у музейній колекції привезені з різних 

куточків Закарпаття. У даному регіоні струнні відомі з давніх-давен. Досі, наприклад, у 

гірських селах Закарпаття скрипку називають гуслями, а в ХІХ і на поч. ХХ ст. цей термін 

вживався і в Північній Бойківщині. Гудаки, тобто скрипалі (так їх називають на Воловеччині), 

найчастіше грали на весіллях. (Закарпатська обл. с. Подобовець Міжгірського р-ну.). 

Закарпатська скрипка-довбанка з музейної колекції, типологічно подібна до 

найдавніших бойківських скрипок, що виготовлялися спершу з однієї, а пізніше – з двох 

дощок. У скрипки з Музейної колекції НМНАПУ одна дошка – фігурна, має видовбану 

зсередини резонаторну порожнину та головку, а друга дошка – має резонаторний отвір – 

накриває першу, скрипка невелика з чотирма струнами, за формою наближається до класичної. 

Бас на Бойківщині виготовляють із тих же порід дерева, що й скрипку – із смереки та 

явора, чудові резонаторні властивості яких давно відомі людству. Басоля або Бас із музейної 

колекції має надзвичайно цікаву голівку антропоморфної форми, очевидно за подібністю – 

голівка баса – голова людини. Порівнюючи значення трембіти та скрипки у традиційній 

культурі, зазначимо, що перша – в образно символічній церковній ієрархії порівнюється з 

гласом Божим, а от гра на скрипці чи басу вважалася більш «мирською», і під час церковних 

постів заборонялася [5]. 

Ударні. Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Довге Поле. Бубон двосторонній з 

мідною тарілкою, шкіра з залишками шерсті, з ременем, колотушкою, діаметр 66 см, тарілки – 

36 см. Дерево, метал, шкіра (М.І.-143). 

Закарпатська обл., м. Воловець. Бубон роботи М. Ковчара, обручка пофарбована в 

зелений колір, колотушка дерев’яна, тарілочка металева діаметр бубна 50см, ширина обручки 

20,5 см, шкіра, мета (М.І.-364). 

Тут варто зазначити, що спершу бубни на Закарпатті виготовлялися невеликі (т.зв. 

Бубон-решітко), і лише в середині ХХ ст. майстри стали виготовляти великі (50–70 чи навіть 

більше см у діаметрі) бубни з тарілочками. Як уже було зазначено вище, бубни входили до 

складу троїстих музик у поєднанні з скрипкою, сопілкою та цимбалами. 

Струнно-ударні. Закарпатська обл., м. Рахів. Цимбали, що належали народному 

музиканту І. Брамі. Два голосники у вигляді 6-пелюсткової квітки. 98 на 73 на 7. Дерево, метал 

(М.І.-209). 

Закарпатська обл., Воловецький р-н, с. Перехресне, № 51 Цимбали, мають два 

голосники у формі стилізованої квітки, закомпонованої у геометричний орнамент (96 на 34 на 

11), дерево (М.І.-384). 

Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Стебнівка. Цимбали гуцульські, оздоблені 

орнаментом. Мають два резонаторні отвори у вигляді квітки (дерево, метал, 140 на 42) (М.І.-

443). 

Закарпатська обл., Цимбали гуцульські, оздоблені орнаментом. Мають 6 бунтів струн 

(по 2 у бунті), два резонаторні отвори (голосника) у вигляді шестипелюсткової квітки (дерево, 

метал), ліва половинка (боковина у формі крила птаха) (82 на 34 на 8) (М.І.-513). 

Ударні та віброфони. Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Водиця. Дримба саморобна, 

залізна, з одним язиком, розміри: 4 на 2,7 см (М.І.-60). 
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Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Водиця. Дримба саморобна, залізна, з одним 

язиком, розміри: 5 на 3,2 см (М.І.-61). 

Музикування на дримбі можна вважати проміжним між вокальною та інструментальною 

музикою, оскільки інструмент «грає» на повітряному стовпі і резонаторах тіла та навіть 

зовнішній вигляд інструмента дещо нагадує голосові зв’язки [3]. 

Отже, фондова збірка музичних інструментів Закарпаття у НМНАПУ представлена 

надзвичайно цікавими і самобутніми інструментами з різних етнографічних осередків регіону 

(Бойківщина, Гуцульщина). Досліджуючи цей ряд унікальних експонатів, які разом складають 

цілісну картину українського музичного побуту ХІХ – поч. ХХ ст., автором було здійснено і 

заплановано додаткові пошукові роботи з метою довідатися про життєвий і творчий шлях 

майстрів, що їх виготовляли, особливості технології виготовлення, побутування музичних 

інструментів у сучасній культурі Закарпаття у ХХІ ст. Уже зараз на основі музейної колекції 

можна простежити еволюцію народних музичних інструментів Закарпаття у ХХ ст. 
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TRANSCARPATHIAN NATIONAL MUSICAL INSTRUMENTS IN THE 

NATIONAL MUSEUM FOLK ARCHITECTURE LIFE STOCK COLLECTION 

In this article a part of the stock collection of NMFAL is considered, –Transcarpathian folk 

musical instruments-it’s a special part of this collection. The history of their origin and peculiarities 

of use in the past is revealed. The role of musical instruments as a factor in the formation of the ethno-

cultural environment of the Ukrainian people. The research is based on the materials of the 

ethnographic expeditions of the author and materials of the stock collection of musical instruments 

of the National Academy of Science of Ukraine. 

Key words: ukrainian national musical instruments, musical instruments, stock-collection, 

Transcarpathians, music, traditions. 
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Рис. 1. Трембіти (фондова колекція НМНАПУ) 

 
Рис.2 .Скрипки (фондова колекція НМНАПУ) 

 

 

 
Рис.3. Басоля (фондова колекція НМНАПУ) 
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Рис. 4. Цимбали (фондова колекція НМНАПУ) 

 
Рис. 5. Бубон (фондова колекція НМНАПУ) 

 
Рис. 6.Дримби (фондова колекція НМНАПУ) 
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Рис. 7. Пищавки – автор М. Ковчар (м. Воловець, Закарпатська обл.) 

(фондова колекція НМНАПУ) 

 
Рис. 7а. (Духові з фондової колекції НМНАПУ) 

 
Рис. 8.Скосівки – автор М. Ковчар (м. Воловець, Закарпатська обл.) 

(фондова колекція НМНАПУ) 
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Рис. 9.Трумпети – автор М. Ковчар (м. Воловець, Закарпатська обл.) 

(фондова колекція НМНАПУ) 

 
Рис. 9а. Альт Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Червеньово 

(фондова колекція НМНАПУ, НД-4197) 

 
Рис. 10. Автор духових музичних інструментів М. Ковчар 

(м. Воловець, Закарпатська обл.) 
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УДК 94(477)«19/20» 

Юрій Фігурний 

(Київ) 

 

РОЛЬ МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО У МУЗЕЄФІКАЦІЇ ВИЗНАЧНИХ 

ПАМ’ЯТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

У статті проаналізовано роль М. Сікорського у музеєфікації визначних пам’яток 

матеріальної та духовної культури України. Розкрито, що вчений все своє свідоме життя 

присвятив пошуку і збереженню визначних пам’яток матеріальної та духовної культури 

України від прадавніх часів до сьогодення. 

Ключові слова: Україна, українці, М. Сікорський, археологія, ідентичність, український 

етнокультурний простір. 

 

Однією із важливих засад українства є українська етнічна ідентичність (самобутність, 

тотожність тощо) – усвідомлення українцями своєї приналежності до українського етносу 

через ототожнення базових характерних чинників свого духовного світогляду і матеріального 

добробуту з численними ознаками й складниками української етнічної спільноти. У свою 

чергу, головними етновизначальними рисами українського народу є: спільність історичного 

походження українців, мовна єдність (побутування в його середовищі української мови), 

наявність власної споконвічної української етнічної території, самобутня духовна і 

матеріальна традиційна культура українського народу, релігійність, збереження й існування 

самосвідомості, етнічної пам’яті, самоназви, менталітету, стереотипів поведінки української 

етнічної спільноти тощо. Всі ці елементи є складовими українського етнокультурного 

комплексу й творяться в процесі тривалого у часі і просторі етнокультурного розвитку 

України й українців. 

На разі є нагальна потреба не лише у пізнанні й осмисленні української минувшини, а й 

у збереженні пам’яток духовної і матеріальної традиційної культури. Особливо важливими ці 

питання, як наголошує О. Шакурова, стають у доленосні для українського народу часи, коли 

нація намагається відстояти свою окремішність і самобутність та припинити зазіхання з боку 

інших держав [73, с. 5]. 

Актуальність дослідження заявленої теми полягає в тому, що, вивчаючи роль Михайла 

Сікорського у музеєфікації визначних пам’яток матеріальної та духовної культури України, 

тим самим намагаємось осягнути його напрацювання у збереженні прадавнього та давнього 

минулого України. 

Наукова новизна праці полягає у розробці актуальної проблематики, яка, незважаючи на 

чимало публікацій з цієї теми, залишається ще недостатньо вивченою й тому потребує 

подальших фахових студій. Осягнення ролі М.Сікорського у музеєфікації визначних пам’яток 

матеріальної та духовної культури України, посприяє, на нашу думку, кращому розумінню 

доробку вченого, враховуючи умови? в яких він жив і працював. 

Метою дослідження є аналіз вагомої ролі М. Сікорського у музеєфікації визначних 

пам’яток матеріальної та духовної культури України. Для досягнення поставленої мети 

доцільно вирішення таких дослідницьких завдань: стисло охарактеризувати стан 

досліджуваної проблематики; лаконічно окреслити сутність українського етнокультурного 

простору; проаналізувати музеєзнавчу складову наукових напрацювань М. Сікорського; 

підвести підсумки дослідження.  

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з 

державного бюджету «Етнокультурні процеси в Україні (1985-2017)». Вона виконується в 

НДІУ МОН України відповідно до напрямку планової роботи відділу української етнології. 

Особистий внесок М. Сікорського щодо вивчення прадавнього минулого України й 

українців зацікавили багатьох учених. Окремі аспекти даної проблематики висвітлювали такі 

дослідники: Ю. Авраменко [1; 2 ], І. Більченко [13; 14], І. Бова [15], Г. Бузян [16; 17; 18; 19], 
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В. Вовкодав [20], Б. Войцехівський [21], О. Горбовий [22], Н. Дем’яненко [23], С. Дембіцький 

[24], О. Жам [27], М. Зніщенко [29], Г. Козій [30], О. Колибенко [31; 74], В. Коцур [32; 33], 

Ю. Латиш [42], Ю. Легенький [34], М. Махінчук [35], А. Мінгазутдінов [42], Т. Нагайко [43; 

44; 45; 46; 47;], Л. Сога (Науменко) [48; 49; 50; 58], Д. Тетеря [60], В. Ткаченко [61; 62], 

Г. Ткаченко [63], Н. Ткаченко [27], О. Тонконог, [64], Ю. Фігурний [66; 68; 69; 70; 72], 

В. Шакула [64], О. Юрченко [74] та інші. Разом з тим, тема музеєзнавчої складової наукової 

спадщини М. Сікорського потребує подальшого наукового осмислення. 

Джерельною базою дослідження слугують праці М. Сікорського [25; 26; 53; 54; 55; 56; 

57;], Ю. Асєєва [3; 4], В. Барана [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;], Є. Махно [36; 37; 38; 39; 40; 41], 

А. Савчука [52], Р. Юри [3; 4] та інших дослідників. 

Українські етнокультурні процеси – це довготривалий історичний розвиток, під час 

якого на теренах, залюднених українцями, формується їх власний етнокультурний простір та 

зароджується і розвивається цілісний етнокультурний комплекс, прямо й опосередковано 

пов'язаний зі спільним походженням українців, функціонуванням їх рідної мови, творення 

олюдненої ними етнічної території, побутування традиційної української культури, 

утвердженням християнської віри тощо [65, с. 6]. 

Український етнокультурний простір поєднує у собі цілісну сув’язь базових елементів, 

що творилися протягом багатьох віків на землях, заселених українським людом. Поєднання 

цих неповторних чинників створило унікальний український етнокультурний комплекс. 

Найважливішими складовими цього комплексу є: споконвічні етнічні території та 

багатовікове існування на них своєрідної етнічної спільноти – українців, які мають спільне 

походження, використовують у повсякденному вжитку свою рідну мову, створюють 

повсякчас самобутню традиційну культуру (матеріальну і духовну), розвивають 

самосвідомість, оберігають і передають із покоління в покоління етнічну пам'ять (насамперед, 

вона фіксується в усній народній творчості – піснях, думах, легендах, переказах, пареміях 

тощо), мають самоназву, власну ментальність, психотип і стереотипи поведінки та 

наповнюють християнську релігію українським змістом і колоритом. Разом з тим, ми хочемо 

відзначити, що всі перераховані вище компоненти не є сталими і стабільними. Протягом 

багатовікового функціонування українського етносу як самобутнього і самодостатнього 

етнічного організму вони постійно розвиваються (контактуючи безпосередньо і 

опосередковано з відповідними етнокультурними складовими сусідніх етнічних спільнот), 

вдосконалюються чи, врешті-решт, занепадають в залежності від тих чи інших історичних 

обставин. Незважаючи на ці позитивні й негативні тенденції, взаємопов’язаність і цілісність 

цих базових етнокультурних компонентів дають можливість зберігати і передавати наступним 

поколінням українців все те, що було створено, розвинуто і збережено їхніми предками. 

Засвоєння, збереження і розвиток всіх цих надзвичайно важливих цілісних етнокультурних 

уявлень, знань, звичаїв і традицій допомагає українському народу не лише оберігати 

багатовікову власну етнокультурну спадщину, а й формувати, розвивати та поширювати свій 

етнокультурний простір, використовуючи для цього всі існуючі можливості, у тому числі і 

наявність Української держави та української політичної нації [67, с. 101]. 

Особливу увагу викликає велика кількість знайдених і збережених дослідниками 

пам’яток матеріальної та духовної культури України на теренах Переяславщини, які 

допомагають осягнути величезну етнокультурну спадщину українського народу. 

Археологи, вивчаючи давнє минуле, дають нам унікальну можливість побачити як жили, 

що творили, чим переймалися й у що вірили наші пращури. Разом з тим у багатьох випадках 

під час археологічних досліджень прадавні пам’ятки руйнуються і вже нащадки їх ніколи не 

побачать. Цим болючим питанням надзвичайно переймався М.Сікорський. Ось тому він 

намагався на лише провести польові розкопки, знайти старожитності, а й, передусім, зберегти 

їх для майбутніх поколінь українців [70, с. 71]. 

З цього приводу Михайло Іванович писав: «Організація широкомасштабних 

етнографічних експедицій та археологічні дослідження по збору експонатів – це не просто 

дань чесності, яку з такою легкістю готовий заплатити кожен чоловік, який претендує на 
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культурність та інтелігентність, – це був особистий вибір, який мав намір приймати 

відповідальним рішення про створення комплексу музеїв стародавнього міста. Велика міра 

відповідальності такого вибору пов’язана з тим, що ми дуже добре розуміли, що музеї повинні 

викликати трепет, просвітлене почуття очікування зустрічі з незвичним. І невтомністю 

захоплених музейних працівників було здійснено цю програму. Музейні експозиції – це 

радісна можливість  заходити у минуле, це – частина нашого з Вами життя, золотий запас 

людства» [55, с. 19]. 

Проте не лише цікаві експозиції у музеях мають зберегти та представити нашу історію 

для сучасників і нащадків. М.Сікорський прагнув також і врятувати від руйнації ті об’єкти 

матеріальної і духовної культури, що після археологічних досліджень могли навіки зникнути. 

Загальновідомо, Переяславщина – край курганів бронзової доби. У 1966 році один з 

таких поховальних комплексів, так званий курган «Хрест», розкопав і дослідив київський 

археолог Анатолій Павлович Савчук [52, с. 1–4]. 

Під високим майже чотириметровим насипом виявлено поховання воїна у глибокій 

трьохметровій могильній ямі, яке приблизно датується добою бронзи (приблизно середина ІІ 

тис. до н. е.). Особливістю цього кургану є те, що він розташований майже поряд з 

Переяславським скансеном [59, с. 3]. Саме тому, вже під час археологічних розкопок виникла 

геніальна думка, після остаточного завершення польових робіт, музеїфікувати цю 

надзвичайно цікаву пам’ятку ранньоіндоєвропейської культури бронзової доби. За свідченням 

Наталії Григорівни Ткаченко, яка почала працювати у скансені в 1984 році, а інформацію про 

розкопки кургану «Хрест» отримала безпосередньо від М.І. Сікорського, зразу після 

остаточного дослідження й опрацювання знахідок з курганного поховання, співробітники 

Музею під відкритим небом, а саме: Лідія Чередниченко (дівоче прізвище – Кузьменко), Ганна 

Козій (дівоче прізвище – Слюсар), Валентина Нікітіна (дівоче прізвище – Красюк), Володимир 

Воловик та інші досипали відрами землю на курган, цим самим відновивши його первісні 

розміри. Потім реставратори музею збудували залізобетонне склепіння над похованням, 

зверху насипали грунт, вставили дерев’яні двері, їх оббили металом. Всередині музеєфікованої 

пам’ятки було відновлено поховання (скорчений кістяк) двохметрового велета-воїна. 

Особливість поховання полягала ще й у тому, що воно було здійснене у цілісному стовбурі 

дерева. У 70–80-х рр. ХХ ст. музеєфікований курган став надзвичайно цікавим об’єктом 

екскурсійного показу. За ним здійснював нагляд співробітник-доглядач скансену Михайло 

Скринін (колишній військовий). На жаль, у 90-х рр. ХХ ст. об’єкт був пограбований злодіями 

і закритий для екскурсійного огляду [28]. Маємо надію що з часом ця важлива і цікава 

музеєфікована археологічна пам’ятка знову буде відкрита для екскурсій. 

Також ми хочемо зацитувати свідчення одного з провідних археологів 

НІЕЗ «Переяслав», цьогорічного лауреата Премії імені Героя України Михайла Сікорського – 

Галини Миколаївни Бузян: «У 1966 році силами музею під науковим керівництвом 

А.П. Савчука був розкопаний курган «Хрест» (у звіті помилково названий А.П. Савчуком 

«Виблою могилою»), у якому виявлене поховання пізньої бронзи… З огляду на близькість до 

створюваного музею просто неба, було вирішено пристосувати його для музейного огляду – 

ідейним натхненником та практичним рушієм проекту виступив М.І. Сікорський. Не 

втрачаючи часу, реставратори музею вже під час розкопок над поховальною ямою звели 

дерев’яне перекриття, а згодом відновили насип, спорудивши капітальні залізобетонні 

конструкції. Таким оригінальним способом розкопаний археологічний об’єкт був збережений 

і музеєфікований. Етапи цієї роботи були зафіксовані у звіті про розкопки кургану 

А.П. Савчуком. У відновленні насипу кургану брали участь багато працівників музею, адже 

робити все доводилося вручну» [17, с. 152]. 

У 80-х рр. минулого століття М. Сікорський вперше познайомився з В. Бараном та 

показав йому унікальні музейні скарби Переяслава, разом з музеєфікованим курганом 

«Хрест». Побачене, ймовірно, вразило В. Барана і глибоко запам’яталося. Дещо згодом, на 

початку 90-х рр. коли Володимир Данилович керував розкопками Галичної могили, що 

розташовувалася на території давнього Галича – столиці Галицько-Волинської держави, він у 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 14 (16), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

417 

свою чергу, після завершення її дослідження, став ініціатором відновлення і музеєфікації 

унікальної української етнокультурної пам’ятки [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 71]. 

Автор цього дослідження влітку 2017 р. відвідав «Галичну могилу» і був приємно 

вражений станом збереження музеєфікованого об’єкту. Отже, взаємовигідна співпраця 

М. Сікорського та В. Барана, дозволила не лише досліджувати визначні пам’ятки минулого, а 

й зберігати їх для майбутнього покоління українців [70, с. 74]. 

Спостерігаючи й особисто здійснюючи комплексні археологічні польові розкопки 

князівського Переяслава, М. Сікорський прагнув не лише отримати нові цінні знання про 

давнє минуле Переяславщини, а й розмірковував, як ці безцінні й унікальні пам’ятки 

музеєфікувати та порятувати від знищення. 

У 1953 р., як зазначає Г. Бузян, у Переяславі на розі тогочасних вулиць Спаської та Карла 

Лібкхнехта, місцевий житель Микола Калініченко, копаючи погріб, виявив великі кам’яні 

брили невідомої давньої споруди. Про цю знахідку переяславець зразу ж повідомив Михайла 

Сікорського, який у свою чергу розповів про неї Михайлу Каргеру (саме у цей час російський 

археолог вивчав залишки Воскресенського храму ХІІ ст.). Зрештою, цей археологічний об’єкт 

виявився церквою-усипальнею, яку успішно розкопала і дослідила експедиція М. Каргера у 

вересні-жовтні 1953 року. Оскільки, до 30-х рр. ХХ ст. на цьому пагорбі розміщувалася 

дерев’яна Спаська церква, що була безжально знищена більшовиками, цей давньоукраїнський 

храм отримав у археологів умовну назву «Спаський» [17, с. 143–144]. 

Якщо у Києві та Чернігові збереглися поодинокі пам’ятки сакрально-монументальної 

архітектури часів Руси-України, то у Переяславі – жодної. Маючи на меті перетворити 

Переяслав на унікальне місто-музей, М. Сікорський прагнув відтворити найголовніші етапи 

його розвитку. Ймовірно, він планував відновити хоча би декілька пам’яток звитяжної княжої 

доби, щоби не лише на сторінках літописів і книг описувалося славетне минуле старовинного 

українського міста, але і у реальному житті мешканці і гості Переяслава могли візуально 

побачити і відчути величну музику храмової симфонії. На жаль, у 50-х рр. ХХ ст. це були лише 

мрії. Хоча, за великим рахунком, Михайло Іванович виявився правий і відновлення Золотих 

воріт у Києві у 70-х рр. ХХ ст., незважаючи на обґрунтовану критику фахівців, дозволило як 

зберегти залишки автентичних пам’яток, так і відтворити надзвичайно цікаву споруду 

минулого, яка на разі є не лише оригінальним туристичним об’єктом, а ще однією візитівкою 

й прикрасою столиці України. Незважаючи на несприятливі обставини й тогочасні реалії 

радянського життя (несприйняття компартійною владою християнської релігії і всього того, 

що було з нею пов’язано), М. Сікорський прийняв рішення не засипати землею віднайдені 

рештки храму, а музеєфікувати розкопаний і досліджений об’єкт [70, с. 74–75].  

Згодом, він так описав реалізацію свого задуму: «Археологічний музей Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» міститься в павільйоні, спорудженому над 

залишками церкви ХІ ст. У вітчизняній музейній практиці це перший досвід збереження на 

місці розкопок та експонування архітектурно-археологічної пам’ятки. Павільйон 

споруджений у 1957 р., трохи пізніше в ньому була розгорнута експозиція Археологічного 

музею (у 1967 р. – Ю.Ф.). Рештки церкви були розкопані у 1953 р. експедицією під 

керівництвом М.К. Каргера з участю працівників музею. Це був невеликий (15,3 х 8,1 м) 

одноапсидний двухстовпний храм ХІ ст. Від церкви залишилися фундаменти та нижні частини 

стін заввишки до 1 м, стовпи, що підтримували склепіння, збереглися до висоти 1,5 м. 

Окремими ділянками збереглася підлога, що складалася з полив’яних керамічних плиток 

жовтого та зеленого кольорів. На деяких ділянках внутрішньої поверхні стін помітний 

настінний фресковий розпис. В алтарній частині розкритий невеликий престол, складений з 

плінфи. Храм знаходився на території посаду («окольного граду») Переяславля Руського. 

Можливо, стояв на подвір’ї одного з двох відомих з літописів монастирів і служив усипальнею 

для представників переяславської знаті. Під стінами, всередині церкви, досліджено 10 

поховань, що знаходилися в цегляних саркофагах під шиферними плитами. Церква-усипальня 

була зруйнована в 1239 році під час монголо-татарської навали» [53, с. 134–135]. 
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Російські археологи після завершення польових робіт майже всі знайдені артефакти 

вивезли з України, залишивши переяславцям залишки фундаментів храму. Такі були у 

тоталітарну добу відносини між метрополією і провінцією. Незважаючи на цей узаконений 

грабунок, М. Сікорський доклав усіх зусиль, щоб розкопана пам’ятка матеріальної і духовної 

культури українців не була остаточно знищена й зробив з неї перший у Переяславі 

музеєфікований археологічний об’єкт. Галина Бузян зазначає, що загалом планувалося 

спорудити два павільйони над відкритими у 1953 р. архітектурними пам’ятками – 

Воскресінським храмом ХІІ ст. і Спаською церквою-усипальнею ХІ ст., але в життя був 

втілений лише один проект [17, с.144]. 

Головний храм княжого міста – Михайлівський собор. Ось так про нього писав 

М. Сікорський: «Найвизначнішою архітектурною спорудою Переяслава був Михайлівський 

собор, кілька разів згадуваний в літописах. Це був великий (33 х 27 м, без прибудов) храм з 

трьома апсидами, хрещатим центральним ростром. За конструктивними особливостями та 

архітектурним стилем Михайлівський собор Переяслава близький до Київської Софії. Собор 

був прикрашений фресковим розписом, мозаїкою…» [53, с. 143]. 

Отримавши перший успішний досвід музеєфікації археологічної пам’ятки, а саме – 

Спаської церкви-усипальні, Михайло Іванович і надалі невтомно працював у цьому напрямку. 

Г. Бузян з цього приводу наголошує: «Кам’яні будівлі Переяслава давньоруського часу не 

збереглися в цілому вигляді й відомі лише з археологічних розкопок, тому цілком природнім 

вирішенням у такій ситуації була ідея музеєфікації залишків пам’яток архітектури, яка вперше 

була втілена в 1954 році спорудженням павільйону над залишками церкви-усипальні ХІ ст. У 

1980–1982 рр. над відкритими рештками Михайлівського собору за проектом директора 

Михайла Івановича Сікорського та досвідченого реставратора музею Федора Федоровича 

Дарди був збудований павільйон, де розміщена експозиція музею архітектури давньоруського 

Переяслава. Це був новий досвід музеєфікації пам’ятки давньої переяславської архітектури, 

реалізований власними силами і коштами заповідника» [17, с. 155]. 

М. Сікорський не задовольнявся досягнутим, він завжди прагнув досягти нових вершин 

та реалізувати усі свої патріотичні мрії та професійні задуми. З відновленням Української 

державності всі ідеологічні заборони зникли, але на перший план вийшов фінансовий чинник. 

Перехід від планової соціалістичної економіки до так званої ринкової, величезна інфляція, 

недофінансування тощо, боляче вдарили по Переяслав-Хмельницькому державному історико-

культурному заповіднику (створений у 1979 р., з 1999 р. – Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав»). Незважаючи на всі ці об’єктивні і суб’єктивні 

обставини, Михайло Іванович ініціював відбудову Воскресінської церкви і, попри всі 

труднощі, втілив свою ідею в життя [70, с. 77]. 

Надамо слово очевидцю й однодумцю М. Сікорського, Г. Бузян: «Повторне відкриття 

давньоруської пам’ятки знову поставило питання про збереження та експонування відкритих 

археологічних об’єктів, про їх музеєфікацію. В.О. Харламов став автором проекту 

реконструкції Воскресінської церкви, відбудова якої почалася в 1992 році, але з причин, не 

залежних від М.І. Сікорського й музею, затягнулася аж до 2007 року. Ідея реконструкції 

давньої церкви належала М.І. Сікорському. Через те, що жодна з давньоруських кам’яних 

споруд не дійшла до нашого часу, відбудована Воскресінська церква ХІІ ст., за задумом 

Михайла Івановича, мала стати єдиним для Переяслава зразком давньоруської церковної 

будівлі. Заради цього цікавого задуму він відмовився від проекту музеєфікації із захисним 

павільйоном. Лише непроста економічна ситуація 1990-х років завадила здійснитися 

первісному задуму М.І. Сікорського та проекту В.О. Харламова» [17, с. 157]. 

Ось що розповідав М. Сікорський про свою останню і найграндіознішу мрію, а саме 

відкрити у Переяславі Музей Київської Русі під відкритим небом: «…Я завжди мріяв про 

створення музею Історії Київської Русі. Історії, в якій Переяслав і Переяславщина відігравали 

величезну роль. Бо не рідко саме тут вирішувалася подальша доля Київської Русі і України. 

Особливо після того, як київський князь Ярослав Мудрий віддав Переяслав синові Всеволоду 

і 1054 року заснував Переяславське князівство… Про велику, багатющу подіями історію 
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Київської Русі міг би розповісти людям музей, омріяний мною. Тепер уже його зводитимуть 

інші. Я ж буду молитися, щоб у моїх послідовників вистачило терпіння, таланту, сил 

вивершити святу справу як найкраще» [51, с. 194–195]. 

Також, ми хочемо наголосити, що з відновленням Української державності розпочався 

процес повернення сакральних пам’яток релігійним громадам. Разом з тим, серед віруючих 

поширювалися думки, що музейні працівники, які в тоталітарну добу користувалися великою 

кількістю соборів, храмів, церков, дзвіниць, монастирських приміщень тощо, в якості об’єктів 

музейної інфраструктури не сприяли їхньому адекватному збереженню, а у деяких випадках 

своєю бездіяльність навіть руйнували визначні релігійні пам’ятки [70, с. 79]. 

З цього приводу Михайло Сікорський наголошував: «Не можна не сказати гіркого слова 

про долю шедеврів культової архітектури. Якщо дерев’яні церкви ми просто перевозили, 

рятували від ідеологічного сатанізму, то такі чудові перлини, як Вознесенський монастир 

XVIII ст., Борисоглібську церкву доводилося рятувати, адаптуючи її інтер’єр під музей. Дуже 

прикро іноді вислуховувати, що саме «музейщики» знищували церкви, перетворювали храми 

на музеї. Це тільки частина істини. Я беру на себе відповідальність сказати, що Храм уцілів в 

часи людожерського ідеологічного тиску саме завдяки Музею. Коли б не Музей, то Храм був 

би або зруйнований, або загинув, або перетворився б на руїну… Музей і Храм! Музей і Храм! 

Для мене вони неподільні. Дуже прикро, що наша, поки що бідна держава не може сприяти 

звільненню храмів від музейних експозицій, які поки що нікуди подіти. Але – низький уклін 

цим експонатам, що змогли врятувати нашу духовність і в прямому, і в переносному сенсі. 

Болить душа за дзвіницю Вознесенського монастиря. Граки ширяють у небі, обсипаються 

унікальні рельєфи… Барокове диво, обставлене військовою технікою, гасне у сутінках нашого 

буття… Стратегія виживання нашої культури, нашого Музею, нашого Храму виснажила всі 

сили… Сподіваюся на молодих. Тільки дай їм, Боже, тактовності, хисту і поваги до такої 

важливої роботи попередників…» [53, с. 126–127]. 

Наостанок ми хочемо навести думку учениці й колеги Михайла Сікорського Галини 

Бузян щодо шанобливого ставлення Вчителя до археології і збереження для наступних 

поколінь артефактів, прямо й опосередковано пов’язаних з прадавнім минулим України: 

«М.І. Сікорський насамперед був практиком-музеєзнавцем. Перший музей, куди в 

обов’язковому порядку він приводив гостей міста, – це археологічний. Були помітні особливі 

почуття й переживання Михайла Івановича, адже кожен експонат музею, створеного ще в 

кінці 1950-их років, викликав ностальгічні спогади про роки досліджень й законну гордість 

першовідкривача. Оригінальний і незвичний задум талановитого музейника – створення 

археологічного розділу в музеї-скансені – Музеї народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини – досі викликає подив і повагу своєю неординарністю й масштабністю. 

Різноманітність і несподіваність музеєзнавчих рішень: від перенесених монолітом 

археологічних об’єктів до їх реконструкцій у натуральну величину, – були оцінені й 

фахівцями, і звичайними відвідувачами» [17, с. 157–158]. 

Отже, неупереджено проаналізувавши роль Михайла Сікорського у музеєфікації 

визначних пам’яток матеріальної та духовної культури України, нами встановлено: 1) все своє 

свідоме життя М. Сікорський присвятив вивченню і збереженню української культурної 

спадщини; 2) завдяки наполегливій, самовідданій і подвижницькій праці вченого-

українознавця було досліджено, зібрано, упорядковано та збережено багато цінних пам’яток 

української традиційної культури; 3) незважаючи на потужний ідеологічний прес тоталітарної 

системи дослідник доклав чималих зусиль і порятував від остаточного знищення велику 

кількість українських сакральних пам’яток (церков, дзвіниць, релігійних предметів тощо); 

4) найголовнішим здобутком і досягненням М. І. Сікорського стало створення музейного 

комплексу в одному з найдавніших міст Середньої Наддніпрянщини – Переяславі, що 

посприяло в подальшому збереженню, порятунку української етнокультурної спадщини та 

фаховому вивченню прадавнього минулого України. 
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Yuriy Fihurnyi 

MICHAEL SIKORSKY'S ROLE IN THE MUSEUM DESIGN OF PROMINENT 

SIGHTS OF MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE OF UKRAINE 

The article analyzes the role of M. Sikorsky in the museum design of prominent sights of 

material and spiritual culture of Ukraine. It is revealed that the scientist devoted all his conscious 

life to the search and preservation of sights of material and spiritual culture of Ukraine from ancient 

times to the present. 

Key words: Ukraine, Ukrainians, M. Sikorsky, archaeology, identity, Ukrainian ethno-

cultural space.  
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